
1364
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Teresa Denyse Pereira de Araújo
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RESUMO

Este trabalho discute a importância da utilização de análises dinâmicas para um melhor entendimento da

resposta estrutural de pavimentos asfálticos. Para isto, foi implementado o algortimo de Newmark para

materiais de comportamento elástico linear e viscoelástico em um programa computacional baseado no

Método dos Elementos Finitos. Análises quasi-estáticas e dinâmicas usando diferentes pulsos de carrega-

mento foram realizadas no intuito de avaliar poss´ âmetros utilizados no

dimensionamento mecan´ álticos: (i) deslocamento no topo da camada asfáltica; (ii)

tensão de tração no fundo da camada asfáltica e (iii) tensão de compressão no topo do subleito.

ABSTRACT

The present paper discusses the importance of using dynamic analyses to provide a better understanding

of the structural response of asphaltic pavements. To this end, the Newmark’s algorithm was implemented

for linear elastic and viscoelastic constitutive models in a Finite Element system. Quasi-static and dynamic

analyses using different pulse loads where carried out in order to evaluate the differences in the structural

responses generally used in mechanistic pavement design: (i) displacement on top of the asphalt surface

layer; (ii) tension stress at the bottom of asphalt surface layer and (iii) compression stress on the top of the

subgrade.

1. INTRODUÇÃO
´ ão sistemas multicamadas compostos comumente por uma camada super-

áltica e subcamadas granulares. Na determinação das tensões e deformações

em sistemas multicamadas, soluções anal´

das apenas nos casos mais simples. Nos casos mais complexos, programas baseados em métodos

numéricos, principalmente no Método dos Elementos Finitos (MEF), foram desenvolvidos para

a obtenção de soluções aproximadas. Uma vantagem da abordagem numérica é o uso de uma

variedade de modelos constitutivos para representação do comportamento mecânico dos materi-

ais, como o elástico linear e não-linear, elasto-plástico, viscoelástico e viscoplástico. O projeto

mecan´ prever os principais problemas,

como a deformaç˜ ão por fadiga.

Desde o in´ êm migrado dos métodos emp´

os métodos mecan´ ´ ´

Medina and Motta, 2005). Estes últimos são basicamente divididos em duas partes: ( ) uma parte

mecan´ à predição de tensões, deformaç˜ ões nas camadas do pavi-

mento devido ao carregamento mecânico na superf´ ) uma parte emp´
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relaciona o cálculo da resposta estrutural ` ão e à deformação permanente por meio de

modelos de desempenho, as chamadas funções de transferência (transfer functions). Por exemplo,

ão por fadiga é comumente predita pela deformação horizontal na camada de Concreto

Asfáltico, enquanto a deformação permanente é predita através da tensão máxima de compressão

no topo do subleito (Loulizi et al., 2002).

O trabalho de Monismith et al. (1988) mostra que, para pavimentos de Concreto Asfáltico, não

é necessário realizar uma análise dinâmica completa. Os efeitos inerciais podem ser ignorados e

as respostas dinâmicas locais podem assim ser determinadas essencialmente pelo método estático

usando propriedades de material compat´ álises

dinâmicas realizadas por este autor consideraram a camada asfáltica como elástica e utilizaram um

modelo muito simples de amortecimento.

Por outro lado, é bem conhecido o fato de que as misturas asfálticas têm um comportamento vis-

coelástico linear (Goodrich, 1991; Huang, 1993; SHRP, 1994). Assim, suas respostas mecânicas

exibem dependência do tempo e da taxa de aplicação do carregamento, fazendo com que a conside-

ração de seu comportamento como elástico não seja realista. Portanto, as respostas estruturais do

pavimento, como tensões e deformações, podem ser mais precisamente preditas pela consideração

da natureza viscoelástica da mistura asfáltica. Neste sentido, um trabalho anterior dos autores

demonstrou a importância da consideração da viscoelasticidade da camada asfáltica sobre as res-

postas estruturais para um projeto mecan´

ência do tempo e da taxa de carregamento por meio da

aplicação de diferentes pulsos de carga. Deve-se ressaltar que nestas análises não foi inclu´

efeito da aceleração (forças de inércia), o que corresponde a uma análise quasi-estática.

