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RESUMO 

 

Os primeiros estudos sobre pavimentos de concreto continuamente armados (PCCA) foram 

desenvolvidos em zonas cujo clima característico é o temperado (EUA, Holanda e Bélgica), não 

se tendo estudos técnicos acerca do comportamento do pavimento em ambiente tropical. A 

premissa de funcionamento do PCCA está baseada na não execução de juntas de retração, 

obrigatórias em pavimentos de concreto simples (PCS), ou seja, as fissuras devido à retração 

do concreto ocorrem aleatoriamente, sendo controladas pela elevada taxa de armadura 

longitudinal disposta longitudinalmente ao longo de toda a extensão do pavimento. Como 

essa armadura não possui função estrutural, pois é colocada acima da linha neutra da placa, 

no banzo comprimido, sua função é manter as fissuras fortemente apertadas, garantindo 

suavidade ao rolamento e elevada transferência de carga (LTE), a qual ocorre pelo 

intertravamento dos agregados nas faces fissuradas, proporcionando assim um pavimento de 

alta durabilidade e que dispende baixíssimos custos com manutenção. No Brasil, a primeira 

experiência com PCCA teve início no ano de 2010, quando foram construídas quatro seções 

de 50 m de extensão cada, consideradas curtas em comparação aos 400 m de extensão de um 

PCCA rodoviário que podem ser alcançados ao final de um dia de trabalho. O monitoramento 

contínuo de tais seções mostrou haver uma diferença muito significativa de comportamento, 

comparado aos PCCA tradicionais, no que tange o tempo decorrido para estabelecimento do 

padrão de fissuração (a primeira fissura surgiu um ano após a construção), bem como 

espaçamento médio entre as fissuras, devido à curta extensão das placas e a inexistência de 

um sistema de ancoragem nas extremidades. Assim, para melhor compreender o 

comportamento de pavimentos de concreto com armadura contínua com padrões 

condizentes à realidade rodoviária em ambiente tropical, em janeiro de 2016, foi construído 

no campus da Universidade de São Paulo o primeiro PCCA de longa extensão do Brasil, com 

200 m de comprimento. Foram empregados quatro diferentes tipos de concreto, variando o 

tipo de cimento e o tipo de agregado, bem como foram empregados aço galvanizado e aço 

comum. Para entender o comportamento do pavimento sob as condições climáticas 

brasileiras foram realizados três estudos: levantamento de fissuras (espaçamento e abertura), 

modelagem analítica do espaçamento entre fissuras através de modelos de previsão de 

retração em concreto e testes com FWD para avaliação da eficiência de transferência de carga 

(LTE) entre as fissuras. A análise do padrão de fissuração mostrou que o desenvolvimento das 



 

fissuras aconteceu conforme a literatura técnica, tendo início na primeira semana após a 

concretagem e atingindo aproximadamente 60% do número total de fissuras antes do 

primeiro mês. As seções centrais possuem o maior número de fissuras, pois estão ancoradas 

pelas seções de extremidade, onde o surgimento das fissuras é mais lento por conta da falta 

de ancoragem. As aberturas das fissuras mostraram-se maiores nas posições com aço 

galvanizado devido à menor aderência aço-concreto nesse caso, em comparação às posições 

com aço comum. O modelo de previsão de retração no concreto que melhor se aproximou do 

espaçamento médio desenvolvido em campo foi o modelo do Eurocode 2, com diferenças em 

torno de 30%, aproximadamente. As análises de LTE mostraram um desempenho muito 

satisfatório, apesar de a LTE nas regiões com aço galvanizado ter resultado menor do que a 

LTE nas regiões com aço comum. 

Palavras chave: pavimento de concreto continuamente armado; padrão de fissuração; 

retração por secagem no concreto; eficiência de transferência de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The first studies on continuously reinforced concrete pavements (CRCP) were developed in 

areas in which the typical weather is temperate (United States, Netherlands and Belgium), 

with no technical studies carried out in tropical weather. CRCP structural premise is based on 

a slab without construction joints which are required in jointed plain concrete pavements 

(JPCP); i.e., CRCP cracks due to concrete shrinkage occur randomly being controlled by the 

high longitudinal reinforcement percentage, positioned longitudinally along the pavement 

length. As the longitudinal reinforcement has no structural role, because it is placed above the 

slab neutral axis, in the compression zone, its main function is to keep cracks strongly tight, 

ensuring a smooth ride and high load efficiency transfer (LTE) at cracks, which occurs through 

aggregates interlocking, thereby providing a highly durable pavement with low maintenance 

costs. The first experience with CRCP in Brazil started in 2010, when four experimental 

sections were constructed. Each section is 50 meters long, short when compared to the 

traditional CRCP that can extend for over 400 meters providing that concrete pouring does 

not stop.  Continuous monitoring of these sections has shown that the short CRCP behaves 

differently from traditional CRCP, regarding the time taken for the cracking pattern full 

development (the first crack was visible on the surface one year after the construction), as 

well as average cracking space due to the slab’s short extension and lack of anchorage. 

Therefore, in order to fully analyze the behavior of a traditional CRCP under tropical weather, 

in January 2016, the first long extension CRCP in Brazil was built, at the University of São Paulo 

campus, with 200 meters length. Four types of concrete were applied in the construction, 

varying cement and aggregate type. Galvanized and ordinary steel were used as well. To 

analyze the pavement behavior under Brazilian climatic conditions, three studies were carried 

out: cracks surveys (spacing and width), analytical modeling crack spacing through shrinkage 

prediction models and Falling Weight Deflectometer testing to evaluate the crack’s load 

transfer efficiency (LTE). Cracking pattern analysis has shown cracks development consistent 

with technical literature. The first cracks appeared during the first week after concrete 

placement and, before the first month, about 60% of the total cracks number had developed. 

Central sections presented greatest number of cracks as they are anchored by the outer 

sections, where cracking occurs slower due to the lack of anchorage. Cracks width was higher 

in areas with galvanized steel due to the weaker steel-concrete bond, when compared to areas 



 

with common steel. The shrinkage prediction model for concrete that better approached the 

average field crack spacing was the Eurocode 2, with mean difference of 30%. LTE analysis has 

shown a quite satisfactory performance, even though LTE in areas with galvanized steel is 

lower than LTE in areas with common steel.  

Keywords: continuously reinforced concrete pavements; cracking pattern; concrete drying 

shrinkage; load transfer efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas de que o domínio da pavimentação nacional é exercido pelos pavimentos 

asfálticos, mesmo em rodovias com volume de tráfego e carga elevados. Segundo dados do 

Sistema Nacional de Viação (SNV), apresentados na Pesquisa CNT de Rodovias para o ano de 

2015, o Brasil possui um total de 1.720.607 Km de rodovias, sendo que 213.299 (12%) são 

pavimentadas. Desta última parcela, até o ano de 2009, a extensão de estradas pavimentadas 

em concreto não ultrapassava os 2 mil km, enquanto que em países como Bélgica e Holanda, 

até a década de 1960, as extensões atingiam 4 mil km e 3,2 mil km, respectivamente (BALBO, 

2009). Além disso, a Pesquisa CNT de 2015 aponta que nos últimos 10 anos o crescimento da 

malha pavimentada foi de aproximadamente 14,7%, enquanto que o crescimento da frota 

veicular foi de expressivos 119%. Quanto à qualidade das rodovias, sabendo-se que a 

precariedade do sistema viário devido à carência de manutenção implica em gastos com 

reparação dos veículos, bem como, na maioria das vezes, intervenções (tardias) pesadas no 

pavimento devido ao elevado grau de degradação, há necessidade de soluções para 

pavimentação as quais apresentem um bom desempenho por um longo período, dispendendo 

baixos custos com manutenção. 

Uma solução que atende aos requisitos acima mencionados são os pavimentos de concreto. 

Entretanto, alguns insucessos recentes da aplicação de pavimentos de concreto simples, em 

função de falhas construtivas nas juntas, como o ocorrido no Rodoanel Metropolitano de São 

Paulo e BR 101 no Nordeste, por exemplo, justificam a preferência por pavimentos asfálticos 

no meio técnico, além da vasta assistência normativa e técnica disponível para pavimentação 

asfáltica em agências oficiais. 

Frente a este cenário, o presente estudo analisa o desempenho inicial de um pavimento de 

concreto continuamente armado (PCCA), que tem seu uso disseminado em países como 

Bélgica, EUA e Holanda há mais de 60 anos. Este pavimento é caracterizado por não possuir 

juntas transversais para controle da fissuração, o que lhe fornece uma elevada durabilidade 

mesmo frente a cargas elevadas. Há apenas juntas construtivas ao final de cada dia de 

execução (a descrição detalhada do sistema é feita no item 2). 
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No ano de 2010, dentro do Campus da Universidade de São Paulo (USP) foram construídas 

quatro seções experimentais de PCCA as quais possuem extensão de 50 m, consideradas 

curtas em relação aos quase 400 m de extensão verificados em PCCA tradicionais. Esse 

experimento foi o primeiro realizado no país com PCCA; executado pela Prefeitura do Campus 

de São Paulo da Universidade de São Paulo, tais seções curtas de PCCA vêm sendo 

sistematicamente analisadas e tem seu desempenho acompanhado pelo Laboratório de 

Mecânica de Pavimentos (LMP) do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola 

Politécnica da USP (PTR-EPUSP). Tais seções foram projetadas com o objetivo de simular 

paradas de ônibus, sendo a taxa de armadura longitudinal a variável considerada entre as 

seções (BALBO et al., 2012). Conforme será comentado adiante, nos estudos de Salles (2013) 

foi evidenciado um comportamento diferenciado dessas seções em relação aos PCCA 

descritos na literatura internacional. Os motivos que levaram a esse comportamento 

diferenciado, está vinculado à curta extensão das seções. 

Cabe salientar ainda que todos os estudos rodoviários sobre PCCA listados na literatura 

internacional foram desenvolvidos em países de clima temperado, como é o caso dos EUA, 

Bélgica e Holanda, não se tendo registros acerca do comportamento desse pavimento em 

ambiente tropical. Além disso, sabe-se da literatura que as variações diárias e sazonais do 

clima exercem importante influência no comportamento dos pavimentos e, no caso dos 

pavimentos de concreto, a temperatura é uma variável importante a ser considerada na 

avaliação estrutural do pavimento, uma vez que provoca o empenamento térmico da placa 

de concreto, alterando os campos de tensões que ocorrem. 

O clima temperado (onde os primeiros estudos foram desenvolvidos) é caracterizado pela 

ocorrência de quatro estações bem definidas ao longo do ano, em regiões situadas entre os 

trópicos e os círculos polares. Nessas regiões de clima mais ameno, a precipitação anual é de 

cerca de 800 mm, a temperatura média máxima durante o verão fica em torno dos 24°C, e no 

inverno em torno dos 8°C, em termos médios. Já o clima tropical é característico de regiões 

localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, onde as temperaturas são 

relativamente elevadas durante o ano todo, sendo comum índices pluviométricos bem mais 

elevados, com média anual de chuvas de 1400 mm, com duas estações bem definidas: verão 

quente e úmido e inverno com temperatura mais amena e seco (NATIONAL GEOGRAPHIC 

SOCIETY, 2016). A Tabela 1.1 e as Figuras 1.1 e 1.2 ajudam a elucidar essas diferenças; na 
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Tabela 1.1 são apresentados alguns dados meteorológicos de inverno e verão para cidades da 

Europa e EUA, próximas às quais foram executados pavimentos com armadura contínua, a fim 

de se estabelecer um comparativo com os índices meteorológicos da cidade de São Paulo, 

onde os primeiros estudos com PCCA estão sendo realizados em ambiente tropical. 

Tabela 1.1 – Comparação de dados meteorológicos de regiões de desenvolvimento de 
estudos sobre PCCA (KNMI, 2016; RMI, 2016; NOAA, 2016a; NOAA, 2016b; INMET, 2016). 

Verão 

Índices Climatológicos 
Médios 

Amsterdã 
(Holanda) 

Bruxelas 
(Bélgica) 

Chicago (Illinois, 
EUA) 

Houston (Texas, 
EUA) 

São Paulo 

Latitude 52°22’N 50°51’N 41°51’N 29°46'N 23°20'S 
Temp. Mín. (°C) 12,9 12,8 21,4 23,3 19,8 
Temp. Máx. (°C) 20,5 21,6 24,7 34,4 29,5 

Precipitação (mm) 288,6 210 306,1 571,5 800,6 
Inverno 

Temp. Mín. (°C) 1,4°C 1,1 -7,7 3,9 13,6 
Temp. Máx. (°C) 7,4°C 6,2 0,4 18,3 23,6 

Precipitação (mm) 164,1 254 721,4 / 146,6* 215,9 161,3 
Época de maior 

incidência de chuvas 
Verão Inverno Inverno Verão Verão 

* precipitação de neve apenas / índice pluviométrico no inverno 

 

 

Figura 1.1 – Precipitação média anual mundial (FAO, 2016).  



29 
 

 

Figura 1.2 – Temperatura média anual mundial (FAO, 2016). 

 

Para se estabelecer, portanto, um conhecimento do comportamento desse tipo de pavimento 

em seções mais condizentes com a realidade construtiva rodoviária, quando longas extensões 

(maiores que 150 m) são concretadas diariamente, era necessária a construção de uma seção 

longa de PCCA. Isso foi viabilizado em finais do ano de 2015 e início do ano de 2016 por meio 

de parceria entre a USP e a iniciativa privada que praticamente financiaram, por meio da 

cessão de materiais e insumos, bem como de mão de obra e equipamentos, a construção de 

uma seção contínua de PCCA de 200 m de extensão. As tratativas foram realizadas entre as 

partes pela Chefia do PTR-EPUSP. 

 

1.1. Objetivos 

Com base na contextualização exposta, essa pesquisa baseia-se no estudo prático e 

experimental de uma seção de PCCA com extensão longa (200 metros), condizente com os 

padrões de extensões utilizadas na execução deste pavimento em rodovias. O interesse na 

realização deste experimento está fundamentado, principalmente, no estudo do 

comportamento deste pavimento frente ao clima tropical, uma vez que não há na literatura 

técnica menções de estudos desenvolvidos em PCCA com comprimento longo para avaliar o 

desempenho deste tipo de pavimento exposto a condições climáticas diferentes daquelas 
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verificados em clima temperado característico dos países os quais possuem tal tecnologia 

amplamente disseminada. Assim, os objetivos do presente estudo são: 

 Realizar uma busca na literatura internacional acerca das pesquisas realizadas com 

pavimentos continuamente armados rodoviários, analisando os fatores que 

influenciam no desempenho do pavimento, bem como as variáveis de projeto; 

 Compilar os diferentes modelos analíticos de previsão de retração em concreto, 

mostrando as diferenças existentes entre os mesmos (variáveis consideradas); 

 Analisar o padrão de fissuração que ocorreu no PCCA experimental, com o emprego 

de quatro concretos diferentes, a fim de se estabelecer comparações com os estudos 

anteriores; 

 A partir da aplicação dos modelos analíticos de previsão de retração no concreto para 

a condição de campo, pretendeu-se verificar qual modelo melhor representa o 

comportamento do padrão de fissuração desenvolvido no PCCA; 

 Avaliar se a utilização de aço galvanizado influencia ou não a abertura das fissuras, a 

partir de medidas de abertura realizadas manualmente; 

 Avaliar a eficiência de transferência de carga (LTE – load transfer efficiency) entre 

fissuras a partir de testes deflectométricos com FWD (Falling Weight Deflectometer). 

 

1.2. Estrutura da dissertação 

A presente pesquisa está estruturada em cinco capítulos, cujos assuntos estão distribuídos de 

acordo com a descrição abaixo: 

 Capítulo 1 – é composto pelas motivações e justificativas que nortearam o 

desenvolvimento da pesquisa. Também é feita uma contextualização acerca do clima 

onde foram desenvolvidas as primeiras pesquisas com PCCA no mundo e o clima 

tropical, típico do Brasil. Compondo a parte final do capítulo são apresentados os 

objetivos buscados e a estruturação do estudo; 

 Capítulo 2 – nesse capítulo é apresentada a revisão bibliográfica onde são abordados 

assuntos como a origem das pesquisas com PCCA (países pioneiros), as primeiras 

pesquisas, fatores que influenciam o desempenho do pavimento, variáveis de projeto 

e a experiência brasileira com tal tecnologia. A parte final do capítulo é composta pela 
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descrição dos modelos analíticos de previsão de retração no concreto (equações 

envolvidas em cada modelo), bem como a análise de alguns estudos que 

estabeleceram comparações entre os modelos empregados; 

 Capítulo 3 – incialmente é feita uma descrição detalhada do projeto de concepção da 

pista experimental (dosagem do concreto, detalhamento de armaduras, espessuras e 

descrição dos materiais empregados), e etapas construtivas da mesma, bem como 

controle tecnológico do concreto. Em seguida, são descritos os procedimentos 

adotados para avaliação do padrão de fissuração que se estabelece (espaçamento 

entre fissuras e medidas de abertura), modelagem analítica da fissuração empregando 

os modelos descritos no capítulo 2 e testes com FWD para avaliação da eficiência de 

transferência de carga entre as fissuras (LTE); 

 Capítulo 4 – nesse capítulo são apresentados os resultados e as discussões sobre eles, 

no que tange o comportamento do PCCA em clima tropical, a modelagem analítica 

(qual modelo melhor representa o padrão de fissuração que se estabeleceu), bem 

como se o emprego de aço galvanizado influenciou ou não na abertura das fissuras e 

na transferência de carga entre as fissuras; 

 Capítulo 5 – por fim são apresentadas as conclusões finais obtidas na pesquisa e 

sugestões para estudos futuros acerca do comportamento do PCCA em clima tropical; 

 Anexos – a parte final do presente estudo é composta por dois anexos A e B. O Anexo 

A apresenta as considerações feitas para emprego dos modelos analíticos para a 

situação de campo, bem como as tabelas de cálculo para cada modelo; o Anexo B 

apresenta os testes de hipótese realizados para avaliar as diferenças entre medidas de 

abertura de fissuras, transferência de carga entre fissuras (LTE), bem como dados do 

controle tecnológico (medidas de resistência e módulo de elasticidade); 
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2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O PAVIMENTO DE 

CONCRETO CONTINUAMENTE ARMADO 

 

O concreto, por se tratar de um material que libera calor durante seu processo de hidratação 

do ligante hidráulico e por apresentar contração volumétrica, possui uma tendência natural 

de fissurar. Por esta razão, nos pavimentos de concreto simples (PCS) é realizada a serragem 

de juntas de contração, executadas no sentido transversal, delimitando placas de dimensões 

bem definidas (esse corte para indução de fissuras ocorre também comumente em sentido 

longitudinal). Essas juntas de retração são o principal aspecto a ser controlado durante a 

execução do PCS, uma vez que induzirão a ocorrência da fissura exatamente na posição em 

que a placa foi serrada. Todavia, no Brasil o principal motivo de desempenho inadequado do 

PCS está atrelado à falha na execução das juntas de retração (BALBO, 2009), uma vez que ao 

surgirem fissuras descontroladas na placa, sérios prejuízos estruturais ao pavimento 

ocorrerão, comprometendo seu desempenho. 