O presente artigo discute a importância do uso de análises dinâmicas (i.e. inclusão das forças

de inércia) para a obtenção de um melhor conhecimento das respostas estruturais dos pavimentos

´ mplementado para mode-

los constitutivos elásticos e viscoelásticos lineares no programa CAP3D, que é o sistema com-

putacional em desenvolvimento no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos (LMP-UFC) para a

an´ ´ és do Método dos Elementos Finitos (Holanda et al.,

2006; Evangelista-Junior et al., 2006). A seguir, análises quasi-estáticas e dinâmicas foram reali-

e avaliar as diferenças nas respostas

estruturais geralmente usadas no Brasil para o projeto de pavimentos: ( ) deslocamento no topo da

camada superf´ áltica; ( ) tensão de tração no fundo do revestimento asfáltico; ( ) tensão

de compressão no topo do subleito.

2. VISCOELASTICIDADE DE MISTURAS ASFÁLTICAS
No sentido de permitir uma análise do comportamento de misturas asfálticas, é essencial a de-

terminação de suas propriedades viscoelásticas. Materiais viscoelásticos são caracterizados co-

mumente sob um carregamento harmônico ou estático constante. No primeiro caso, o material é

caracterizado pelo módulo complexo ( ) e pelo ângulo de fase ( ). Sob carregamento estático

constante, (ou deslocamento constante) o comportamento viscoelástico é caracterizado por meio

da compliância, ( ) (ou módulo de relaxação, ( )), dados por:

e (1)
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em que ( ) é a deformação ao longo do tempo, é a tensão constante aplicada no ensaio de

creep, ( ) é a tensão ao longo do tempo, é a deformação constante aplicada em ensaios de

relaxação.

Como os materiais viscoelásticos apresentam um comportamento dependente do tempo e da taxa

de carregamento, suas respostas não dependem somente do carregamento aplicado no instante es-

pec´ órico completo do carregamento (Christensen, 1982). Assim a relação tensão-

deformação é dada sob a forma de integrais de convolução, com as seguintes formulações para o

modelo uniaxial:

e (2)

onde é o tempo começando em qualquer valor e é o tempo começando no in´

mento (força ou deslocamento).

Utilizando a Equação (2) pode-se obter a deformação de um material viscoelástico linear uma

vez conhecido o histórico de tensão e a compliância. De modo similar, pode-se determinar a

resposta de tensão de uma material viscoelástico linear submetido a uma determinada história de

deformação conhecendo-se o módulo de relaxação do material.

As séries de Prony são as expressões matemáticas normalmente usadas na representação do com-

portamento viscoelástico dos sólidos. Estas séries são regredidas a partir de dados laboratoriais

oriundos dos experimentos de creep ou relaxação para a compliância e a relaxação, respectiva-

mente. Assim, a compliância e o módulo de relaxação podem ser representadas por:

e (3)

em que , e s˜ érie de Prony e é o número de termos.

Fisicamente pode ser interpretado como o tempo de retardação, e o tempo de relaxação.

O modelo dependente do tempo usado neste artigo para simular a relação tensão-deformação em

misturas asfálticas é o modelo generalizado de Voigt. Este é ummodelo de Hooke (mola) associado

em série com um grupo de modelos de Kelvin (amortecedor em paralelo com uma mola) também

em série como demonstrado na Figura 1. Esta analogia mecânica corresponde da Equação

(3).

Figura 1: Analogia mecânica para o modelo generalizado de Voigt.

Um modo de incorporar as relações constitutivas viscoelásticas dentro de uma formulação em

é através da incrementalização destas relações com respeito ao tempo. Neste tra-

balho utilizou-se a formulação proposta por Taylor et al. (1970), que é baseada na incrementalização



1367

de na Equação (2). Nesta formulação é assumido que a taxa de variação da deformação é cons-

tante durante cada incremento de tempo e assumindo que o módulo de relaxação é representado

por uma série de Prony.