Já o pavimento de concreto continuamente armado (PCCA) é uma tecnologia de 

pavimentação que dispensa a execução de juntas de retração, ou a indução de fissuras. O 

único tipo de junta existente são as juntas frias ou de construção, realizadas ao final de cada 

dia de trabalho. Dessa maneira, o processo de fissuração por secagem (retração) ocorre de 

maneira aleatória, sendo controlado pela armadura longitudinal disposta ao longo de toda 

extensão da placa, de maneira contínua. Cabe salientar que a armadura longitudinal não 

possui função estrutural, como no pavimento de concreto armado (PCA), uma vez que é 

disposta no banzo comprimido da placa (acima da linha neutra), tendo por objetivo manter as 

fissuras (que ocorrerão no concreto) suficientemente apertadas, garantindo uma superfície 

suave ao rolamento (KOHLER e ROESLER, 2004), bem como grande transferência de cargas 

entre placas sucessivas (definidas após fissuração). A Figura 2.1 mostra o posicionamento das 

armaduras em um PCCA. 
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Figura 2.1 – Posicionamento da armadura longitudinal no PCCA (HOUBEN et al., 2015). 

 

Segundo Selezneva et al. (2003), a ausência de juntas de contração e um padrão de fissuras 

transversais bem definido são as principais características que identificam um PCCA. Assim, a 

diferença básica entre o PCS e o PCCA é a forma como a fissuração inevitável do concreto é 

controlada. No primeiro caso, a fissuração é controlada através da serragem de juntas 

transversais. Durante o processo de hidratação, com o aumento da tensão interna devido as 

variações volumétricas na massa de concreto, a junta induz a uma maior concentração de 

tensões na seção estrangulada, fazendo com que a fissura ocorra na posição da junta; nessa 

posição é colocado também um conjunto de barras de transferência de carga que tem por 

função transferir as cargas de uma placa para a outra. No segundo caso não há indução de 

fissuras, e o controle das mesmas é feito pela elevada taxa de armadura longitudinal, que deve 

mantê-las fortemente apertadas; neste caso, a transferência de carga ocorre apenas pelo 

intertravamento dos agregados nas faces das fissuras (ZOLLINGER e BARENBERG, 1990a; 

KOHLER e ROESLER, 2004; SELEZNEVA et al., 2004). 

Uma vez que a armadura longitudinal não possui função estrutural, os esforços de tração na 

placa devido ao tráfego são resistidos pelo concreto, tal como ocorre no PCS; assim, as 

espessuras de placa verificadas nos PCCA são muito similares às verificadas nos PCS; ainda, 

enquanto no PCS a armadura é colocada apenas nas juntas transversais de retração (barras 

de transferência de carga), e em juntas longitudinais (barras de ligação), no PCCA a elevada 

taxa de armadura explica o elevado custo inicial de tais pavimentos. 

Muga et al. (2009) fizeram um estudo comparativo entre PCCA e PCS. Ao analisarem os custos 

do ciclo de vida do pavimento, os autores apontam que o PCCA é cerca de 46% mais custoso 
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que o PCS. Entretanto, ao levar-se em conta apenas os custos com manutenção, o PCCA torna-

se em torno de 80% mais econômico. 

Gharaibeh et al. (1999) avaliaram várias seções de PCCA no estado americano de Illinois, 

construídas entre os anos de 1977 e 1994. Os autores apontam que todas as seções avaliadas 

suportam tráfegos pesados maiores do que aquele para o qual foram projetadas, bem como 

todas as seções apresentaram durabilidade superior ao horizonte de projeto. Tayabji et al. 

(1995), fizeram uma ampla investigação de campo ao longo dos mais de 40.300 km de PCCA 

existentes nos EUA. Segundo os autores, muitos destes pavimentos existiam há mais de 20 

anos e continuvam apresentando excelente desempenho. Ainda segundo os autores, a 

qualidade do rolamento da superfície do pavimento denotado pelo International Roughness 

Index (IRI) variou entre 0,48 m/km a 2,48 m/km, representando muito boa e boa qualidade de 

rolamento, respectivamente, uma vez que os pavimentos avaliados apresentavam entre 0,3 e 

22 anos de serviço. 

Treybig (1968) avaliou as primeiras seções de PCCA no estado do Texas que começaram a ser 

construídas na década de 1950. Os dados investigados apontaram para um valor de serventia 

– Present Serviceability Index – (PSI) variando entre 4,0 e 4,2, mesmo após seis anos de 

exposição ao tráfego. Sabe-se que o pavimento apresenta melhor qualidade quanto mais 

próximo de 5,0 for o valor do PSI. Dessa maneira, segundo o autor, os elevados índices de PSI 

verificados nas seções de PCCA no Texas mostram a habilidade do pavimento em fornecer um 

rolamento suave, com bom desempenho funcional. No mesmo estudo, o autor compara os 

índices de serventia de PCCA e PCS, este último com espessuras de 200, 225 e 250 mm (Figura 

2.2). Percebe-se que o PCCA possui desempenho superior mesmo quando comparado com 

PCS com 250 mm de espessura. As linhas na Figura 2.2 representam o modelo da American 

Association of State Highway Officials (AASHO), que relaciona o PSI com o tráfego ao qual o 

pavimento está sujeito para placas de 200 e 250 mm de espessura, ficando evidente a falta de 

relação entre o desempenho dos pavimentos verificado em campo e aquele previsto na época. 
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Figura 2.2 – Comparações de desempenho (PSI) entre PCCA e PCS com os modelos de 
previsão de desempenho da AASHO (Adaptado de: TREYBIG, 1968). 

 

2.1. Os precursores no uso do PCCA 

Segundo Faiz e Yoder (1974), a primeira pista experimental em pavimento de concreto 

continuamente armado foi executada em Stilesville, no estado americano de Indiana, em 

1938, com seções experimentais sendo construídas também nos estados de Illinois e New 

Jersey em 1947 e na California, em 1949. Já em 1951, foram construídas as primeiras seções 

no Texas (TREYBIG, 1968). Entretanto, segundo Kohler e Roesler (2006), o primeiro PCCA foi 

construído próximo a Washington D.C, em 1921. 

De acordo com Faiz e Yoder (1974), em 1958 havia nos EUA em torno de 127 km desse tipo 

de pavimento. Então, a partir do início da década de 1960 o PCCA teve seu uso disseminado 

em boa parte do território americano, atingindo um crescimento exponencial; mais de 16.000 

km de PCCA estavam em uso ou sob contrato em 33 estados americanos no ano de 1971, 

ultrapassando a marca dos 48.000 km na década de 1990. 
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Com o sucesso e uso disseminado da tecnologia em solo americano, ocorreu então a migração 

da mesma para outros países. Entre os mais notáveis estão Bélgica, Alemanha e Holanda. A 

partir dos levantamentos feitos por Tayabji et al. (1998) ao longo do território americano 

sobre o estado da arte do PCCA no país, bem como os levantamentos feitos por Hall et al. 

(2007) em países europeus e no Canadá, é possível se ter noção do que foi empregado ao 

longo dos anos nesses países, conforme as descrições que se seguem. 

 Estados Unidos 

Nos EUA, os estados em que se tem registros de PCCA são: Alabama, Arizona, Califórnia, 

Connecticut, Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnessota, Mississippi, 

Missouri, Nebraska, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvania, South Carolina, South 

Dakota, Texas, Virginia e Wisconsin. Sem sombra de dúvidas, os grandes incentivadores no 

uso dessa tecnologia de pavimentação em solo norte-americano foram os estados de Illinois 

e do Texas, tendo construído suas primeiras seções em 1947 e 1951, respectivamente. Em 

todos os estados citados, as principais variáveis nos projetos eram: espessura da placa de 

concreto (adotada de acordo com o tráfego ao qual o pavimento estaria sujeito), taxa de 

armadura longitudinal e tipos de base e suas respectivas espessuras, sendo mais comum 

encontrar bases tratadas com betume, bases tratadas com cimento e bases granulares. Em 

alguns estados, o desempenho geral do PCCA é considerado entre bom e excelente; em outros 

nem tanto, como foi o caso de Minnessota, que acabou abandonando o uso da tecnologia. 

Contudo, nos estados onde os pavimentos não apresentam desempenho satisfatório, foi 

devido a alguma alteração de projeto ou falha durante a construção que levaram a um maior 

desenvolvimento de patologias nos concretos. 

 Canadá 

Em 1958, em uma rodovia nos arredores de Calgary (Alberta), foram construídas seções teste 

de PCCA com diferentes espessuras e taxas de armadura longitudinal. As seções possuem 7,3 

m de largura e aproximadamente 2,9 km de extensão. Metade das seções de PCCA possuíam 

espessura de 178 mm e taxa de armadura de 0,71 e 0,78%, enquanto que a outra metade 

possuía placa de concreto de 152 mm de espessura e taxa de armadura longitudinal de 0,72 e 

0,82%. Todas as seções possuíam base granular de 102 mm sobre subleito constituído por um 

solo argilo-siltoso com baixa a média susceptibilidade ao congelamento. Um aspecto 
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marcante é que os pavimentos construídos nesta área do Canadá estão sujeitos a uma intensa 

variação de condições climáticas, uma vez que durante o verão registram-se altas 

temperaturas como 36°C, e durante o inverno, temperaturas de até -43°C. Após mais de 50 

anos tentando construir diferentes projetos de pavimentos de concreto, atualmente, a 

província de Quebec tem construído tanto PCS quanto PCCA. A primeira seção de PCCA 

construída na província de Quebec data do ano 2000, tendo 2 km de extensão. A placa de 

concreto possui espessura de 270 mm sobre base granular e taxa de armadura de 0,7%. Desde 

2003 outras seções foram construídas, possuindo placas de 285 mm de espessura sobre base 

granular tratada com cimento e taxa de armadura de armadura longitudinal de 0,76%. Todos 

os pavimentos de concreto são projetados com base na vida de serviço do pavimento (30 

anos) desde a metade da década de 1990. 

 França 

A França registra construção de pavimentos de concreto desde 1939, mas foi apenas no 

começo da década de 1960 que o PCCA passou a ser utilizado no país, tendo mais de 550 km 

de extensão de pavimentos desse tipo. A espessura da placa de concreto varia de acordo com 

o tráfego a que a via está submetida, variando de 165 mm até 254 mm. Dois tipos de base são 

empregados: concreto compactado com rolo (CCR) com espessura de 152 mm ou base 

asfáltica (BA) com 51 mm de espessura. Tipicamente, também é utilizada sub-base de material 

granular ou solo estabilizado com cimento. A taxa de armadura longitudinal comumente 

utilizada é de 0,67%. Entretanto, em um projeto desenvolvido em 1982 foi utilizado taxa de 

armadura de 0,72% e a rodovia apresentou um excelente desempenho. De maneira geral, os 

PCCA construídos na França apresentam desempenho considerados muito bons. 

 Bélgica 

O primeiro PCCA construído na Bélgica foi em 1950 e desde então várias outras pistas 

experimentais foram construídas até 1970, quando iniciou-se um grande programa de 

construção de pavimentos com o uso dessa tecnologia. Dos 1650 km de rodovias existentes 

no país, 650 são de PCCA, motivo pelo qual a Bélgica é considerada o país que mais incentiva 

o uso desse pavimento na Europa. Nos projetos mais antigos, a taxa de armadura longitudinal 

utilizada era de 0,85%, colocada a 1/3 da superfície da placa, sendo também utilizada uma 

camada betuminosa de base de 64 mm de espessura, sub-base de CCR. Foi verificado nesses 
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pavimentos que as fissuras ocorriam muito próximas umas das outras, o que fez com que em 

1977 a taxa de armadura fosse reduzida para 0,67% e a camada betuminosa removida. 

Entretanto, as seções executadas com maior taxa de armadura, após 20 anos ainda 

apresentavam desempenho muito bom, sem a ocorrência de punchouts, enquanto que as 

seções executadas a partir de 1977 (alterações no projeto) apresentaram fissuras muito 

espaçadas, com maior abertura, erosão da base de CCR e alguns punchouts. 

 Inglaterra 

A experiência do Reino Unido com PCCA não é muito extensa. A partir da metade da década 

de 1980 até metade da década de 1990, quando pavimentos de concreto eram construídos, o 

PCCA era a tecnologia geralmente empregada no Reino Unido. A espessura da placa de 

concreto empregada era determinada em função do tráfego ao qual a via estava submetida, 

sendo que a taxa de armadura longitudinal empregada era de 0,6%. No caso específico da 

Inglaterra, a tecnologia acabou sendo abandonada uma vez que a seleção do tipo de 

pavimento a ser empregado é ditada pelos custos iniciais do projeto, sendo que a construção 

do PCCA só é possível onde outras alternativas de projeto não são aplicáveis. 

 Espanha 

A Espanha constrói PCCA desde 1975, sendo que o projeto tipicamente empregado apresenta 

placas com espessuras entre 229 e 305 mm de espessura sobre uma camada de base granular 

(GRAN) cuja espessura varia de 160 a 220 mm. A taxa de armadura longitudinal empregada é 

de 0,85%. O desempenho do PCCA no país é considerado excelente, tendo requerido pouca 

manutenção. 

 Holanda 

A malha rodoviária holandesa consiste de aproximadamente 113.000 km de rodovias. Deste 

total, apenas 2% (2.300 km) são autoestradas, que suportam 38% do volume de tráfego total. 

Da extensão total de autoestradas na Holanda, 5% são de pavimentos de concreto, sendo 

metade PCS e a outra metade PCCA. O PCCA começou a ser construído no país na década de 

1980, sendo que o projeto tipicamente empregado apresenta uma camada 50 mm de 

concreto asfáltico poroso sobre PCCA de 250 mm, e base de 250 mm de espessura composta 

por uma mistura de agregados oriundos de resíduos de construção civil (concreto e alvenaria 

triturados) com ligante hidráulico. Entre essa camada de base e a placa de concreto, era ainda 
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executada uma camada betuminosa de 60 mm de espessura. A taxa de armadura longitudinal 

tipicamente empregada é de 0,70%. 

Após as exposições acima percebe-se, de maneira geral, que o PCCA apresenta desempenho 

satisfatório em boa parte das aplicações que se tem registro. Cabe salientar ainda que alguns 

dos registros de desempenho inadequado ou abandono do uso da tecnologia ocorreu devido 

a falhas construtivas, alterações de projeto que interferiram no desempenho, ou motivos 

financeiros, como é o caso da Inglaterra. 

 

2.2. Fatores que influenciam no desempenho do PCCA 

Os principais fatores que influenciam o desempenho do PCCA são taxa de armadura, 

espessura da placa, materiais utilizados na definição do traço do concreto, o padrão de 

fissuração que se estabelece na placa, fatores climáticos, bem como o tráfego ao qual o 

pavimento estará sujeito. 

Para Zollinger e Soares (1999), a chave para a qualidade do desempenho do PCCA está no 

fornecimento de um suporte uniforme, não erodível e na prevenção de fissuras muito abertas 

e/ou punchouts. A fissuração inicial no PCCA é, primeiramente, devida as tensões que 

resultam do movimento restringido da massa de concreto devido as variações de temperatura 

e umidade no interior da placa, que tendem a induzir tanto deslocamentos horizontais, quanto 

verticais. Ainda segundo os autores, investigações de campo sugerem que as fissuras 

induzidas por essa restrição se formam dentro dos primeiros 3 a 7 dias após a concretagem, 

fato que leva o desempenho do PCCA ser, em boa parte, ditado pela ocorrência de fissuras 

nas idades iniciais, conforme será mais claramente elucidado adiante. Tipicamente, 80% 

dessas fissuras são induzidas pela retração por secagem no concreto. 

Um estudo realizado por Gharaibeh et al. (1999) no estado americano de Illinois, teve por 

objetivo investigar os parâmetros chave de projeto e construção no desempenho a longo 

prazo de pavimentos com armadura contínua, a partir de uma pesquisa de campo feita pelo 

Departamento de Transportes de Illinois (IDOT), entre os anos de 1977 e 1994. A análise dos 

dados mostra que as variáveis que tem um efeito significativo no desempenho do pavimento 

são: taxa de armadura longitudinal, espessura da placa, aplicações de carga devido ao tráfego, 

profundidade da armadura, tipo de base, e fissuras em forma de D no concreto – fissuras que 
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ocorrem paralelamente às juntas ou bordas longitudinais do concreto e são causadas pela 

desintegração de partículas de agregado graúdos criticamente saturadas por conta do 

processo de congelamento e descongelamento; quando há penetração de umidade através 

de juntas ou fissuras abertas, a umidade já presente sob o pavimento eleva o nível de 

saturação do agregado graúdo a um nível crítico e durante o congelamento, a pressão interna 

pode exceder o a resistência do agregado e da argamassa circundante, causando a fissura 

(GAGNON, et al., 1998). A maioria dos projetos avaliados nesse estudo têm espessura 

variando entre 178 e 254 mm, sendo que os tipos de base mais comumente empregadas são 

bases tratadas com betume (BTB), bases tratadas com cimento (BTC) e bases granulares 

(GRAN); a taxa de armadura verificada na maioria dos pavimentos avaliados varia entre 0,6 e 

0,65% ou 0,7 e 0,8%. Por meio de uma análise de regressão, os autores avaliaram o efeito que 

as seguintes variáveis têm no número total de falhas (defeitos) no PCCA: tráfego, espessura 

da placa, porcentagem de aço, tipo de base, método de fixação da armadura e fissuras em D. 

O número total de defeitos para cada 1,61 km é calculado pela soma de punchouts, reparos 

existentes, ruptura do aço nas fissuras transversais e falhas localizadas. Assim, o modelo 

considerado pelos autores como sendo que melhor descreve a previsão de defeitos, após 

diversas análises realizadas é dado pela equação 1, com R² = 0,57. 

log FALHA = 11.57 − 2.11 ∙ ESP . − 11.806 ∙ AÇO . + 1.643 ∙ log (N) − 0.14 ∙ BTC − 1.534 ∙ BTB − 0.465 ∙

GRAN − 0.01 ∙ CHAIR ∙ log (N) + 0.397 ∙ FD                       [1] 

onde: 

FALHA = número de defeitos a cada 1,61 km (uma milha); 

ESP = espessura da placa de PCCA, em polegadas; 

AÇO = taxa de armadura longitudinal (%); 

N = número de solicitações acumuladas do eixo padrão de 80 kN, desde a abertura ao tráfego, 

em milhões; 

BTC = 1, se a base é tratada com cimento; ou zero, caso contrário; 

BTB = 1, se a base é de mistura asfáltica; ou zero, caso contrário; 

GRAN = q, se a base é granular; ou zero, caso contrário; 
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CHAIR = 1, se foram utilizados espaçadores para a colocação do aço; ou zero, se foram 

utilizados tubos; e 

FD = 1, se existem fissuras em forma de D; ou zero, caso contrário; 

O valor baixo do R² aponta a fraca correlação da equação empírica para a previsão de defeitos, 

ficando evidente o quão árdua é a tarefa de relacionar diversos fatores que interferem no 

desempenho do PCCA em um mesmo modelo. 

McCullough e Dossey (1999a) classificam os indicadores de desempenho e variáveis segundo 

a relevância dos mesmos após 12 anos de estudos (Tabela 2.1). Nas colunas são listados os 

indicadores de desempenho e nas linhas as variáveis de projeto e construção, sendo que em 

cada linha é dada uma classificação de zero a 5, onde a pontuação 5 representa muito 

importante e zero sem nenhuma importância. Na última coluna da direita é dada a soma de 

todos os valores de indicadores de desempenho para cada variável. Assim, quanto maior o 

número dado para uma determinada variável, maior é a sua importância no desempenho do 

PCCA. As maiores somas apontam para o tipo de agregado, estação de execução, execução 

em temperaturas acima de 32°C e a evaporação. Na Tabela 2.1 são variáveis de projeto: tipo 

de agregado, mistura de agregados, indutor de fissuras (dispositivos ou execução de entalhes 

parciais na superfície para induzir o início da fissura), armadura transversal inclinada, taxa de 

armadura e diâmetro da barra. As demais variáveis dizem respeito à construção do pavimento. 

Tabela 2.1 – Importância das variáveis de projeto e execução no desempenho de PCCA 
(Adaptado de: MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999a) 

 
Variáveis de projeto 
e construção 

Indicadores de Desempenho  
Espaçamento Abertura Fissuração 

aleatória 
Delaminação / 

esborcinamento 
Distribuição da 

Resistência à Tração 
Σ 

Tipo de agregado 5 5 5 5 1 21 
Mistura de 
agregados 

1 1 3 1 0 6 

Estação 5 5 5 5 3 23 
Hora do dia 3 2 3 3 4 15 
Temp. > 32 °C 5 2 5 5 5 22 

Indutor de fissura 1 0 5 1 0 7 

Armadura 
transversal inclinada 

2 0 3 0 0 5 

Evaporação 4 4 4 5 5 22 
Taxa de armadura 3 3 0 0 0 6 
Diâmetro da Barra 2 2 0 0 0 4 
Σ 31 24 33 25 18 13

1 
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Os autores chamam a atenção para o fato de que a baixa pontuação obtida para taxa de 

armadura não deve ser subestimada, uma vez que foram utilizadas apenas pequenas 

variações da variável. Além disso, mesmo as menores porcentagens de armadura verificadas 

encontram-se acima do mínimo recomendado, ficando evidente que nem sempre adicionar 

mais aço para um problema de projeto é a solução ideal, uma vez que a exigência mínima de 

aço foi cumprida. 

Na última linha é dada a soma das classificações de cada indicador de desempenho para cada 

variável. Neste caso, quanto maior a soma, maior será a dificuldade de manter um nível 

aceitável de desempenho para o referido indicador. Por exemplo, no caso da resistência a 

tração, um nível excelente pode ser mantido para a resistência a tração ao longo da espessura 

da placa, uma vez que 10 pontos podem ser eliminados apenas pelo controle de condições de 

execução, tais como evaporação e temperatura ambiente acima de 32°C. Outro aspecto que 

pode ser minimizado apenas pelo controle dos mesmos itens são delaminações e 

esborcinamentos 

2.2.1. Temperatura 

O primeiro estudo acerca dos efeitos térmicos em PCS em clima tropical foi desenvolvido por 

Severi (2002), em que, através da instrumentação de uma pista experimental, a autora avalia 

as temperaturas de topo e fundo que as placas de PCS estão sujeitas nas condições climáticas 

da cidade de São Paulo, bem como propõe modelos de previsão de temperatura e gradientes 

térmicos para tais condições, imprescindíveis para a correta avaliação estrutural e 

dimensionamento de um pavimento de concreto. O estudo deixa muito claro as diferenças 

entre os climas temperado e tropical, uma vez que, apesar de no verão as temperaturas de 

topo serem similares para ambos os climas, durante o outono e inverno, enquanto nos países 

de clima temperado as temperaturas de topo atingem até -20°C, em clima tropical tais valores 

são de aproximadamente 13°C (BALBO e SEVERI, 2002).  

Conforme mencionado no capítulo 1, sabe-se que as variações diárias e sazonais do clima 

exercem importante influência sobre os pavimentos de concreto no que tange dois aspectos 

importantes: primeiramente durante o processo de hidratação do cimento, quando ocorrem 

as fissuras de retração e após o endurecimento do concreto, quando o efeito combinado das 
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cargas do tráfego e diferenciais térmicos elevam expressivamente as tensões de tração na 

flexão a que a placa está sujeita. 

No caso do PCCA, segundo Schindler e McCullough (2002), a temperatura exerce um 

importante papel no desempenho do pavimento, uma vez que o desenvolvimento de elevadas 

temperaturas no concreto pode causar uma série de efeitos que podem ser prejudiciais ao 

pavimento a longo prazo. Temperaturas elevadas provocam aumento na taxa de hidratação 

do cimento, tensões térmicas, tendência à retração hidráulica e permeabilidade, diminuindo 

a resistência e durabilidade do concreto a longo prazo, como um resultado da fissuração. A 

explicação dada pelos autores é a seguinte: a hidratação do concreto é um processo que 

ocorre com liberação de calor para atmosfera e a taxa de geração de calor no interior do 

concreto é acelerada com o aumento da temperatura. Uma vez que o concreto é um mau 

condutor de calor, a taxa de evolução de calor devido ao processo de hidratação é, portanto, 

muito maior do que a taxa de dissipação desse calor para a atmosfera, provocando assim um 

aumento da temperatura no interior do concreto durante os primeiros estágios de hidratação. 

Através da Figura 2.3, os autores supracitados ilustram o desenvolvimento de tensões 

térmicas ao longo do tempo em um concreto recém executado: a temperatura ao fim da 

concretagem é a temperatura para a qual o concreto começa a resistir às tensões induzidas 

pela retração por secagem ou mudanças de temperatura (linha A). A partir daí o aumento da 

temperatura provoca uma expansão no concreto, a qual é restringida, submetendo o concreto 

a esforços de compressão até que o pico de temperatura seja atingido (linha B). Quando a 

temperatura começa a diminuir, a tensão de compressão é aliviada até a temperatura do 

concreto ficar abaixo daquela para a qual a tensão é nula, ponto em que a tensão passa a ser 

de tração (linha C). Quando a tensão de tração exceder a resistência a tração desenvolvida 

pelo concreto até aquele dado momento, ocorrerá a fissura (linha D). 
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Figura 2.3 – Desenvolvimento de tensões térmicas no concreto (Adaptado de: SCHINDLER e 
MCCULLOUGH, 2002). 

 

Sun et al. (2011) obtiveram leituras de temperatura para diferentes profundidades da placa 

na primeira semana após a execução do concreto, durante o período de rápida hidratação do 

cimento, ilustrada na Figura 2.4. Embora a temperatura do ar tenha diminuído, a temperatura 

do concreto seguiu aumentando até a chegada do valor de pico à tarde. Com o abrandamento 

da hidratação ao longo dos dias, a temperatura do concreto seguiu uma tendência similar a 

temperatura do ar. Os autores ainda avaliaram o efeito da temperatura ao longo da 

profundidade da placa (Figura 2.5), para duas idades diferentes: 3 dias após a execução do 

pavimento (Figura 2.5a) e 40 dias após a execução (Figura 2.5b), quando ocorreu a menor 

temperatura do ar. Em ambos os gráficos fica evidente a distribuição não linear da 

temperatura ao longo da profundidade da placa. Na Figura 2.5a, o gradiente térmico alternou 

entre positivo e negativo: positivo durante o dia e negativo durante a noite. Já na Figura 2.5b, 

fica evidente a ocorrência de diferenciais térmicos negativos. 
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Figura 2.4 – Variação da temperatura para diferentes profundidades durante a primeira 
semana após a execução (Adaptado de: Sun et al., 2011). 

 

 

Figura 2.5 – Distribuição da temperatura ao longo da profundidade: (a) 27/10/2009; (b) 
03/10/2009 (Adaptado de: SUN et al., 2011). 

 

Schindler e McCullough (2002), ao analisarem 337 seções de PCCA, resumiram de modo geral 

o efeito da temperatura durante a execução, conforme mostra a Figura 2.6. Verifica-se que há 

um aumento significativo na porcentagem de defeitos para as seções executadas em 

temperaturas mais elevadas. Mais de 36% de todas as falhas ocorreram em seções executadas 
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sob condições climáticas nas quais a temperatura excedeu os 32°C. Os autores desconhecem 

o motivo pelo qual a porcentagem de defeitos foi superior ao esperado para as seções 

executadas em temperaturas de até 15°C especulando, contudo, que uma possível razão para 

tal fato possa estar relacionada a problemas de concretagem devido ao clima frio. 

 

Figura 2.6 – Efeito do percentual de falhas no PCCA devido a temperatura durante a 
execução (Adaptado de: SCHINDLER e MCCULLOUGH, 2002). 

 

2.2.2. Fissuras 

Para abordar os aspectos referentes a fissuração do PCCA, primeiramente deve-se salientar 

que as fissuras nesse tipo de pavimento de maneira alguma representam defeitos. Muito pelo 

contrário; a premissa básica do pavimento com armadura contínua é permitir que o concreto 

fissure. Entretanto, o fato de se permitir que o pavimento fissure não significa que isso deva 

ocorrer de qualquer maneira, uma vez que se a fissuração ocorrer de forma descontrolada, o 

pavimento não apresentará o desempenho esperado. 

Conforme descrito no item 2.3.1, as fissuras surgem no concreto como forma de aliviar as 

tensões que ocorrem no interior da placa, por conta das mudanças volumétricas ocorridas 

durante o processo de hidratação. Assim, a fissuração do concreto é influenciada por variáveis 

como taxa de armadura longitudinal, espessura da placa, características da dosagem do 

concreto (tipo de agregado). 

Haque et al. (1998) realizaram um estudo em PCCA em escala reduzida (1:12) para de melhor 

entender o processo de fissuração. Cada PCCA em dimensões reduzidas possuía 762 mm de 

comprimento, 305 mm de largura e 21 mm de espessura. Para medir os deslocamentos 

ocorridos na placa, os autores utilizaram oito linear variable differential transformers (LVDTs), 



47 
 

instalados nas posições mostradas na Figura 2.7. Os resultados apontaram que a primeira 

fissura ocorreu assim que a tensão de tração na placa tornou-se igual a resistência a tração do 

concreto, ocorrendo na posição do LVDT-1, ou seja, aproximadamente no meio da placa. 

Segundo os autores, as deformações medidas nos LVDTs corroboram tal fato, uma vez que os 

valores medidos em quatro LVDTs foram 4x10-4 mm/mm, 3x10-4 mm/mm, 2,2x10-4 mm/mm 

e 1,7x10-4 mm/mm, os quais correspondem ao LVDT-1, LVDT-2, LVDT-3 e LVDT-4, 

respectivamente. 

 

Figura 2.7 – Posições LVDTs (Adaptado de: HAQUE et al., 1998). 

 

Johnston e Surdahl (2007) analisaram vários dados de PCCA obtidos no estado americano da 

Dakota do Sul e propuseram um modelo de previsão de fissuras (Figura 2.8) levando em 

consideração as seguintes variáveis: temperatura do concreto, diferença entre a temperatura 

do concreto e temperatura do ar, relação água cimento e o tipo de mistura. O elevado valor 

de R² corrobora a estreita relação entre o modelo proposto pelos autores e os levantamentos 

realizados. 
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Figura 2.8 – Comparação entre modelos de previsão de fissuras (Adaptado de: JOHNSTON e 
SURDAHL, 2007). 

 

Um aspecto importante a ser observado no padrão de fissuração que se estabelece na placa 

de PCCA é o formato da fissura. Um formato tido como ideal é aquele em que as fissuras 

seguem uma linha reta, paralelas umas às outras, pois a sinuosidade, aumenta a probabilidade 

de cruzamento entre elas, formando uma fissura dividida ou podendo iniciar uma outra fissura 

a partir de uma já existente, criando uma fissura em forma de Y (KOHLER e ROESLER, 2004). 

Algumas formas de fissuras indesejáveis para o pavimento são ilustradas na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 – Formas de fissuras indesejáveis para PCCA (Adaptado de: KOHLER e ROESLER, 
2004). 
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Johnston e Surdahl (2008) avaliaram os efeitos do consumo de cimento e da cura na fissuração 

do PCCA, conforme a Tabela 2.2. Segundo os autores, os resultados mostram a importância 

do teor de cimento (desenvolvimento da resistência inicial) e da cura adequada (redução das 

tensões térmicas) no desenvolvimento da fissuração. Ainda fica evidente que o aumento do 

teor de cimento e/ou a utilização de dupla cura contribuíram para que das fissuras estivessem 

apertadas e uniformes. Cabe salientar que o aumento do consumo de cimento tende a 

potencializar a retração do concreto, com maior liberação de calor, o que levaria a crer se 

prejudicial ao concreto. Entretanto, os autores supracitados deixam claro que o aumento do 

consumo de cimento contribui para a uniformidade das fissuras desde que o processo de cura 

seja efetivo e adequado. 

Tabela 2.2 – Efeitos do consumo de cimento e tipo de cura na fissuração de PCCA (Adaptado 
de: JOHNSTON e SURDAHL, 2008). 

Seção Cimento / Cinza 
volante (kg/m3) 

Taxa de aplicação de 
película de Cura (l/m²) 

Fissuras 
(número/150m) 

Tipo de Fissura 

Normal 274/68 0,34 140 Aleatória, serpenteada 
Cura Dupla 274/68 0,68 145 Apertada , uniforme 

Alta 
Resistência 

303/66 0,34 126 Apertada, uniforme 

Alta resistência 
e cura dupla 

303/66 0,68 108 Apertada, uniforme 

 

Os autores também avaliaram o efeito da construção do PCCA sobre base granular, apontando 

que o pavimento desenvolve uma fissuração quase imediata, uma vez que está sujeito a 

tensões que induzem a formação das fissuras enquanto a aderência aço-concreto ainda não é 

efetiva e o concreto não possui capacidade suficiente para resistir essas tensões, 

especialmente quando cinza volante é adicionada, uma vez que, nesse caso, o ganho de 

resistência é mais lento. 