3. FORMULAÇÃO EM ELEMENTOS FINITOS DA EQUAÇÃO DE EQUILÍBRIO DI-

NÂMICO PARA MEIOS VISCOELÁSTICOS
As equações de movimento de um sólido são obtidas considerando que as forças externas não são

equilibradas somente pelas forças internas como no caso de uma análise estática, mas também

pelas forças dissipativas e inerciais. De acordo com o Princ´

trabalho virtual interno deve ser igual ao trabalho virtual externo, ou seja:

(4)

onde são os deslocamentos virtuais, são as deformações virtuais, são as forças de corpo,

são as forças de superf´ são as tensões, é a massa espec´ é o parâmetro

de amortecimento.

No MEF, é interpolado a partir dos deslocamentos nodais através da expressão:

(5)

onde é a uma matriz obtida a partir das funções de interpolação do elemento. As velocidades

( ) e acelerações ( ) são calculadas através da derivada desta equação em relação ao tempo:

e (6)

Finalmente, as deformações dentro dem um elemento podem ser escritas como:

(7)

onde é uma matriz que contém as derivadas das funções de forma.

Combinando as Equações (5)-(7) com a Equação (4) obtém-se:

(8)

onde as forças externas ( ) e internas ( ) s˜

e (9)

e as matrizes de massa ( ) e amortecimento ( ) são calculadas a partir de:

e (10)

Finalmente, como a Equação (8) é válida para um deslocamento vitual arbitrário , a equação de

equil´ ˆ

(11)

É importante notar que as Equações (4)-(11) são válidas para materiais lineares e não-lineares, pois

não foi feita nenhuma hipótese sobre a relação tensão-deformação do material.

A análise dinâmica requer a solução da Equação (11) para obtenção de , e . Para materiais

não-lineares ou dependentes do tempo, a melhor opção é a integração direta desta equação. Neste

trabalho, o algoritmo de Newmark com aceleração média constante (Cook et al., 1989; Bathe,
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1996) foi utilizado para a integração da equação de equil´ âmico. Neste caso, o algoritmo

de Newmark se reduz à Regra Trapezoidal, na qual os deslocamentos e as velocidades no instante

são aproximados como:

e (12)

Para materiais viscoelásticos, o efeito do amortecimento é inclu´ ópria série de Prony do

Módulo de Relaxação e a matriz não precisa ser considerada. Assim, a equação de equil´

dinâmico no instante pode ser escrita como:

(13)

em que

(14)

Contudo, através da incrementalização das equações do modelo viscoelástico, pode-se escrever as

tensões em como:

com e (15)

em que é a matriz constitutiva tangente do modelo viscoelástico e correspondente ao in-

cremento das tensões devido ao incremento do tempo (Evangelista-Junior et al., 2006). Assim,

considerando que e , o vetor de forças internas pode ser escrito da

seguinte forma:
(16)

em que

e (17)

Substituindo as Equações (12) e (16) em (13), chega-se ao sistema linear:

(18)

cuja solução fornece o incremento de deslocamentos . Nesta equação a matriz de rigidez ( )

e o vetor de forças ( ) efetivas são:

(19)

e
(20)

4. PAVIMENTO ANALISADO
Neste trabalho uma série de análises quasi-estáticas e dinâmicas através do MEF foram realizadas

para determinar as tensões e deformações em uma seção axissim´ ´

O pavimento em questão é composto por três camadas sobre um subleito granular. A primeira

camada é const´ áltico (CA) com cm de espessura. A segunda e terceira

camadas são base e sub-base granulares com espessuras de cm e cm, respectivamente. A

geometria e condições de contorno usadas nas análises são mostradas na Figura 2. Foi adotado

um modelo axissimétrico com um raio de cm e uma profundidade total de cm. Estas

dimensões são baseadas nas recomendações de Duncan et al. (1968) que sugerem um limite radial

de aproximadamente vezes o raio do carregamento, e uma profundidade do subleito de vezes

este mesmo raio. O modelo inclui elementos quadráticos de nós.
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Figura 2: Modelo geométrico e condições de contorno do pavimento.

Uma pressão de MPa, correspondente a carga de uma roda, é aplicada na superf´

área circular com raio de cm para simular o carregamento de um eixo padrão de tf. Com

ência da velocidade na resposta estrutural do pavimento, pulsos em

forma de onda semi-senoidal de s, s, s e s equivalentes às velocidades de

km/h, km/h, km/h e km/h, respectivamente, foram calculados baseados no trabalho de

McLean (1974), que desenvolveu gr´ ´ ão do pulso e

profundidade.