2.2.2.1. Espaçamento entre fissuras 

Segundo Tayabji et al. (1995), o padrão de fissuração do PCCA é governado por fatores como 

condições ambientais no período da construção, quantidade de aço e resistência do concreto, 

conforme já comentado. A armadura longitudinal atua de maneira a manter as fissuras 

apertadas, sendo que quanto maior for a taxa de armadura, menos espaçadas as fissuras 

estarão umas das outras. Os autores realizaram uma série de levantamentos de dados em 23 

seções de PCCA e observaram que as fissuras se formam logo após a construção, mas que 
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fissuras adicionais podem se desenvolver nos anos subsequentes devido a continuidade da 

retração hidráulica do concreto, oscilações térmicas e cargas devido ao tráfego, diminuindo o 

espaçamento entre as fissuras ao longo dos anos e tendendo a uma estabilização definitiva 

depois de 8 a 10 anos, aproximadamente. Ainda, segundo os autores, as fissuras 

desenvolvidas nos PCCA encontram-se geralmente espaçadas entre 0,9 e 2,4 m. O guia de 

projeto de pavimentos da AASHTO de 1993 também recomenda esse espaçamento entre 

fissuras. Já Verhoeven (1993) recomenda um espaçamento ideal de fissuras de 1,0 a 1,5 m, 

uma vez que fissuras muito próximas tendem a uma elevada concentração de tensões no topo 

da placa, devido à flexão principalmente sob ação da carga de roda, o que na verdade não se 

caracteriza um problema, desde que as fissuras estejam fortemente apertadas. Espaçamentos 

maiores do que 1,5 m criam placas longas, podendo comprometer a transferência de carga 

(LTE) entre fissuras. 

Até o final da década de 1980, o espaçamento entre fissuras era tido como o principal 

indicador de desempenho dos PCCA, e os projetos sofriam alterações a fim de se obter o 

padrão de fissuração esperado. 

Na Bélgica, desde 1970 os PCCA eram executados com taxa de armadura de 0,85%, colocada 

a uma profundidade de 60 mm; havia uma camada intermediária de base de concreto asfáltico 

de 60 mm entre a placa e a sub-base de CCR. Esses pavimentos apresentavam espaçamento 

médio entre fissuras de 0,4 a 0,6 m. Essa configuração de projeto foi utilizada até o ano de 

1977; a partir daí a taxa de armadura foi alterada para 0,67%, a profundidade do aço passou 

para 90 mm e a camada intermediária de asfalto foi removida. O espaçamento médio entre 

fissuras variou de 1,4 a 2,4 m (REN et al., 2013). 

Segundo McCullough e Dossey (1999b), o PCCA alcança um espaçamento entre fissuras 

estável aos 100 dias, permanecendo assim até que a vida de fadiga seja esgotada. Os autores 

avaliaram, após 12 anos de monitoramento, o padrão de fissuração de pavimentos 

executados em clima frio e quente (Figuras 2.10 e 2.11, respectivamente) e apontam que as 

seções executadas no verão estabilizam o padrão de fissuração mais rapidamente do que as 

seções executadas durante o inverno. Das Figuras 2.10 e 2.11 fica evidente que a execução de 

PCCA em dias de clima mais ameno promove um espaçamento mais regular e adequado, com 

menor variabilidade no número de fissuras. Nesse mesmo estudo, também é comparado o 
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período do dia em que a construção é feita; a seção executada durante o dia apresentou 

formação de fissuras muito mais rápida do que a seção executada a noite. Os autores explicam 

que tal comportamento deve-se ao fato de que durante o dia a temperatura do concreto é 

maior, uma vez que o calor produzido durante o processo de hidratação do cimento não pode 

ser dissipado para a atmosfera tão rapidamente como a noite. 

 

Figura 2.10 – Distribuição do espaçamento entre fissuras de PCCA executado durante o 
inverno (Adaptado de: MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999b) 

 

Figura 2.11 – Distribuição do espaçamento entre fissuras de PCCA executado durante o 
verão (Adaptado de: MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999b). 
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Conforme mencionado, uma vez que o PCCA não possui juntas de indução de fissuras 

(contração), a fissuração devido a retração hidráulica do concreto ocorre aleatoriamente ou 

de maneira passiva. Além disso, modelos de previsão de espaçamento médio de fissuras são 

complexos, devido à grande quantidade de variáveis que influenciam no desenvolvimento do 

padrão de fissuração, tais como taxa de armadura longitudinal, aderência aço-concreto, 

propriedades dos materiais utilizados, condições climáticas, entre outros, não garantindo a 

ocorrência de um espaçamento uniforme e que venha a mitigar a ocorrência de fissuras com 

formato indesejado, como fissuras em Y, por exemplo (KOHLER e ROESLER, 2004). 

Com base nisso, Kohler e Roesler (2004) avaliaram diversas seções de PCCA construídas pela 

Universidade de Illinois (EUA) em cooperação com o Departamento de Transportes de Illinois 

(IDOT), a fim de induzir a ocorrência de fissuras em intervalos regulares, obtendo assim um 

espaçamento entre fissuras mais desejável. No estudo, as duas pistas avaliadas pelos 

pesquisadores possuem espessura de 250 mm e 150m de extensão cada uma, sendo utilizadas 

diferentes taxas de armadura longitudinal (0,55%, 0,78%, 0,80% e 1,09%). Na pista 1, as 

fissuras desenvolveram-se naturalmente, enquanto que na pista 2 a maioria das fissuras foram 

induzidas através de dois métodos: serragem da placa com profundidade de 

aproximadamente 4 cm, 4 horas após a concretagem e inserção de uma fita plástica no 

concreto fresco com 7,5 cm de profundidade. No segundo caso objetiva-se criar um plano 

enfraquecido pela inserção do filme plástico. Os espaçamentos utilizados para a indução das 

fissuras foram de 60, 120 e 180 cm. Os autores apontam que 90% das fissuras desenvolvidas 

na pista 2 ocorreram nos primeiros 30 dias após a execução, enquanto que que a pista 1 

(fissuração passiva) levou 18 meses para o desenvolvimento de um número de fissuras similar 

ao da pista 2, conforme é apresentado na Figura 2.12. Além disso, os autores também 

salientam que através do controle ativo da fissuração, foi possível eliminar a ocorrência de 

fissuras serpenteadas e em Y, resultando em um espaçamento muito mais desejável para o 

bom desempenho do pavimento. 
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Figura 2.12 – Número total de fissuras desenvolvidas em PCCA com fissuração ativa e passiva 
(Adaptado de: KOHLER e ROESLER, 2004). 

 

2.2.2.2. Abertura de fissuras 

Até o início da década de 1990, o principal fator de controle do desempenho de pavimentos 

com armadura contínua era o espaçamento entre fissuras. Exemplo disso foi o ocorrido na 

Bélgica conforme é relato por REN et al. (2012) e Verhoeven (1993). Os projetos executados 

no país de 1970 a 1977 adotavam taxa de armadura longitudinal de 0,85% e uma camada 

intermediária de base com 60 mm de CA, obtendo-se fissuras pouco espaçadas, algumas 

aglomeradas, porém bem apertadas; a partir de 1977, por razões econômicas passou-se a 

utilizar taxa de armadura de 0,67% e a camada intermediária foi removida, o que resultou em 

fissuras mais bem espaçadas, porém com aberturas maiores; surgiram também punchouts 

causados pela erosão da camada de base. Isso levou a uma terceira alteração a partir de 1990, 

sendo reintroduzida a camada intermediária de CA, e a taxa de armadura, elevada para 0,75%. 

Assim, a abertura de fissuras passou a ser tradicionalmente um dos principais fatores de 

controle nos projetos de PCCA, uma vez que afeta a transferência de carga entre as placas, 

infiltração de água e penetração de incompressíveis. Já o espaçamento entre fissuras afeta 

diretamente a abertura das mesmas por conta das deformações no concreto causadas pela 

retração por secagem e variações térmicas; a profundidade do aço influencia diretamente no 

quão apertadas essas fissuras estarão, uma vez que maiores taxas de armadura proporcionam 

fissuras mais estanques. Inicialmente, os guias de projeto como o da AASHTO (1993) sugeriam 

uma abertura máxima de fissura de 1 mm, para que não houvesse infiltração de água. 

Atualmente, as normas americanas recomendam uma abertura máxima de 0,63 mm a 0°C, 
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enquanto que as normas europeias são um pouco mais exigentes, recomendando 0,5 mm de 

abertura a 0°C (KOHLER e ROESLER, 2004). 

McCullough e Dossey (1999b) verificaram que as fissuras que se formam em idades iniciais 

(fissuras primárias) possuem abertura maior do que as fissuras formadas em idades mais 

tardias (fissuras secundárias). Duas razões consideradas plausíveis pelos autores são: a 

aderência existente entre as barras de aço e o concreto não está completamente desenvolvida 

nas primeiras idades, e o fato de os painéis em idades iniciais serem mais longos possibilita 

maior movimentação para abertura das fissuras. Segundo Zollinger et al. (1999), as fissuras 

primárias se formam dentro de 3 a 7 dias depois da concretagem, quando o processo de 

hidratação é mais intenso, com maior taxa de liberação de calor para a atmosfera, sendo 

finalizado dentro de 6 meses a 3 anos, com a formação das fissuras secundárias. 

Segundo Kohler e Roesler (2005), as relações entre abertura de fissuras e a transferência de 

carga através das mesmas foram estudadas para pavimentos de concreto simples, e todos os 

resultados mostram que o intertravamento dos agregados é progressivamente perdido com 

o aumento da abertura das fissuras. No caso do PCCA, a redução da transferência de carga 

através das fissuras transversais resulta em um maior deslocamento, especialmente nos 

cantos e, consequentemente, maior tração transversal no topo da placa. A flexão transversal 

produzida por cargas de roda repetitivas conduz a formação de fissuras longitudinais, 

conectando duas fissuras transversais consecutivas. Essa fissura longitudinal, localizada a 

aproximadamente 1 m da borda longitudinal da placa, em conjunto com a perda de suporte 

da base constitui o tipo de defeito primário em PCCA, conhecido como punchout (mais 

informações sobre esse defeito é exposto adiante). 

Nesse mesmo estudo, os autores mostram resultados de levantamentos feitos por Burke e 

Dhamrait (1968) – a referência original do estudo não foi obtida –, sobre abertura de fissuras 

para placas de 180 e 200 mm, com diferentes taxas de armadura longitudinal (Figuras 2.13a e 

2.13b), para idades de 1, 10 e 20 anos após a construção. A seção com taxa de armadura de 

1% teve a menor abertura de fissuras, e o valor não variou de maneira significativa após 10 

anos de serviço do pavimento. Segundo os autores, esse pavimento foi o primeiro PCCA 

experimental construído em Illinois, e embora os métodos construtivos tenham mudado e 

evoluído ao longo dos anos, tal pavimento ainda é tomado como referência. 
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Figura 2.13 – Abertura de fissuras em PCCA com diferentes taxas de armadura: (a) placa de 
180 mm; (b) placa de 200 mm (Adaptado de: KOHLER e ROESLER, 2005). 

 

Kohler e Roesler (2006) instrumentaram várias placas de PCCA com LVDTs, a fim de medir a 

abertura de fissuras devido a cargas repetidas (via simulador de tráfego) e devido a 

temperaturas. As Figuras 2.14 e 2.15 mostram o perfil da abertura de fissuras ao longo da 

profundidade, medido durante 24 horas; as fissuras são representativas de duas seções 

diferentes, sendo que uma foi avaliada durante o verão (Figura 2.14) e a outra durante o 

inverno (Figura 2.15). Em ambos os casos a abertura da fissura próxima a superfície é maior, 

sendo que em alguns casos essa abertura aumenta novamente no fundo da placa. 

 

Figura 2.14 – Perfis de abertura de fissuras durante 24 horas – verão (Adaptado de: KOHLER 
e ROESLER, 2006). 
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Figura 2.15 – Perfis de abertura de fissuras durante 24 horas – inverno (Adaptado de: 
KOHLER e ROESLER, 2006). 

 

No mesmo estudo, os autores avaliaram o efeito da aplicação de cargas via simulador de 

tráfego no processo de abertura da fissura (Figura 2.16), sendo que a carga aplicada foi de 93 

kN. Na condição sem carga, quando a roda está há mais de 3,0 metros de distância da fissura, 

o topo da fissura está mais aberto do que o fundo. Essa situação é invertida quando a carga 

está mais próxima da fissura; o topo da fissura fecha ou comprime (abertura negativa) 

enquanto que no fundo da placa a fissura é aberta. Em todos os casos verificados no estudo, 

a abertura da fissura no fundo é maior do que no topo no instante em que a roda se encontra 

sobre a fissura. A Figura 2.17 mostra o perfil da abertura da fissura ao longo da profundidade 

para os casos em que a roda se encontra sobre a fissura e com afastamento de 4,5 m. 
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Figura 2.16 – Abertura da fissura no topo e no fundo da placa sob carga de roda (Adaptado 
de: KOHLER e ROESLER, 2006). 

 

 

Figura 2.17 – Perfil da abertura da fissura para 0 e 4,5 m de deslocamento da roda 
(Adaptado de: KOHLER e ROESLER, 2006). 

 

2.2.3. Punchouts 

A partir do início da década de 1990, conforme já mencionado, passou-se a considerar a 

abertura de fissuras um importante fator de desempenho do PCCA a ser considerado. No guia 

da AASHTO (1993), aparecem os conceitos de espaçamento entre fissuras, abertura de 

fissuras e tensão no aço como principais fatores a serem considerados no projeto de 
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pavimentos com armadura contínua. No guia da NCHRP (2003), aparece pela primeira vez o 

conceito de punchout, um defeito que surge no pavimento ao longo dos anos e conforme o 

tráfego ao qual está sujeito (ZHANG e WANG, 2011). 

Punchouts se desenvolvem entre duas fissuras transversais pouco espaçadas como um 

resultado da perda da eficiência de transferência de carga (LTE – Load Transfer Efficiency) 

entre essas fissuras e o surgimento de uma fissura longitudinal de fadiga (Figura 2.18). 

 

Figura 2.18 – Ilustração de punchout em PCCA (NCHRP, 2003). 

 

Para que ocorra punchout em PCCA, diversas condições de campo tipicamente ocorrem, como 

é mostrado na Figura 2.19: (1) a presença de fissuras muito próximas umas das outras 

(espaçamento menor do que 0,6 m) aliada à (2) perda da eficiência de transferência de carga 

(LTE) devido à deterioração do intertravamento dos agregados na face da fissura (fissuras com 

abertura excessiva) e à (3) perda de suporte ao longo da borda do pavimento devido erosão 

da base provocam (4) tensões de tração muito elevadas do topo do pavimento, causando (5) 

a ocorrência de uma fissura longitudinal de fadiga (efeito das cargas cíclicas do tráfego), 

delimitando a ocorrência do punchout. 

 

Figura 2.19 – Mecanismo de ocorrência de punchouts (Adaptado de: SELEZNEVA et al., 
2004). 
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Em um estudo realizado por Selezneva et al. (2003), foi verificado através da coleta de dados 

de desempenho de pavimentos com armadura contínua existentes, que a maioria dos 

punchouts se desenvolvem em painéis de PCCA que possuem fissuras transversais com 

espaçamento entre 0,3 e 0,6 m (Figura 2.20). Todavia, os autores deixam claro que o pequeno 

espaçamento entre fissuras, de maneira isolada, não é um fator suficiente para a ocorrência 

de punchouts, uma vez que não foram encontradas correlações entre o espaçamento médio 

de fissuras e o tamanho de segmento em que o defeito se desenvolveria. Assim, 

independentemente do espaçamento médio entre fissuras, punchouts sempre se 

desenvolvem em painéis estreitos de PCCA presentes na distribuição do espaçamento de 

fissuras. Por essa razão, os mecanismos de previsão de punchouts não podem ser baseados 

apenas no espaçamento médio entre fissuras, mas sim na distribuição do espaçamento como 

um todo, levando em consideração que o defeito possui predisposição de ocorrer em fissuras 

com espaçamento pequeno. Outra conclusão importante apresentada pelos autores é o fato 

de que a elevada variabilidade do espaçamento entre fissuras aumenta a probabilidade de 

que painéis estreitos de PCCA estejam próximos de painéis maiores. Essa situação pode 

conduzir as fissuras a apresentarem maior abertura, acelerando o processo de deterioração 

da transferência de carga entre as mesmas, conduzindo ao desenvolvimento de punchouts de 

maneira acelerada. 

Os autores também apontam que a fissura longitudinal geralmente ocorre entre 1 e 1,2 m de 

distância da borda do pavimento (Figura 2.21); por meio de simulações em um programa de 

elementos finitos, eles simularam a passagem de um eixo no sentido longitudinal da seção, 

para diferentes materiais, condições climáticas e cargas e verificaram que a tensão máxima 

ocorreu entre 1 e 1,4 m da borda do pavimento, estando de acordo com os dados coletados 

em campo. 
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Figura 2.20 – Frequência de ocorrência de punchouts para diferentes espaçamentos 
(Adaptado de: SELEZNEVA et al., 2003). 

 

 

Figura 2.21 – Frequência de distribuição da localização da fissura longitudinal (Adaptado de: 
SELEZNEVA et al., 2003). 

 

Zollinger e Barenberg (1990a) apontam o punchout como o principal defeito de pavimentos 

com armadura contínua, apontando quatro fases para a ocorrência do defeito:  

 Na fase I, há quebra de ligação entre o aço e o concreto circundante, de maneira 

análoga à quebra de ligação que ocorre em ensaios de pullout (arranchamento), 

quando as tensões que se desenvolvem no excedem 90 MPa. Os autores salientam 

que medidas de deformação no aço realizadas nas faces das fissuras apontam que a 

tensão no aço excede facilmente o valor de 90 MPa, causando a quebra de ligação aço-

concreto. Essa quebra de ligação interrompe a capacidade de transferência de carga 

da armadura, deixando claro que o aço não possui função estrutural, atuando apenas 

no sentido de manter as fissuras apertadas para garantir a eficiência do mecanismo de 

transferência de carga, que ocorrerá apenas pelo intertravemento dos agregados nas 

faces fissuradas.  
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 Na fase II começam os esborcinamentos da fissura transversal, podendo provocar uma 

redução na rigidez do pavimento por conta da deterioração gradual da fissura e 

redução na LTE; 

 Durante a fase III ocorre a perda de transferência de carga entre as fissuras. Uma vez 

que a barra longitudinal constituiu um elemento que não transfere carga, essa 

transferência se dá única e exclusivamente pelo atrito dos agregados na face das 

fissuras; 

 O último estágio (fase IV) é caracterizado pelas tensões de tração na flexão transversais 

que ocorrerão no pavimento, levando ao surgimento da fissura longitudinal por fadiga. 

Os autores salientam que essas tensões de tração não serão importantes desde que as 

fissuras se encontrem fortemente apertadas, ou que o espaçamento entre as mesmas 

seja maior do que 1,3 m. 

2.2.4. Esborcinamento 

Zollinger et al. (1994) afirmam que há muito tempo o esborcinamento é considerado um dos 

defeitos primários em pavimentos de concreto. Esse defeito causa ao pavimento uma 

aparência de desintegração, geralmente dando ao usuário uma percepção negativa do 

sistema rodoviário, pois provoca aumento da irregularidade do pavimento. Os autores 

indicam que o defeito se origina a partir de uma série de eventos que têm início 

imediatamente após a concretagem; devido a retração hidráulica, surgem, delaminações no 

pavimento que posteriormente culminam nos esborcinamentos. Zollinger e Barenberg 

(1990a) definem o defeito como a quebra do pavimento ao longo da fissura transversal, 

conduzindo à perda de concreto e comprometimento do mecanismo de transferência de 

carga. 

Zollinger et al. (1994) classificam os esborcinamentos de acordo com a profundidade em que 

ocorrem, sendo caracterizados como profundos aqueles cuja profundidade é superior a 2,5 

cm. Os autores analisaram seis seções de PCCA no Texas, ficando evidente a ocorrência do 

defeito em trilhas de roda. Todavia, contrariando o que era esperado, foi constatado que na 

trilha de roda interna havia mais esborcinamentos de fissuras do que na trilha externa. Duas 

causas são levantadas como justificativa para tal fato. A primeira é que a trilha de roda interna 

possui um grau de restrição maior comparado à trilha externa, aumentando sua retração, 

provocando tensões de retração elevadas e consequentemente aumentando as 
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delaminações. A segunda justificativa, tomada como mais importante, está associada ao 

tráfego, uma vez que a ação do pneu passando sobre a fissura tende a remover a umidade 

aprisionada em seu interior, minimizando o fluxo de água para as delaminações horizontais. 

A presença de água no interior das delaminações reduz o atrito entre as superfícies, tornando 

mais fácil o movimento do concreto que se encontra acima dessa região, favorecendo o 

desprendimento do material. Por outro lado, se há menos umidade no interior da 

delaminação, por conta da ação frequente das cargas do tráfego pesado, isso permite uma 

maior eficiência de transferência de carga, reduzindo o nível de tensão e favorecendo a não 

ocorrência do defeito. 

Quanto ao tipo de agregado, quatro seções possuíam como agregado graúdo cascalho de rio 

silicioso, uma possuía pedra britada e uma outra possuía uma mistura de cascalho e agregado 

de origem calcária. O estudo mostrou-se inconclusivo para o tipo de agregado, uma vez que 

não há uma tendência clara quanto ao efeito do agregado no esborcinamentos das fissuras. 

Por fim, os autores analisam o efeito das práticas construtivas, apontando que um método de 

cura efetivo pode reduzir a maior parte das tensões de retração do concreto nas primeiras 

idades, reduzindo assim a possibilidade de delaminações pronunciadas. McCullough e Dossey 

(1999a) mostram o efeito das condições de cura no mecanismo de formação das 

delaminações (Figura 2.22), ficando evidente que quanto menos efetivo for o método de cura 

utilizado, mais profundas serão as delaminações que surgirão no concreto. 

 

Figura 2.22 – Efeito das condições de cura do desenvolvimento de delaminações (Adaptado 
de: MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999a). 
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2.3. Variáveis de projeto 

As principais variáveis a serem consideradas durante um projeto de pavimento com armadura 

contínua serão abordadas neste item, sendo elas: taxa de armadura longitudinal, armadura 

transversal, placa de concreto (dosagem, espessura) e tipo de base. 

2.3.1. Taxa de armadura longitudinal 

Diante dos estudos até agora apresentados sobre PCCA, um conceito que é de suma 

importância no entendimento do comportamento desse tipo de pavimento é que quanto 

maior a taxa de armadura longitudinal, menor é o espaçamento entre as fissuras e mais 

apertadas as mesmas estarão (MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999a; VERHOEVEN, 1993; REN et 

al., 2012; GHARAIBEH et al., 1999). 

Gharaibeh et al. (1999), avaliaram o desempenho de pavimentos de concreto com armadura 

continua no estado de Illinois, cujas características das seções são apresentadas na Tabela 2.3. 

Segundo os autores, o aumento da taxa de armadura longitudinal ou o aumento da espessura 

da placa (ou ambos) reduz o número de defeitos nos pavimentos. Contudo, fica evidente na 

Figura 2.23 que o aumento da taxa de armadura tem um maior efeito na redução de defeitos 

em placas menos espessas. As seções com pior desempenho foram as de menor espessura e 

menor taxa de armadura, enquanto que as seções que apresentaram menor número de 

defeitos foram aquelas com taxa de armadura entre 0,7 e 1%. A maior taxa de armadura 

resultou em fissuras menos espaçadas nessas seções, sendo que a maioria delas possuía 

fissuras espaçadas em menos de 1 m. Mesmo assim, tais fissuras encontravam-se fortemente 

apertadas, tendo apresentado um excelente desempenho mesmo sob tráfego pesado. 

Tabela 2.3 – Desempenho de PCCA em Illinois de conforme a espessura da placa e taxa de 
armadura longitudinal (Adaptado de: GHARAIBEH, et al., 1999) 

Taxa de armadura 
(%) 

Características Espessura da placa (mm) 
180 200 230 250 

< 0,6 Falhas / 1,61 km 31,2 2,3 1.39 1,0 
 Solicitações Eixo padrão (milhões) 4,81 3,61 6,23 9,28 

0,6 – < 0,65 Falhas / 1,61 km NA 4,1 3,9 2,75 
 Solicitações Eixo padrão (milhões) NA 5,78 9,13 24,2 

0,65 - < 0,7 Falhas / 1,61 km 3,45 2,67 NA NA 
 Solicitações Eixo padrão (milhões) 6,33 6,12 NA NA 

0,7 – 1,0 Falhas / 1,61 km 7,1 2,9 1,5 0 
 Solicitações Eixo padrão (milhões) 6,1 3,5 4,35 16,9 
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Figura 2.23 – Efeito da taxa de armadura longitudinal no desempenho de PCCA (Adaptado 
de: GHARAIBEH et al., 1999). 

 

Em Ren et al. (2013) e Houben et al. (2015) encontram-se análises do efeito da taxa de 

armadura longitudinal na rodovia E17, nas proximidades de De Pinte, Bélgica. Foram utilizadas 

taxas de 0,75, 0,70 e 0,65%; no caso da seção com taxa de armadura de 0,65%, também foram 

adicionadas fibras de aço (20 kg/m³). Nas Figuras 2.24a, 2.24b, 2.24c e 2.24d é apresentado o 

espaçamento médio entre fissuras nas idades iniciais e a distribuição acumulada do 

espaçamento entre fissuras para as três taxas de armadura, respectivamente. Contrariando o 

que era esperado, a seção com maior taxa de armadura longitudinal (0,75%) apresentou o 

maior espaçamento médio entre fissuras, enquanto que a seção com 0,65% de aço e adição 

de fibras apresentou o menor espaçamento médio em idades precoces, indicando que a 

armadura longitudinal parece exercer pouca influência no espaçamento durante idades 

iniciais. Porém, com o passar do tempo, a taxa de crescimento do número de fissuras na seção 

com maior porcentagem de aço foi maior do que nas outras duas seções, indicando o efeito 

da armadura longitudinal nas fissuras que surgem em idades mais tardias. Ren et al. (2013) 

salientam que o período em que as seções foram executadas exercem um papel importante 

no desenvolvimento das fissuras em idades precoces (efeito das condições climáticas). No 

estudo de Houben et al. (2015), o padrão de fissuração da referida rodovia já está 

desenvolvido, uma vez que o espaçamento médio se mantinha constante cerca 20 meses 

desde a execução do pavimento. 



65 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) (d) 
Figura 2.24 – Padrão de fissuração na E17: (a) espaçamento médio; distribuição frequência 

acumulada para 3 taxas de armadura: (b) 0,75%; (c) 0,70%; (d) 0,65% + 20 kg/m³ de fibras de 
aço (Adaptado de: HOUBEN et al., 2015). 

 

McCullough e Dossey (1999b) analisaram a influência do diâmetro da barra utilizada (Figura 

2.25) e observara que, mantendo constante a taxa de armadura longitudinal, espera-se que 

pavimentos com barras de diâmetro maior tenham um espaçamento entre fissuras maior, 

uma vez que há uma maior zona de perda de aderência entre o concreto e o aço, acarretando 

maiores aberturas e espaçamentos.  



66 
 

 

Figura 2.25 –Efeito do diâmetro da barra no espaçamento médio entre fissuras (Adaptado 
de: MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999b). 

 

Quanto à profundidade do aço, Gharaibeh et al. (1999) analisaram seções de PCCA executadas 

em Illinois em que a profundidade do aço variou de 50 a 100 mm para placas de 200 mm. Os 

resultados mostram que quanto mais próxima da superfície a armadura estiver, mais 

apertadas as fissuras transversais se manterão, diminuindo a probabilidade de ocorrência de 

punchouts. Contudo, os autores recomendam que seja respeitado um cobrimento mínimo de 

76 mm para impedir que os cloretos oriundos dos sais de degelo da neve atinjam o aço, o que 

desencadearia um processo de corrosão. Assim, fica evidente que a profundidade do aço 

consiste em um dos fatores críticos para o bom desempenho de pavimentos com armadura 

contínua. 

Quanto a esse último aspecto, Verhoeven (1993), através da extração de testemunhos em 

rodovias belgas, verificou pouca corrosão das armaduras. Segundo o autor, alguns casos de 

corrosão observados podem ser considerados um máximo local, uma vez que os testemunhos 

foram extraídos próximos à junta longitudinal do pavimento com o acostamento, local em que 

a água e os sais de degelo estão presentes em grande quantidade. 

2.3.2. Armadura Transversal 

Durante o processo de hidratação do cimento, a aderência entre o aço e o concreto ainda não 

está completa (MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999b). Assim, as primeiras fissuras transversais 

tendem a surgir na exata posição da armadura transversal, devido a zona de fraca aderência 

criada nessa posição. 
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McCullough e Dossey (1999b) analisaram o efeito da inclinação da armadura transversal em 

ângulos de 30 e 45 graus. Segundo os autores, nas idades iniciais a distribuição do 

espaçamento da seção com armadura inclinada foi pior. Entretanto, em idades tardias a 

distribuição do espaçamento foi melhor na seção inclinada. Apesar de o efeito ser benéfico, é 

pequeno, uma vez que a seção com armadura inclinada apresentou um número de fissuras 

entre 8 e 12% a mais, atendendo ao padrão mínimo de espaçamento de 0,9 m em relação a 

seção com armadura normal. 

2.3.3. Placa de concreto 

Gharaibeh et al. (1999) mostram os efeitos da espessura da placa de concreto no 

desenvolvimento de defeitos em PCCA executados em Illinois (Figura 2.26). Fica evidente que 

os pavimentos executados com maiores espessuras (250 mm) apresentaram melhores 

desempenhos (menor número de defeitos). Além disso, para um mesmo número de 

solicitações, quando a espessura da placa passa de 180 para 200 mm, a redução do número 

de defeitos é mais acentuada do que quando a espessura passa de 230 para 250 mm. 

 

Figura 2.26 – Efeito da espessura da placa no desempenho de PCCA em Illinois (Adaptado de: 
GHARAIBEH et al., 1999). 

 

Outro aspecto de projeto importante relacionado a placa de concreto que influenciará o 

desempenho do PCCA é o traço do concreto. Conforme mostrado na tabela 2.2 (apresentada 

na página 49), Johnston e Surdahl (2008) indicam que um aumento no consumo de cimento 

melhora o padrão de fissuração, se utilizados métodos de cura adequados, uma vez que o 
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aumento no consumo de cimento acarreta uma elevação no coeficiente de expansão térmica 

do concreto, por conta da maior liberação de calor durante a hidratação. Ainda, no que tange 

o traço do concreto empregado, alguns estudos avaliaram o desempenho de pavimentos 

executados com agregados de concreto reciclado (geralmente reciclagem de um pavimento 

antigo existente), conforme é discutido adiante. 

Selezneva et al. (2004) mostram o efeito do coeficiente de expansão térmica do concreto no 

desenvolvimento de punchouts (Figura 2.27). Quanto maior o coeficiente de expansão térmica 

(CTE), maior é o número de punchouts. Segundo os autores, isso se deve a dois mecanismos: 

primeiro, o maior CTE resulta em fissuras mais abertas, e consequentemente, maior perda da 

eficiência de transferência de carga entre as mesmas; segundo, a maior temperatura no 

empenamento da placa provoca maiores tensões de tração no topo da mesma, aumentando 

o dano por fadiga. 

 

Figura 2.27 – Efeito do coeficiente de expansão térmica do concreto no desenvolvimento de 
punchouts (Adaptado de: SELEZNEVA et al., 2004). 

 

2.3.3.1. Tipo de agregado 

Um aspecto de suma importância que afeta o coeficiente de expansão térmica do concreto 

(CTE) é o tipo de agregado graúdo (origem mineralógica) utilizado, pois afeta diretamente as 

propriedades térmicas do concreto (MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999; JOHNSTON e SURDAHL, 

2008).  



69 
 

Segundo Cho et al. (1997) o desenvolvimento de padrões de fissuração diferentes para PCCA 

com agregados de origem calcária e com agregados de cascalho de rio são um exemplo típico 

da variabilidade de desempenho desses pavimentos induzida pelo agregado. Os autores 

afirmam que geralmente, os pavimentos executados com agregados de origem calcária 

apresentam desempenho melhor do que os cascalhos. As justificativas dadas para tais 

diferenças podem ser atribuídas às propriedades de aderência da interface pasta/agregado, 

bem como ao coeficiente de expansão térmica do agregado. Segundo os autores, o cascalho 

silicioso possui uma superfície mais lisa que prejudica a aderência entre o agregado e a pasta 

de cimento, enquanto o agregado calcário possui uma superfície mais rugosa. 

McCullough e Dossey (1999b) analisaram três seções de PCCA executadas com agregado 

calcário e outras três executadas com cascalho silicioso. Segundo os autores, o agregado 

calcário possui menor coeficiente de expansão térmica do que o agregado silicioso; 

pavimentos executados com o primeiro tipo de agregado tendem a estabilizar seu 

espaçamento entre fissuras em torno de 1,8 m, enquanto que pavimentos com agregado de 

cascalho possuem espaçamento menor, entre 0,6 e 0,9 m. Na Figura 2.28 é apresentada a 

distribuição do espaçamento entre fissuras para seções executadas com agregado calcário e 

cascalho silicioso. No primeiro caso, cerca de 70% das seções possuem fissuras com 

espaçamento superior a 0,9 m, enquanto que no segundo caso, apenas 48% das fissuras estão 

espaçadas em mais de 0,9 m. 

 

Figura 2.28 – Comparação da distribuição do espaçamento entre fissuras de seções com 
agregado calcário e agregado silicioso (Adaptado de: MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999b). 
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Os autores também avaliaram o efeito de misturar os agregados (Figura 2.29), esperando que 

a distribuição do espaçamento de fissuras do pavimento com a mistura dos agregados 

estivesse entre o apresentado pelos concretos com os dois tipos de agregado apenas, uma 

vez que os testes laboratoriais apontavam que concretos com misturas de agregados 

possuíam propriedades baseadas diretamente na proporção de cada agregado. 

Contrariamente, os resultados de campo mostraram que a distribuição do espaçamento do 

pavimento com a mistura de agregados foi muito próxima a distribuição de fissuras 

apresentada pelo pavimento com cascalho. 

 

Figura 2.29 – Comparação da distribuição do espaçamento entre fissuras para PCCA com 
agregado calcário, cascalho silicioso e agregados misturados (Adaptado de: MCCULLOUGH e 

DOSSEY, 1999b). 