O comportamento das camadas granulares (base, sub-base e subleito) foi assumido como elástico

linear com suas propriedades apresentadas na Tabela 1. Estes valores são t´

granulares utilizados para pavimentação no Brasil (Soares et al., 2000). A camada de revestimento

Tabela 1: Propriedades elásticas dos materiais granulares.

Camada (MPa) (kg/ )

Base

Sub-base

Subleito

é um Concreto Asfáltico (CA) fabricado no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos (LMP/UFC)

ões Superpave utilizando o ligante asfáltico CAP 50/70 produzido

e comercializado pela Lubnor Petrobrás a partir de petróleo originário do campo Fazenda Ale-

gre. Esta mistura apresenta um comportamento viscoelástico linear cuja compliância, mostrada na

Figura 3, foi obtida a partir dos resultados de ensaios de creep estático realizados no Laboratório

de Vias de Comunicaç˜ iente de

Poisson igual a e uma massa espec´ kg/ .

No sentido de comparar a resposta estrutural do pavimento em relação à análise elástica con-

vencional é necessária a determinação do Módulo de Elasticidade equivalente para a mistura. O
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Figura 3: Compliância da mistura asfáltica do tipo Concreto Asfáltico.

Módulo de Elasticidade de misturas asfálticas pode ser aproximado pelo ensaio de Módulo Re-

siliente (MR). No Brasil, o MR é tipicamente determinado a partir de um ensaio de compressão

diametral, que consiste na aplicação repetida de carregamento aproximadamente na forma de um

pulso semi-senoidal com duração de s seguido de s de descanso (ASTM, 1982; DNER,

1994). Os ensaios realizados com corpos de prova da mistura utilizada resultaram em um MR

igual a MPa. Este valor foi então utilizado como o Módulo de Elasticidade equivalente na

realização de an´ ão.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 4 mostra os deslocamentos verticais ( ) do nó localizado no topo do eixo de sime-

tria para os pulsos considerados. Como somente os valores máximos dos parâmetros estruturais

acima mencionados são tipicamente usados no projeto de pavimentos, a Figura 5 mostra estes val-

ores normalizados ao valor máximo de deslocamento encontrado (

diferenças entre os deslocamentos obtidos nas análises dinâmicas e quasi-estáticas aumentam com

a dimuição do pulso de carga, ou seja, velocidades maiores aumentam o efeito dinâmico, o que é

esperado. Contudo, é importante notar que o efeito dinâmico leva a uma diminuição dos desloca-

mentos observados, fazendo com que a utilização do procedimento quasi-estático seja a favor da

segurança.

Nota-se que quando o comportamento viscoelástico é considerado, o aumento da duração do pulso

(diminuição da velocidade do ve´ é uma das

raz˜ ões observadas em pavimentos urbanos onde ve´

velocidades menores. Quando se compara os dois modelos de material (elástico e viscoelástico),

ásticas são similares às viscoelásticas para o pulso de s. Isto se

deve ao fato de que o MR foi utilizado como o parâmetro elástico para estas análises e, como dito

anteriormente, ele é determinado por meio da repetida aplicação de um pulso de s. Tanto no

caso quasi-estático quanto no dinâmico, a consideração de elasticidade da camada asfáltica tende

a fornecer mais rigidez para a estrutura como observado pelos menores valores de deslocamen-

tos. Isto também foi observado no trabalho de Silva (1995) ao se utilizar modelos não-lineares e

lineares para os materiais granulares.

A Figura 6 mostra os resultados obtidos para a tensão horizontal ( ) da camada asfáltica onde o

valor de tensão foi observado no ponto de Gauss mais próximo, tanto no eixo de simetria como no
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(a) Pulso de ( km/h). (b) Pulso de ( km/h).

(c) Pulso de ( km/h). (d) Pulso de ( km/h).

Figura 4: Deslocamentos verticais ( ) no topo da camada asfáltica para os pulsos (velocidades) conside-

rados.

fundo da camada. A Figura 7 por sua vez apresenta os valores máximos relativos encontrados para

estas tensões. Pulsos de durações menores, ou seja, velocidades maiores, induzem valores maiores

de . Isto se deve ao fato de que, para solicitações mais curtas, a contribuição do componente

elástico (mola isolada com ) do modelo generalizado de Voigt (Figura 1) é maior. Desta forma, a

resposta mecânica tende a ser mais r´

Figura 5: Resumo dos resultados de deslocamentos no topo do revestimento.
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maior duração. No caso da aplicações destes últimos, os amortecedores em paralelo com as molas

também contribuem, relaxando o material. O mais importante a observar na resposta das tensões

horizontais é que, sob a consideração da viscoelasticidade da camada asfáltica, os valores de

valores máximos são encontrados

para as análises onde as forças inerciais são consideradas (análises dinâmicas).

Na prática, isto pode ser uma razão para o principal problema dos pavimentos rodoviários: o

trincamento por fadiga. Isto se deve ao fato que, nas rodovias os ve´

maiores, induzindo desta forma valores elevados de tensão de tração na base do revestimento em

uma curta duração de tempo. Nota-se ainda que, para este parâmetro ( ) o procedimento quasi-

estático e a consideração da elasticidade linear da mistura asfáltica não é a favor da segurança,

principalmente para pulsos de menor duração.

(a) Pulso de ( km/h). (b) Pulso de ( km/h).

(c) Pulso de ( kmh). (d) Pulso de ( km/h).

Figura 6: Tensões horizontais ( ) no fundo da camada asfáltica para os pulsos (velocidades) considera-

dos.

No caso das tensões verticais no topo do subleito, apenas os valores máximos relativos desta

resposta são apresentados através da Figura 8. Também aqui a duração do carregamento e as

considerações dinâmicas afetam a magnitude de maneira direta, ou seja, maiores valores de

são atingidos com duração de pulsos menores (maiores velocidades), e as simulações dinâmicas

diminuem os valores de deslocamento para este pulso ( s). Assim como no caso de , a

análise dinâmica é a favor da segurança para ambos os comportamentos constitutivos da camada

asfáltica.
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Figura 7: Resumo dos resultados das tensões horizontais ( ).

Figura 8: Resumo dos resultados das tensões verticais ( ).

A Tabela 2 apresenta os valores máximos dos parâmetros estruturais analisados no sentido de

ência do comportamento dinâmico. Uma coluna de diferenças relativas ( )

mostra as diferenças relacionadas à consideração dinâmica. Valores negativos representam que a

não consideração da análise dinâmica conduz a resultados contra a segurança.

Com respeito ao deslocamento na camada asfáltica ( ), a diferença entre as duas considerações

(quasi-estática e dinâmica) é ligeiramente mais relevante quando os pulsos de menor duração são

aplicados. Mostra-se também que, somente para este parâmetro, as considerações dinâmicas levam

a uma predição a favor da segurança no dimensionamento, alcançando inclusive uma de

para o pulso mais rápido ( ). Tomando-se os valores de de todos os pulsos e todas

as análises, pode-se ver que os pulsos de longa duração, ou seja, pulsos relativos a velocidades

ão, tornando estes pulsos mais importantes para

a análise deste parâmetro ( ).

Na análise de tensões horizontais ( ) no fundo da camada asfáltica, apesar da não consideração

das forças inérciais (dinâmica) na análise levar qualitativamente a resultados contra a segurança,

estas diferenças, quantitativamente, n˜ ância ( para o pulso de

0,006 s). É importante notar que, contrariamente ao que ocorre com o parâmetro , pulsos mais
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curtos induzem valores maiores para , onde velocidades de aproximadamente km/h, que

apesar de fora de regulamentação são uma realidade nas rodovias, podem propiciar altos valores

de tração no fundo do revestimento. O trabalho de Evangelista-Junior et al. (2005) mostra que a

diferença entre as respostas entre um pulso de s é mais que duas vezes o valor de um pulso

de s ( ) para este parâmetro ( ). Conseqüentemente, esta resposta é mais sens´

para o carregamento aplicado e também a consideração viscoelástcica da mistura asfáltica.