 

Zollinger et al. (1994) avaliaram o efeito do tipo de agregado no esborcinameto de seções de 

PCCA. Das seis seções avaliadas, quatro seções tinham como agregado graúdo cascalho 

silicioso, uma tinha pedra britada e a outra possuía agregado calcário. As duas seções com 

agregado britado não apresentaram nenhum tipo de esborcinamento de fissuras. Os autores 

salientam que por mais que as evidências indiquem que o tipo de agregado consiste em um 

fator preponderante para a ocorrência ou não de delaminações no pavimento, não se deve 

tomar como regra que pavimentos executados com cascalho apresentarão defeitos severos, 

pois existem pavimentos com esse tipo de agregado que não apresentam nenhum tipo de 

esborcinamento ou outros defeitos. Há uma série de outros fatores que influenciam também 
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no desempenho do pavimento como um todo, tais como método de cura empregado e a 

estação climática em que o pavimento foi construído 

2.3.3.2. Concreto com agregado reciclado de concreto (CARC) 

Nos EUA, o interesse pelo uso de agregados de concreto reciclado através da reciclagem de 

pavimentos de concreto antigos teve início em meados da década de 1970, tendo sido 

amplamente difundido o uso desse material na década de 1980. Os principais motivos para a 

tomada de tal iniciativa foi a queda de disponibilidade de agregados naturais, bem como a 

necessidade de desenvolvimento de projetos de reabilitação e de novas rodovias que 

contemplassem aspectos ecológicos, redução de custos, além da constatação do excelente 

comportamento dos projetos com agregado reciclado, no que tange a redução da emissão de 

carbono para a atmosfera (CUTTEL et al., 1996; GRESS et al., 2009).  

De acordo com Vancura et al. (2009), uma das principais diferenças do agregado reciclado de 

concreto (ARC) para o agregado virgem é a maior capacidade de absorção do primeiro em 

relação ao segundo, devido à argamassa existente em torno do agregado original no ARC, 

além da maior capacidade de retração do concreto com tal material. Para que a 

trabalhabilidade não seja comprometida, os concretos com agregados reciclados 

incorporados à mistura tendem a demandar mais água que concretos convencionais, devido 

à maior porosidade do ARC. Sabe-se também que uma maior demanda de água é 

acompanhada de uma maior demanda de cimento, a fim de se manter constante a relação 

água-cimento (a/c), bem como as propriedades desejadas, como por exemplo a resistência; 

assim, a capacidade de retração do concreto com ARC é potencializada por conta do maior 

volume de argamassa (maior consumo de cimento) (CUTTEL et al., 1996; GRESS et al., 2009; 

ROESLER et al., 2011). Segundo Vancura et al. (2009), há outros aspectos que devem ser 

observados quanto ao uso do concreto com agregado reciclado de concreto (CARC), como por 

exemplo a questão do agregado miúdo e a tendência de ocorrer reação álcali-sílica e fissuras 

em D, uma vez que o agregado reciclado de concreto é produzido a partir da reciclagem de 

pavimentos antigos com um certo nível de deterioração (fissuras em D, reação álcali-sílica, 

etc.); embora estudos tenham confirmado que é possível produzir pavimentos de concreto 

duráveis e resistentes através da incorporação de ARC como agregado graúdo, no que diz 

respeito ao agregado reciclado fino o mesmo não é verificado, uma vez que seu uso tem 

resultado em um comportamento imprevisível e irregular do pavimento. 
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Quanto à resistência à tração na flexão, os autores anteriores observaram que os CARC 

atingem valores similares ou um pouco menores do que o valores de resistência atingidos por 

concretos com agregados naturais, quando dosados para uma mesma resistência de projeto. 

Cabe salientar que, embora a resistência não seja a única característica que deve ser 

observada nos projetos de pavimentos duráveis, avanços como adição de material cimentício 

suplementar (sílica ativa, pozolanas etc.), incorporadores de ar, redutores de água e aditivos 

plastificantes, bem como a limitação da adição de material fino de ARC à mistura são aspectos 

importantes para a obtenção de um CARC com resistência elevada, indicando soluções para 

as restrições do uso de material reciclado em pavimentos de concreto (VANCURA et al., 2009). 

Cuttel et al. (1996) avaliaram o desempenho de pavimentos de concreto simples (PCS), 

armados (PCA) e continuamente armados (PCCA) com incorporação de ARC à mistura nos 

estados americanos de Connecticut, Kansas, Minnesota, Wisconsin e Wyoming. Alguns dos 

pavimentos avaliados possuíam uma seção de controle executada com agregados naturais e 

com as mesmas características da seção objeto de estudo com agregado reciclado. Os 

pavimentos encontravam-se expostos ao tráfego por um período entre 6 e 14 anos. Os autores 

verificaram que, no caso dos PCCA avaliados no estado de Wisconsin, as seções observadas 

apresentaram sinais de deterioração precoce (fissuras deterioradas e punchouts), 

possivelmente por conta da falta de suporte da fundação; já no caso dos PCS e PCA, a rápida 

perda de serventia verificada em alguns pavimentos mostrou estar mais atrelada à falta de 

dispositivos (barras) de transferência de carga entre as placas do que ao tipo de concreto 

utilizado. Acerca das fissuras fora das juntas de retração, no caso dos PCS e PCA, os autores 

indicam que, apesar da hipótese de que o maior de volume de argamassa no CARC 

potencializa a fissuração do pavimento, não há correlação clara entre a quantidade de 

argamassa e a quantidade de fissuras nas seções observadas, com exceção de uma seção com 

agregado reciclado no estado de Minnesota; nesse caso em específico, a seção com CARC 

apresentou uma porcentagem de placas fissuradas muito maior (88%) do que a seção de 

controle (22% de placas fissuradas). Essa grande diferença deve-se a maior porcentagem de 

argamassa no concreto com agregado reciclado (83,6%) em relação à seção de controle 

(51,5% de argamassa), o que submeteu o concreto a um maior nível de retração. 

Gress et al. (2009) reavaliaram as seções citadas no estudo acima no ano de 2006, incluindo 

também casos nos estados de Illinois e Iowa, corroborando os resultados do estudo anterior, 
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indicando novamente a falta de correlação entre a maior quantidade de argamassa dos 

concretos com ARC e as fissuras que ocorreram fora das juntas de contração, embora os 

pavimentos com agregado reciclado tenham apresentado maior número de placas fissuradas 

do que as seções de controle. Os autores ainda assinalam que os pavimentos que não 

apresentaram desempenho satisfatório no estudo anterior por conta da carência de 

dispositivos de transferência de carga, foram restaurados pela adição de barras de 

transferência de carga, apresentando então, desempenho excelente e ficando evidente que 

as técnicas de reabilitação de pavimentos convencionais também podem ser utilizadas com 

êxito em pavimentos de concreto com agregado reciclado. 

No que se refere ao caso dos PCCA, foram encontrados registros de dois estudos onde o 

comportamento desse tipo de pavimento com agregado reciclado foram avaliados, sendo um 

no Texas e o outro em Illinois. 

Segundo Choi e Won (2009), em 1995, o Departamento de Transportes do Texas (TxDOT) deu 

início a um processo de reabilitação de um PCCA de 9,3 km de extensão, construído em 1968 

e que suportou um tráfego pesado por mais de 30 anos. Nesse processo, foram executados 

dois projetos diferentes para reabilitação: (1) placa de concreto de 280 mm de espessura, 

sobre uma manta sintética de 25 mm de espessura, para evitar aderência entre a placa de 

concreto e o pavimento antigo de PCCA que foi mantido; (2) placa de concreto de 360 mm de 

espessura, sobre manta sintética de 75 mm, assentados sobre uma camada de 150 mm de 

espessura de solo tratado com cal para reforço do subleito. Nesse projeto de reabilitação, por 

questões de custos, todos os agregados utilizados (finos e graúdos) são oriundos da 

reciclagem do PCCA antigo, não tendo sido empregados agregados naturais. Segundo os 

autores, as seções têm apresentado desempenho excelente, com fissuras apertadas, alguns 

pequenos esborcinamentos e sem punchouts. Os mesmos chamam atenção para o fato de 

que o PCCA demolido fora executado com agregado de cascalho aluvial, que, conforme já 

discutido, afeta o formato das fissuras, tendendo a ser serpenteadas, bem como a ocorrência 

de esborcinamentos em poucos anos. Entretanto, para surpresa dos autores, o pavimento em 

questão não apresentou fissuras serpenteadas, tão pouco esborcinamentos associados ao uso 

de cascalho aluvial como agregado graúdo, mesmo após 10 anos de exposição ao tráfego 

pesado. Deve-se frisar que não foram obtidas informações acerca da taxa de armadura 

longitudinal empregada no projeto, uma vez que a quantidade de aço é uma importante 
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variável de projeto que afeta diretamente o padrão de fissuração (espaçamento e abertura 

das fissuras) desenvolvido na placa. 

No que se refere às fissuras, os autores narram que em 1999, o espaçamento médio era de 

2,19 m, sendo maior do que os espaçamentos verificados em pavimentos com cascalho aluvial 

e similar aos espaçamentos observados em pavimentos com agregado calcário. Tal 

comportamento pode ser explicado pelos baixos valores de módulo de elasticidade 

verificados no estudo (17,8x106 MPa) e coeficiente de expansão térmica do concreto (8,5x10-

6 °C-1 a 9,5x10-6 °C-1) que parecem ter compensado a menor resistência do concreto. O estudo 

revelou também que fissuras apertadas, com abertura entre 0,2 e 0,7 mm, tem contribuído 

para o bom desempenho do pavimento. 

Roesler et al. (2011) descrevem que o estudo sobre utilização de agregado reciclado em PCCA, 

no estado de Illinois teve início no ano de 1986, quando o departamento de transportes (IDOT) 

do referido estado iniciou a reconstrução de 6,6 km de uma rodovia, substituindo o antigo 

pavimento de concreto armado por um pavimento com armadura contínua; o pavimento 

antigo foi reciclado e utilizado tanto como agregado graúdo (em substituição total do 

agregado virgem) quanto como agregado miúdo (em substituição parcial da areia) no concreto 

do novo pavimento. A rodovia reconstruída possuía um tráfego diário de aproximadamente 

10.000 veículos, dos quais 20% eram caminhões, levando à construção de um PCCA com 

espessura de 254 mm e taxa de armadura de 0,7%, sobre base estabilizada com cimento de 

178 mm de espessura. Alguns dos principais aspectos sobre o comportamento do PCCA com 

agregado reciclado relatados pelos autores são sumarizados abaixo: 

 No ano de 2002, o espaçamento médio entre as fissuras era de 52 cm, passando para 

45 cm no ano de 2007. Esse espaçamento verificado é atípico para os PCCA no estado 

de Illinois uma vez que o espaçamento médio entre fissuras comumente verificado era 

de 1,20 m a 1,80 m. Dessa maneira, haveria a evidente influência do agregado 

reciclado no espaçamento médio desenvolvido, devido ao maior potencial de retração 

hidráulica, menor resistência a tração e menor resistência a fratura do CARC, em 

comparação a concretos com agregado virgem. 

 As deflexões medidas com FWD, com aplicação de carga no centro da pista e no meio 

de duas fissuras e nas bordas (que resultaram em maiores deflexões) são tidas como 
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pequenas; em todos os levantamentos a LTE foi maior do que 90%, ficando evidente a 

capacidade de transferência de carga nas faces das fissuras transversais, justificando o 

fato de que após 20 anos elas não apresentavam sinais evidentes de deterioração. 

 Alguns defeitos tais como fissuras longitudinais, punchouts e esborcinamentos tinham 

ocorrência em regiões localizadas, sendo a maioria na faixa mais carregada; os estudos 

indicaram uma rápida deterioração do pavimento ao longo dos últimos anos de sua 

vida de serviço em razão da fissuração longitudinal; por esse motivo, no ano de 2010, 

após 23 anos de vida de serviço, o referido PCCA recebeu uma camada de concreto 

asfáltico. 

Por fim, os estudos acima citados salientam que o uso de agregados reciclados de concreto 

como agregado graúdo em novos pavimentos podem contribuir de maneira significativa para 

o desenvolvimento de projetos que contemplem aspectos de sustentabilidade, contribuindo 

para o não esgotamento de recursos (agregados) naturais bem como reduzindo os custos da 

obra. Cabe salientar, no entanto, que todos os estudos citados sobre utilização de agregado 

reciclado referem-se à reciclagem de pavimentos antigos exclusivamente. 

2.3.4. Tipo de base 

Faiz e Yoder (1974) em levantamento realizado em pavimentos continuamente armados no 

estado de Indiana verificaram os tipos de base que mais influenciam o desenvolvimento de 

defeitos no pavimento; os PCCA, cuja base era betuminosa, apresentaram desempenho 

superior aos que possuíam base granular. 

Lee e Darter (1995) desenvolveram modelos de previsão de desempenho para PCCA com base 

em um banco de dados de rodovias de Illinois. Foi observado que a base betuminosa 

contribuiu significativamente para a redução do número de defeitos, enquanto que bases 

tratadas com cimento e bases granulares possuem efeito semelhante. Gharaibeh et al. (1999) 

corroboraram os estudos dos autores citados e evidenciaram ainda que a pior situação é a 

inexistência de base, seguida de base tratada com cimento, base granular e betuminosa, para 

a qual se tem o menor número de defeitos (Figura 2.30). 
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Figura 2.30 – Efeito do tipo de base no desempenho de PCCA (Adaptado de: Gharaibeh et al., 
1999). 

 

Zollinger e Barenberg (1990b) justificam o melhor desempenho de pavimentos com base 

betuminosa comparados aos que possuem base granular e tratadas com cimento, por 

possuírem menor suscetibilidade à erosão, uma vez que a erodibilidade da base causa perda 

de suporte da placa, levando ao surgimento de punchouts, principal indicador de desempenho 

do PCCA. 

Segundo Johnston e Surdahl (2008) o grau de aderência entre a base e a placa de concreto 

tem influência direta na quantidade de fissuras que aparecerão no pavimento, no 

espaçamento entre as mesmas e quanto tempo leva para o desenvolvimento do padrão de 

fissuração. Os pavimentos construídos sobre bases granulares desenvolvem fissuras quase 

imediatamente, estando, portanto, sujeitos a tensões de indução de fissuras enquanto a 

aderência entre o aço e o concreto não está completamente desenvolvida, bem como o 

concreto não possui até então, capacidade resistente suficiente para suportar tais tensões. A 

justificativa para tal comportamento é encontrada em um estudo anterior dos mesmos 

autores em que são propostos modelos de previsão de fissuras em PCCA de acordo com o tipo 

de base empregada. São apresentadas diferentes respostas de resistência ao atrito para 

diferentes tipos de bases (Figura 2.31). As bases tratadas com cimento aderem ao concreto 

de maneira tão forte que elevadas forças de compressão se desenvolvem, resultando em 

tensões de tração quando a base atua no sentido de resistir à movimentação da placa durante 
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sua expansão ou contração, sendo seguida pelas bases granulares e asfálticas. (JOHNSTON e 

SURDAHL, 2006). 

 

Figura 2.31 – Valores típicos de resistência ao atrito desenvolvidos entre PCCA e base para 
diferentes materiais (Adaptado de: JOHNSTON e SURDAHL, 2006). 

 

2.4. A experiência brasileira com PCCA 

No ano de 2009, a Avenida Professor Almeida Prado, no campus da Universidade de São Paulo 

no Butantã, que possui um volume significativo de tráfego de ônibus urbanos (cerca de 800), 

tinha seu pavimento em estado de degradação avançado, com afundamentos de trilha de 

roda e deformações por recalque de solos aluviais moles. A Prefeitura da Cidade Universitária 

Armando Salles de Oliveira (Campus da USP da Capital) solicitou ao Laboratório de Mecânica 

de Pavimentos da EPUSP que fossem apresentadas alternativas para reconstrução da via 

urbana. Foram propostas cinco diferentes soluções de pavimentação, sendo que a prefeitura 

adotou a solução de blocos intertravados de concreto sobre base cimentada. 

A pedido do Prof. José Tadeu Balbo, o então prefeito do campus, Prof. Antônio Marcos de 

Aguirra Massola, permitiu que fossem inseridas no projeto de reconstrução quatro seções de 

PCCA de 50 m de extensão, pois docentes do PTR perseguiam o objetivo de construção de 

PCCA experimental para estudos desde o início da década de 1990. Uma empresa foi então 
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contratada para elaboração do projeto e outra para a reconstrução do pavimento, conforme 

projeto, com ônus exclusivo da Universidade de São Paulo.1  

Assim, em meados de agosto de 2010 foi construído o primeiro PCCA curto no Brasil para 

avaliar o desempenho do pavimento para a situação de paradas e terminais urbanos de 

ônibus. Composta por quatro seções de 50 m de extensão, consideradas efetivamente curtas 

em comparação às extensões verificadas nos PCCA tradicionais, todas as seções foram 

executadas com os mesmos materiais, sendo a taxa de armadura longitudinal a única variável 

considerada. Os materiais especificados em projeto foram: placa de concreto com 240 mm de 

espessura, base asfáltica de 60 mm, sub-base em macadame seco com 300 mm e taxas de 

armadura de 0,4%, 0,5%, 0,6% e 0,7% (Balbo et al., 2012). Estudos posteriores de mestrado 

de Salles (2013) avaliaram os padrões de fissuração que se estabeleceram no PCCA bem como 

a eficiência de transferência de carga nas fissuras, a partir de levantamentos visuais e testes 

não destrutivos com FWD, respectivamente. 

Quanto ao padrão de fissuração que se estabeleceu, Salles et al. (2015) verificaram que a 

principal diferença observada no PCCA curto em relação aos tradicionais longos foi o tempo 

que demorou para o desenvolvimento do padrão de fissuração, uma vez que nos PCCA longos 

a fissuração tem início nos primeiros dois meses após a construção, tendendo a uma 

estabilização após dois anos (KOHLER e ROESLER, 2004; GHARAIBEH, et al., 1999; SELEZNEVA 

et al., 2003). De acordo com os autores tal comportamento deve-se a fatores que 

contribuíram para esconder o mecanismo de retração (aparecimento de fissuras), sem, no 

entanto, evitá-lo, sendo eles:  curta extensão das placas, ausência de sistema de ancoragem 

nas extremidades e a pouca aderência entre a base asfáltica e a placa de concreto que 

permitiu uma maior movimentação da placa. A primeira fissura foi observada em outubro de 

2011 (BALBO et al., 2012) , na seção com taxa de armadura de 0,5%, após mais de um ano de 

exposição do pavimento ao tráfego; a evolução do espaçamento entre as das seções 3 e 4 

(taxas de armadura de 0,5% e 0,4%) ocorreu de maneira mais rápida que nas seções 1 e 2 (com 

taxas de armadura de 0,6% e 0,7%), enquanto que o espaçamento médio entre as fissuras 

observado é até duas vezes maior do que o espaçamento médio observado nos PCCA longos 

tradicionais. 

                                                      
1 Comunicação pessoal do Prof. José Tadeu Balbo 
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Salles e Balbo (2015a) observaram a influência da taxa de armadura longitudinal e da 

temperatura no que tange a abertura das fissuras. Por meio de medidas de abertura na 

superfície das fissuras realizadas em um dia com temperatura média de 24°C e com auxílio de 

uma régua graduada, foi possível observar que a seção com taxa de armadura de 0,7% 

apresentou abertura média de fissuras de 0,16 mm, enquanto que as seções com taxas de 

0,6% e 0,5% apresentaram abertura média de 0,30 mm e 0,33 mm, respectivamente. Todavia, 

estranhamente, a seção com a menor taxa de armadura (0,4%) apresentou fissuras apertadas, 

com abertura média de 0,19 mm. 

A eficiência de transferência de carga nas fissuras do PCCA também foi avaliada por Salles e 

Balbo (2015a), por meio de testes de FWD realizados em épocas diferentes (inverno e verão). 

No primeiro levantamento (junho de 2013) em que temperatura média verificada era de 20°C, 

todas as fissuras apresentaram LTE superior a 90%, enquanto que no segundo levantamento 

(janeiro de 2015), com temperatura média de 28°C, algumas fissuras apresentaram LTE maior 

do que no primeiro teste. Tal comportamento é justificado pela maior temperatura que 

resulta na expansão do concreto e consequentemente, faz com que as fissuras estejam mais 

apertadas e por fim aumenta o intertravamento dos agregados e a LTE na interface. No 

segundo levantamento, contudo, algumas fissuras apresentaram um comportamento 

diferenciado, com LTE menor do que no primeiro, contrariando o comportamento esperado 

(LTE maior no verão); os autores levantam a hipótese que houve degradação das fissuras ao 

longo dos 18 meses entre um levantamento e outro. Nesse segundo levantamento também é 

observada uma fissura com LTE abaixo de 85% o que não é apropriado para um desempenho 

adequado do pavimento, uma vez que um mecanismo de transferência de carga entre as 

fissuras com deficiências é um dos fatores iniciais que contribuem para o desenvolvimento de 

punchouts, conforme já discutido. Os autores justificam que o desempenho inferior da 

referida fissura provavelmente deve-se ao fato de que ela foi observada em janeiro de 2012, 

tendo sofrido deterioração ao longo dos anos. 

Outros aspectos acerca do padrão de fissuração e da transferência de carga nas fissuras do 

primeiro experimento acima narrado são abordados no capítulo de discussão dos resultados 

no presente estudo. 
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2.5. Modelos analíticos de previsão da retração hidráulica no concreto 

 A retração do concreto é um fenômeno que ocorre devido à perda de água do material para 

o ambiente, sem estar associada a qualquer tipo de carregamento, reações químicas 

deletérias e expansões ou variações térmicas (ISAIA, 2011). Ou seja, é um fenômeno intrínseco 

do material, o qual é um resultado da secagem do concreto devido ao uso de água na mistura 

durante a fase inicial de hidratação do ligante hidráulico. No caso de pavimentos de concreto, 

os dois principais tipos de retração são a retração plástica (associada às propriedades do 

concreto fresco) e a retração por secagem ou hidráulica (associada ao concreto endurecido). 

A retração plástica está associada a evaporação da água na superfície do concreto antes do 

final da pega, sendo um fenômeno a ser evitado, uma vez que suas consequências são 

altamente prejudiciais ao pavimento (BALBO, 2009). 

A retração hidráulica (ou por secagem), que é o principal foco deste estudo, abrange a 

retração autógena e a volumétrica. A retração autógena ocorre devido às reações químicas 

entre o cimento e a água, reações estas que provocam redução de volume, de tal maneira que 

a água quimicamente combinada (aproximadamente 22% da massa de cimento) pode 

provocar uma contração equivalente a 25% de seu volume original (ISAIA, 2011). 

A água de amassamento do concreto, segundo Balbo (2009) é dividida em três partes: 

 Água de cristalização – é a água responsável pelas reações que formam a pasta de 

cimento e que integra as moléculas dos produtos de hidratação; 

 Água de gel ou água adsorvida – encontra-se aderida à superfície das paredes das 

moléculas dos produtos de hidratação, sendo responsável por dar continuidade às 

reações de hidratação para formar o gel de cimento hidratado; 

 Água capilar ou água livre – está localizada nos espaços vazios entre 5 e 50 nm, sendo 

sua remoção a principal responsável pela retração da pasta de cimento; a água capilar, 

somada a água de gel forma a pasta de cimento. 

As fissuras de retração surgem para aliviar a tensões internas no concreto durante o processo 

de hidratação; uma vez que as reações de hidratação do cimento liberam calor (reações 

exotérmicas), grandes volumes de material fazem com que a concentração de tensões na 

solução supersaturada seja elevada. Assim, no momento em que as deformações de 



81 
 

contração na massa se igualam à resistência a tração desenvolvida pelo concreto, ocorre a 

fissura de retração proporcionando um alívio nas tensões no interior da massa. 

Como já mencionado anteriormente, em pavimentos de concreto simples são executadas as 

juntas de retração que têm por objetivo induzir a ocorrência da fissura na posição da junta, 

onde é instalada uma barra de transferência de carga. Já o pavimento continuamente armado 

é caracterizado pela inexistência de juntas, sendo a elevada taxa de armadura longitudinal o 

elemento principal de controle das fissuras de retração, uma vez que sua função é mantê-las 

fortemente apertadas a fim de garantir o desempenho adequado da placa, bem como um 

rolamento suave. 

Segundo Nunes e Figueiredo (2007) a retração e fluência do concreto são fenômenos 

complexos, governados por uma série de variáveis, sendo que algumas delas variam ao longo 

do tempo, como é o caso da temperatura e umidade relativa do ar. Dessa maneira, os modelos 

matemáticos de previsão de deformações devido a retração do concreto não são funções 

triviais, que guardam proporcionalidade direta entre as variáveis envolvidas; são modelos 

empíricos, baseados em bancos de dados experimentais. De acordo com Theiner et al. (2014), 

o fenômeno da retração no concreto tem um importante impacto no desempenho de 

estruturas, uma vez que provoca aumento de flechas, bem como afeta a distribuição de 

tensões internas.  

Na literatura internacional, existem modelos propostos para a previsão de deformações 

devido a retração por secagem (drying shrinkage) e fluência (creep) do concreto que foram 

desenvolvidos com base, principalmente, em um expressivo banco de dados com resultados 

experimentais, tais como o banco de dados do International Union of Laboratories and Experts 

in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) ou outros bancos de dados 

produzidos por instituições de pesquisas europeias tais como o Laboratoire Central des Pontes 

et Chaussées, Paris (LCPC) e o Centre d’Etudes des Bâtiments et des Travaux Publices, France 

(CEBTP) (THEINER et al., 2014). 

Cabe salientar que para o caso de pavimentos de concreto, o fenômeno da fluência não tem 

uma relevância tão significativa como no caso de estruturas de pontes e edificações. Isto deve-

se ao fato de que tal fenômeno ocorre quando há um aumento de deformações no concreto 

ao longo do tempo sob tensão constante (carregamento constante) e no caso de pavimentos 
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de concreto, as cargas (tráfego) possuem natureza dinâmica. Assim, nesse estudo serão 

relacionados apenas modelos de previsão de deformações devidas à retração por secagem. 

Dentre os diversos modelos de previsão de retração propostos desde 1982, os mais estudados 

e que serão abordados nesse estudo são: 

 Modelo ACI 209R-92 (ACI, 2008); 

 Modelo do Eurocode 2 (EC2, 2003); 

 Modelo B3 (Bazant e Baweja; 1995); 

 Modelo GL 2000 (Gardner e Lockman, 2001); 

 CEB MC90-99 (1990); 

 Modelo do Fib Model Code (2010); 

 NBR 6118 (ABNT, 2014); 

Segundo Isaia (2011), esses modelos apresentam vários dados de entrada distintos, tais como 

propriedades do concreto fresco e endurecido, condições ambientais, dimensões dos corpos 

de prova e condições de carregamento. Gardner (2004) e Marques (2010) relacionam os 

parâmetros de entrada de alguns modelos, resumidos na Tabela 2.4. Nos trabalhos o único 

modelo que não é citado é o modelo do Fib Model CodeI (2010) que foi inserido na tabela. 

Tabela 2.4 – Variáveis consideradas nos modelos de previsão de retração (Adaptado de 
GARDNER, 2004 e MARQUES, 2011). 

Dados de entrada Modelos 
ACI 209R EC2 B3 GL2000 Fib  MC90-99 NBR6118 

Tipo de cimento o  o  o  o  o  o  o  
Umidade relativa o  o  o  o  o  o  o  

Duração cura úmida o  o  o  o    o    
Relação V/S o    o  o    o    

   o  o  o  o  o    
Método de cura o    o          

Teor de agregado               
Quantidade de cimento o              

Quantidade de água    o          
Relação entre agregado 
miúdo e agregado total 

o              

Abatimento o              
Ar incorporado o              
o Necessário ao modelo 
 Não necessário 
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2.5.1. Modelo ACI 209R-92 

De acordo com o modelo ACI 209R-92 (ACI, 2008), para condições padrão, na ausência de 

dados de retração específicos para agregados locais e umidade relativa de 40%, a deformação 

última (aquela para a qual o concreto irá fissurar) devido a retração, é dada pela equação: 

= 780 ∙ 10 ∙                                                                                                                                  [2] 

A equação [2] é corrigida pelo produto acumulado de outros sete fatores de correção 

representados por ℎ, sendo eles: (I) método de cura ( ℎ, ), (II) umidade relativa do 

ambiente ( ℎ, ), (III) relação entre volume e superfície ( ℎ, ) ou, alternativamente, a 

espessura média do corpo de prova ( ℎ, ), (IV) abatimento do concreto ( ℎ, ), (V) 

porcentagem de agregado miúdo ( ℎ, ), (VI) consumo de cimento ( ℎ, ) e (VII) porcentagem 

de ar ( ℎ, ). 

Os coeficientes acima relacionados são descritos pelas funções e/ou tabelas seguintes: 

 Cura ( , ) 

, = 1,202 − 0,2337 log     ( = 0,9987)                                                                             [3] 

Para o caso de cura a vapor, em um período de 1 a 3 dias ℎ, = 1. 

 Umidade relativa ( , ) 

, =
1,40 − 1,02ℎ      0,40 ≤ ℎ ≤ 0,80

3,00 − 3,00ℎ   0,80 ≤ ℎ ≤ 1                                                                            [4]

   

 Relação entre volume e superfície ( , ) 

, = 1,2 , ( / )                                                                                                                                 [5] 

onde V é o volume (mm³) e S a área da superfície exposta em mm². 

Para o caso de consideração da espessura média, o coeficiente de correção ℎ,  é 

determinado de acordo com a Tabela 2.5 para espessuras da amostra menor do que 150 mm 

ou relação entre volume e superfície menor do que 37,5 mm. Para espessura média maior do 

que 150 mm e valores não maiores do que 380 mm, é recomendado pelo comitê o uso das 

equações [6] (durante o primeiro ano de exposição) e [7] (para os anos seguintes). 
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Tabela 2.5 – Fatores de correção ( ℎ, ) de retração para espessura média da amostra (ACI, 
2008). 

Espessura média d (mm) Relação V/S (mm) Fator de retração ,  
50 12,5 1,35 
75 20 1,25 

100 25 1,17 
125 30 1,08 
150 37,5 1,00 

 

, =
1,23 − 0,0015

1,23 − 0,006( / )                                                                                                                              [6] 

, =
1,17 − 0,00114

1,17 − 0,00456( / )                                                                                                                      [7] 

onde = 4 ⁄  é a espessura média em mm. 

 Abatimento ( , ) 

, = 0,89 + 0,00161                                                                                                                                  [8] 

onde S é o abatimento do concreto fresco em mm. 

 Agregado miúdo ( , ) 

, =
0,30 + 0,014    ≤ 50%
0,90 + 0,002    > 50%                                                                                                [9] 

onde  é porcentagem de agregado miúdo em relação ao agregado total. 

 Consumo de cimento ( , ) 

ℎ, = 0,75 + 0,00061                                                                                                                            (10) 

onde c é o consumo de cimento em kg/m³. 

 Ar incorporado ( , ) 

, = 0,95 + 0,008  ≥ 1                                                                                                                             (11) 

onde  é o teor de ar incorporado em valores percentuais 

A evolução da deformação de retração é descrita por uma função dependente do tempo, 

conforme a equação [12], com =1: 
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( , ) =
( )

( )
∙                                                                                                                                   [12] 

onde t e tc representam a idade do concreto que está sendo considerada e a idade do concreto 

no início da secagem (idade em que é finalizado o processo de aplicação de cura), 

respectivamente. 

A função  que aparece no denominador da equação [12] leva em consideração o efeito da 

forma e do tamanho do corpo de prova, sendo descrita pela equação: 

= 26.0 . ∙ ( ⁄ )                                                                                                                             [13] 

Cabe salientar que o modelo ACI 209R-92 considera o efeito da forma e o do tamanho da 

amostra ensaiada duas vezes, isto é, no fator de correção ℎ,  ou ℎ, , influenciando ℎ e 

portanto a deformação final devido a retração ℎ  e na razão entre volume e superfície, na 

função , influenciando na evolução da deformação devido a retração. 

2.5.2. Modelo do Eurocode (EC2) 

No modelo proposto pelo Eurocode (EN 1992, 2001), a deformação total devido a retração é 

composta pela deformação devido a retração por secagem e a deformação devido a retração 

autógena. A primeira ocorre lentamente porque depende da migração de água através do 

concreto endurecido; a segunda, ocorre durante o processo de hidratação (endurecimento) 

do concreto. Portanto, a maior parte da retração ocorre nos primeiros dias após a execução 

do concreto. A deformação total devido a retração é dada pela equação: 

= +                                                                                                                                           [14] 

onde 

 é a deformação de retração total;  é a deformação devido a retração hidráulica; e  é 

a deformação devido a retração autógena. 

A deformação devido retração hidráulica em função do tempo é dada pela equação: 

( ) = ( , ) ∙ ∙ ,                                                                                                                     [15] 

onde 
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( , ) é a função de variação no tempo; ℎ é um coeficiente dependente do tamanho 

nominal (h0) da seção transversal dado pela relação entre a área da seção transversal (Ac) e o 

perímetro (u) da parte da seção transversal exposta a secagem (ℎ0 = 2 ⁄ ) – Tabela 2.6; e 

,0 é a retração por secagem básica dada pela equação [16]. 

Tabela 2.6 – Valores para o coeficiente ℎ em função do tamanho nominal (EN 1992; 2001) 

  
100 1,0 
200 0,85 
300 0,75 

≥500 0,70 

 

,0 = 0.85 ∙ (220 + 110 ∙ 1) ∙ − 2 ∙
0

∙ 10−6 ∙                                                      [16] 

onde 

= 1.55 ∙ 1 −                                                                                                                          [17] 

 é a umidade relativa (%); 0 = 100% ;  é a resistência a compressão média do 

concreto (MPa); 0 é um valor constante (10 MPa); 1 e 2 são coeficientes que 

dependem do tipo de cimento; 1 = 3 para cimento Classe S; 4 para cimento classe N; e 6 

para cimento classe R; 2 = 0,13 para cimento classe S; 0,12 para cimento classe N; e 0,11 

para cimento classe R; 

A função de variação no tempo que descreve a evolução da deformação devido à retração é 

dada pela equação: 

( , ) =
( )

( ) .
                                                                                                                         [18] 

onde t é a idade considerada do concreto (em dias); e ts é a idade do concreto (em dias) no 

início da secagem (idade em que é finalizado o processo de aplicação de cura); 

Tal como no modelo ACI 209R-92, o tamanho nominal (h0) é considerado duas vezes: no 

coeficiente kh influenciando na deformação última devido a retração por secagem e na função 

( , ), influenciando na evolução da deformação devido a retração. 
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Raphael et al. (2012) avaliaram a precisão do método do EC2 para previsão de deformações 

de retração no concreto, com base em um extenso banco de dados coletados junto a 

instituições de pesquisa europeias (RILEM, LCPC e CEBTP). Os autores verificaram nesse 

estudo a necessidade de uma melhoria no modelo do EC2, uma vez que os valores residuais 

da diferença entre as deformações calculadas e as experimentais eram muito elevados, 

demonstrando a inadequação do método. 

Dessa maneira, os autores propõem um fator de correção A para a equação [19] que é 

reescrita da seguinte forma: 

= ( + )                                                                                                                                          [19] 

Os valores do coeficiente A para diferentes faixas de fck e umidade relativa são apresentados 

na Tabela 2.7. Para as previsões de deformação de retração a curto prazo, os valores de A são 

menores do que a unidade, pois o modelo superestimava as deformações nessa faixa. Já para 

as deformações de longo prazo, os valores de A são maiores do que a unidade, pois o modelo 

subestimava as deformações nessa faixa (RAPHAEL, et al., 2012). 