Os resultados observados para a tensão vertical ( ) no topo do subleito mostram que este parâmetro

é bem mais suscept´ à consideração da análise dinâmica. Diferenças relativas de foram en-

contradas para os pulsos mais curtos ( ).

Os valores da Tabela 2 também mostram que as diferenças entre as análises quasi-estáticas e

dinâmicas são independentes do modelo constitutivo adotado para a camada asfáltica (elástico

ou viscoelástico) para os três parâmetros analisados.

Tabela 2: Resumo dos parâmetros estruturais das análises quase-estática (q-e) e dinâmica (din).

Carregamento/análise
(cm) (MPa) (MPa)

q-e din (%) q-e din (%) q-e din (%)

s elástica

s viscoel.

s elástica

s viscoel.

s el.

s viscoel.

s elástica

s viscoel.

6. COMENTÁRIOS FINAIS
O presente estudo mostra a importância da consideração das forças inerciais na análise de tensões

e deformaç˜ ´ ódigo em EF foi implementado para modelos cons-

titutivos elásticos e viscoelásticos. O algortimo de Newmark da aceleração média constante foi

formulado e implementado para ambos os modelos constitutivos.

Este trabalho fornece informação sobre três parâmetros usados no projeto de pavimentos: ( )

áltica ( ); ( ) tensão de tração no fundo

áltica ( ) e ( ) tensão de compressão ( ) no topo do subleito gra-

nular. A consideração das forças inerciais (análise dinâmica) mostraram-se mais relevantes com a

diminuição do tempo de carregamento, ou seja, velocidades maiores.

É importante observar que, quando a análise dinâmica e o comportamento viscoelástico da camada

asfáltica forem considerados, deve ser dada uma maior atenção à duração do carregamento. Isto

porque a tensão horizontal ( ) no fundo da camada asfáltica apresenta grande sensibilidade a

estas considerações, sendo os seus valores crescentes para pulsos de duração mais curta. Desta

ão do carregamento (forma e duração) para todos os parâmetros estruturais impor-

tantes para o projeto de pavimentos deveria ser melhor discutida, já que durações de carregamento

mais longas (velocidade menor do ve´ , enquanto pulsos de duração mais curta

(velocidade maior do ve´ e .
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Holanda, A. S., Parente Junior, Araújo, T. D. P., Melo, L. T. B., Evangelista-Junior, F., & Soares,

Accepted for publication

in XXVII Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering (CIL-

AMCE), Bras´

Huang, Y. H., 1993. Pavement Analysis and Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.

Loulizi, A., Al-Qadi, I. L., Lahouar, S., & Freeman, T. E., 2002. Measurement of vertical com-

tation for dynamic loading tests. In

81st Transportation Research Board (TRB), Washington, D.C., USA.

McLean, D. B., 1974. Permanent Deformation Characteristics of Asphalt Concrete. PhD thesis,

University of California at Berkeley, Berkeley, CA, USA.

Medina, J. & Motta, L. M. G., 2005. Mecânica dos Pavimentos. COPPE, UFRJ, Rio de Janeiro,

Brazil, 2nd edition. in Portuguese.



1376

Monismith, C. L., Souza, J., & Lysmer, J., 1988. Modern pavement design technology including

dynamic loading conditions - vehicle/pavement interaction, where the truck meets the road.

Technical Report SP-765, Society of Automotive Engineerings, Inc.

SHRP, 1994. SHRP-A-415: Permanent Deformation Response of Asphalt Aggregate Mixes. Strate-

gic Highway Research Program, Washington, D.C., USA.

Silva, P. D. E. A., 1995. Contribuição para o aperfeiçoamento do emprego do programa FEPAVE2

´

RJ, Brazil. in Portuguese.

Soares, J. B., Motta, L. M. G., & Benevides, S. A. S., 2000. Dimensionamento mecan´

reforço considerando alternativa de base com revestimento fresado incorporado. In Simpósio

Internacional de Manutenção e Restauração de Pavimentos e Controle Tecnológico, São Paulo,

SP, Brazil. in Portuguese.

Taylor, R. L., Pister, K. S., & Goudreau, G. L., 1970. Thermomechanical analysis of viscoelastic

solids. International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 2, pp. 45–79.