Tabela 2.7 – Fator de correção A para o modelo do EC2 para diferentes fck e RH (Adaptado 
de RAPHAEL, et al., 2012). 

A RH (%) = 40 – 60 RH (%) = 65 – 85 
fck (MPa) < 40 40 – 80 < 40 40 – 80 

Curto prazo 0,775 0,902 0,656 0,83 
Médio Prazo 0,931 1,214 0,898 1,083 
Longo Prazo 1,007 1,355 1,119 1,203 

 

2.5.3. Modelo B3 

De acordo com Bazant e Baweja (2000), o modelo B3 de previsão de retração por secagem é 

dado pela equação: 

= −                                                                                                                            [20] 

onde (dada pela equação [21]) depende da resistência a compressão média do concreto 

aos 28 dias (fcm28), da quantidade de água (w) e das constantes  e  (a primeira considera 

o tipo de cimento e a segunda o método de cura empregado). 

= − 0.019 . . + 270 ∙ 10                                                                             [21] 
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onde 

 = 1 para cimento ASTM I; 0,85 para cimento ASTM II; e 1,10 para cimento ASTM III; e  = 

0,75 para cura a vapor; 1,0 para cura submersa ou com umidade relativa de 100%; 1,2 para 

amostras que foram seladas; 

O último termo da equação [19] é dado pela equação [22], conforme segue: 

=
.

( ) . ( )⁄
.                                                                                                     [22] 

 onde tc é a idade do concreto no início da secagem e  é o fator que leva em consideração 

a influência do tamanho do corpo de prova, sendo descrita pela equação: 

= 0.085 . . 2 ( / )                                                                                             [23] 

onde ks é um fator de forma que depende da seção transversal da peça (1,0 para placa; 1,15 

para cilindro; 1.25 para prisma; 1,30 para esfera; 1,55 para cubo); e V/S é a razão entre volume 

e superfície. 

A evolução da deformação devido à retração é descrita pela equação [24], sendo calculada  

multiplicação do valor da deformação por retração final por uma função dependente do 

tempo (descrita pela equação [25]) e por um fator de dependência da umidade  ( = 1 −

ℎ³ para ℎ ≤ 0.98 ou = −0.2 para ℎ = 1, sendo h a umidade relativa expressa em decimal): 

( , ) = ( − )                                                                                                                  [24] 

( − ) = ℎ
( )

                                                                                                                         [25] 

2.5.4. Modelo GL 2000 

Segundo o modelo proposto por Gardner e Lockman (2001), a deformação final devido a 

retração é dada em função da resistência média a compressão do concreto aos 28 dias ( ) 

e da constante de retração k (dada em função do tipo de cimento), conforme descreve a 

equação: 

= 900
⁄

∙ 10                                                                                                                [26] 

onde 
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k = 1 para cimento ASTM I; 0,75 para cimento ASTM II; e 1,14 para cimento ASTM III; 

A deformação de retração em um dado período de tempo é dada pela multiplicação da 

retração final ( ) por um termo de correção dependente da umidade relativa (h) e por uma 

função a qual varia no tempo, conforme mostram as equações [27], [28] e [29], 

respectivamente: 

( , ) = (ℎ) ( − )                                                                                                               [27] 

(ℎ) = (1 − 1.18ℎ )                                                                                                                                 [28] 

( − ) =
( )

( ) . ( / )

/
                                                                                                           [29] 

onde t é a idade atual do concreto; tc é a idade do concreto no início da secagem (final da 

cura); e V/S é a razão entre volume e superfície (em mm). 

Neste modelo, diferentemente dos modelos EC2, ACI 209R-92 e B3, o efeito do tamanho e da 

forma do corpo de prova é considerado apenas uma vez através da razão entre volume e 

superfície V/S na equação [28] que descreve a evolução da deformação por retração. 

2.5.5. Modelo do CEB MC1990-99 

Em 1990 o Comité Euro-Internacional du Béton (CEB) apresentou um modelo para previsão de 

retração no concreto, sendo revisado em 1999 para incluir concretos com resistência normal 

e elevada e para separar a retração total em suas componentes correspondentes à retração 

autógena e à retração hidráulica. Essa revisão do modelo do CEB de 1990 passou a ser 

denominada CEB MC90-99 (ACI, 2008). 

A deformação de retração total do concreto é calculada pela equação: 

( , ) = ( ) + ( , )                                                                                                            [30] 

onde 

( , ) é retração total; ( ) é a retração autógena; e ( , ) é a retração hidráulica 

do concreto na idade t (dias) depois do começo da secagem (final da cura) na idade tc (dias). 

A componente de retração autógena ( ) é calculada pela equação: 

( ) = ( ) ( )                                                                                                                 [31] 
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onde 

( ) é o coeficiente de retração autógena teórico calculado pela equação 31; e ( ) 

é a função que descreve o desenvolvimento da retração autógena ao longo do tempo, descrito 

pela equação [32]. 

( ) = −
⁄

⁄

.
× 10                                                                                     [32] 

( ) = 1 − −0.2
.

                                                                                                            [33] 

onde 

 é a resistência a compressão média do cilindro de concreto aos 28 dias;  é constante 

(10 MPa); t1 é igual a 1 dia; e  é o coeficiente que depende do tipo de cimento (Tabela 2.8). 

Tabela 2.8 – Coeficientes das equações 30 e 33 (ACI 209R, APPENDIX A; 2008) 

Tipo de cimento de acordo com EC2    

SL (cimento de endurecimento lento) 800 3 0,13 

N ou R (cimento de endurecimento normal ou rápido) 700 4 0,12 

RS (cimento de alta resistência e endurecimento rápido) 600 5 0,12 

 

A componente de retração hidráulica é calcula pela equação: 

( , ) = ( ) (ℎ) ( − )                                                                                      [34] 

onde 

( ) é o coeficiente de retração hidráulica teórico (descrito pela equação [35]); 

(ℎ) é o coeficiente que leva em conta o efeito da umidade relativa na retração hidráulica 

(descrito pela equação [36]); e ( − ) é a função que descreve a evolução da retração 

hidráulica ao longo do tempo (descrito pela equação [37]). 

( ) = (220 + 110 ) (− ⁄ ) × 10                                               [35] 

(ℎ) = −1.55 1 −   0.4 ≤ ℎ < 0.99                                                                          [36] 

(ℎ) = 0.25  ℎ ≥ 0.99   
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onde =
. .

≤ 1.0 é o coeficiente que leva em consideração a auto dessecação do 

concreto de alto desempenho; h é umidade relativa do ambiente (em decimal); e h0 é igual 1. 

( − ) =
( )/

( / )/( / ) ( )/

.
                                                                                        [37] 

onde 

( − ) é a duração da retração (em dias); t1 é igual a 1 dia; V/S é a relação entre volume e 

superfície (em mm); e ( / )  é igual a 50 mm; 

2.5.6. Modelo do Fib Model Code (2010) 

O modelo de previsão da retração do concreto do fib Model Code 2010 é semelhante ao 

modelo do CEB MC90-99 (THEINER et al., 2014). A deformação teórica devida à retração 

hidráulica é dada pela equação [38], e depende da resistência à compressão média aos 28 dias 

( ) e dos coeficientes  e  que levam em conta o tipo de cimento (Tabela 2.9): 

( ) = (220 + 110 ) (− ) × 10                                                                  [38] 

A evolução da retração devido a retração hidráulica ao longo do tempo é dada pela 

multiplicação entre o coeficiente de retração hidráulica teórico (calculado pela equação [35]), 

o coeficiente ( ), que leva em consideração o efeito da umidade relativa, e uma função 

dependente do tempo conforme descrita pelas equações [39], [40] e [41], respectivamente: 

( , ) = ( ) ( ) ( − )                                                                                        [39] 

( ) = −1.55 1 −   40 ≤ ≤ 99%                                                                 [40] 

( ) = 0.25  ≥ 99%  

( − ) =
( )

. ( )

.
                                                                                                              [41] 

onde 

RH é a umidade relativa do ambiente (%); t é a idade do concreto (em dias) considerada; ts é 

a idade do concreto (em dias) de início da secagem (final da cura); h é o tamanho nominal 

(teórico) da amostra (ℎ = 2 ∙ ⁄ ). 
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A duração da cura úmida e a temperatura de cura não são consideradas no modelo de retração 

do fib, o qual se destina a previsão de deformações por retração de elementos de concreto 

com cura úmida, a temperaturas normais durante um período não maior do que 14 dias 

(THEINER, et al., 2014). 

2.5.7. Modelo da NBR 6118 – 2014 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) considera que a retração do concreto depende da umidade relativa 

do ambiente, da consistência do concreto no lançamento e da espessura fictícia da peça. 

O valor da retração entre um instante de tempo t e t0 é dado pela equação: 

( , ) = ( ) − ( )                                                                                                              [42] 

onde =  é o valor final ou teórico da retração;  é o coeficiente que depende da 

umidade relativa do ambiente e da consistência do concreto (equação [43]);  é o 

coeficiente que depende da espessura fictícia da peça, dado pela equação 44; ( ) ou ( ) 

é o coeficiente relativo à retração, no instante t ou t0; t é a idade fictícia do concreto no 

instante t considerado; e t0 é a idade fictícia do concreto no instante em que o efeito da 

retração começa a ser considerado. 

= −8,09 + −
.

−
.

+
. .

∙ 10                                                       [43] 

A equação [43] é válida para umidade relativa (U) maior do que 40% e menor do que 90% e 

para abatimentos de 5 a 9 cm, para concretos sem adição de aditivos. 

=
,

                                                                                                                                     [44] 

onde h é a espessura fictícia da peça (cm) dada pela equação: 

ℎ =                                                                                                                                                 [45] 

onde  é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente (U%) dado pela equação 

[46]; Ac é a área da seção transversal da peça; e uar é a parte do perímetro externo da seção 

transversal da peça em contato com o ar. 

= 1 + exp (−7,8 + 0,1 )                                                                                                                    [46] 
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Para o cálculo da retração pela equação 40, é necessário determinar os valores de ( ) e 

( ), calculados pela equação: 

( ) =                                                                                                          [47] 

Onde 

= 40 

= 116ℎ − 282ℎ + 220ℎ − 4,8 

= 2,5ℎ − 8,8ℎ + 40,7 

= −75ℎ + 5852ℎ + 496ℎ − 6,8 

= −169ℎ + 88ℎ + 584ℎ − 39ℎ + 0,8 

onde h é a espessura fictícia expressa em metros (m); para valores fora do intervalo (0,05 ≤

ℎ ≤ 1,6) adotam-se os extremos correspondentes; e t é o tempo expresso em dias ( ≥ 3 

dias). 

A idade a ser considerada no modelo é a idade fictícia do concreto, quando o endurecimento 

é feito a temperatura ambiente de 20°C, e para os casos em que não houver cura a vapor, a 

idade fictícia é dada pela equação: 

= ∙ ∑ ∙ ∆ ,              [48] 

onde: 

t é a idade fictícia do concreto (em dias); 

 coeficiente que depende da velocidade de endurecimento do concreto (para efeito da 

retração, a norma assume como sendo 1); 

 é a temperatura média do ambiente (°C); 

∆ ,  é o período em que a temperatura média diária do ambiente pode ser admitida 

constante (em dias). 
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2.6. Comparação entre modelos de previsão de retração 

Alguns estudos de comparação entre modelos de retração que foram encontrados na 

literatura internacional apontam algumas disparidades entre eles. Conforme mencionado, a 

maioria dos modelos de previsão de retração em concretos foram desenvolvidos com base 

em um banco de dados que começou a ser criado por Bazant e Panula em 1978, a partir de 

testes de fluência e retração, principalmente em instituições americanas e europeias 

(GARDNER, 2004). Como era de se esperar, diversos problemas e deficiências afetam esses 

bancos de dados quando se compara ou calibra modelos de retração. 

Além disso, uma vez que a retração depende do tipo de cimento e sabendo-se que as 

especificações e composições do cimento diferem de um país para outro, a comparação de 

dados obtidos a partir de concretos europeus com concretos produzidos nos EUA deve ser 

parcimoniosa (RAPHAEL, et al., 2012). Segundo Marques (2011), alguns ajustes são 

necessários para que se possa comparar os modelos, como por exemplo no tipo de cimento, 

conforme mostra a Tabela 2.9.  

Tabela 2.9 – Correlação entre classes de cimento (Adaptado de: MARQUES, 2011) 

NBR 6118 ACI 209R EC2 B3 GL 2000 CEB MC99-90 Fib Model Code 
CP I ASTM I N ASTM I ASTM I N N 
CP II ASTM I N ASTM I ASTM I N N 
CP III ASTM IS S ASTM IS ASTM II* S S 
CP IV ASTM IP S ASTM IP ASTM II* S S 
CP V ASTM III R ASTM III ASTM III R R 

* Curva de ganho de resistência adaptada a partir a classe ASTM I 

Outro aspecto chama a atenção no que diz respeito ao abatimento como dado de alimentação 

que é utilizado apenas nos modelos do ACI 209R-92 e da NBR 6118. No caso da norma 

brasileira, o abatimento deve ser considerado para o traço feito sem aditivo, enquanto que 

no modelo americano o abatimento é considerado para o traço com todos os materiais. 

No estudo realizado por Theiner et al. (2014) os seguintes modelos de previsão de retração 

do concreto foram comparados com dados experimentais: EC2, ACI 209R-92, B3, GL 2000 e 

fib Model Code. 

As Tabelas 2.10 e 2.11 apresentam os valores de resistência (compressão média do cubo, 

tração direta – uniaxial e módulo e elasticidade do material para as idades de 14, 28, 56, 112 

e 365 dias) e os dados de dosagem do concreto utilizados pelos autores, respectivamente. 
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Tabela 2.10 – Propriedades dos materiais para diferentes idades do concreto (adaptado de 
THEINER et al., 2014). 

Propriedade do material 14 dias 28 dias 56 dias 112 dias 365 dias 
fcm, cubo (N/mm²) 50 55 62 74 83 
fctm (tração direta) 

(N/mm²) 
4,3 4,8 5,0 n.a. 5,6 

Ecm (N/mm²) 35.164 37.483 39.224 41.188 41.422 

 

Tabela 2.11 – Traço do concreto (adaptado de THEINER et al., 2014). 

Composição 
Tipo de cimento: CEM II AM (S-L) 32,5 R Consumo: 340 kg/m³ 
relação a/c   0.5 
Superplastificante: Glenium SKY 581 0,9% 
Distribuição agregados (granulometria) 0/4 mm 4/8 mm 8/16 mm 
 45% 30% 25% 

 

Os autores mediram a deformação última de retração hidráulica (valor para o qual o concreto 

irá fissurar) em 10 placas de concreto de dimensões 110 x 110 x 6 mm, conforme a Figura 2.32 

que passaram por cura úmida durante 81 dias após a moldagem. Tais placas foram curadas 

em diferentes umidades relativa do ar: 90, 80, 65 e 50%. 

 

Figura 2.32 – Placas finas de concreto com discos de medida e direção medida (THEINER et 
al., 2014). 

 

Já a evolução da deformação devido à retração hidráulica foi medida durante o estudo através 

da instrumentação de cinco prismas de concreto com dimensões de 100 x 100 x 56 mm (corpo 

de prova tipo I), apresentado na Figura 2.33(a), e em três primas de concreto maiores com 

dimensões de 800 x 300 x 300 mm (corpo de prova tipo II) apresentado na Figura 2.33(b). 
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(a) (b) 
Figura 2.33 – Amostras instrumentadas para medidas da evolução da deformação de 

retração: (a) amostra tipo I; (b) amostra tipo II (THEINER et al., 2014). 

 

Assim tal como as placas de concreto, as amostras experimentais tipo I e II ficaram sob cura 

úmida durante 81 dias após a moldagem. Subsequentemente, as faces laterais foram seladas, 

ficando expostas apenas as faces de topo e de fundo, a uma umidade relativa do ar de 65 +/- 

5%. As deformações devido à retração hidráulica foram determinadas utilizando um 

extensômetro com precisão de 0.003 mm (THEINER et al., 2014). 

Na Figura 2.34 é apresentada a comparação entre os valores médios de deformação devidos 

à retração hidráulica medidos nas 10 placas de concreto para diferentes valores de umidade 

relativa do ar e os respectivos valores calculados de acordo com os modelos de previsão. Fica 

evidente que os valores de deformação que mais se aproximaram dos valores medidos 

experimentalmente foram aqueles calculados pelo EC2, enquanto que os valores calculados 

através de outros modelos apresentaram algumas diferenças. Os autores comentam que 

embora o modelo ACI 209R-92 possua uma série de fatores inclusos no fator  da equação 

2, para consideração dos desvios das condições padrão apresentadas pelo método, as 

deformações de retração calculadas pelo método superestimam os valores experimentais, 

chegando a quase 30% de diferença para umidade relativa do ar de 80%. Já os modelos B3 e 

fib Model Code subestimam os valores de deformação, sendo que a diferença é ainda mais 

significativa para umidades baixas. Deve-se salientar, no entanto, que conforme apresentado, 

o equacionamento do modelo fib Model Code é aplicável apenas a períodos de cura de até 14 

dias (THEINER, et al., 2014). 
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Figura 2.34 – Comparação das deformações de retração por secagem medidas e calculadas 
para diferentes umidades (Adaptado de THEINER, et al., 2014). 

 

Na Figura 2.35 é apresentada a comparação entre a evolução da deformação de retração 

hidráulica medida para uma umidade relativa do ar de 65% e a evolução prevista pelos 

modelos analíticos. Segundo os autores, verifica-se que no estágio inicial do processo de 

retração, a deformação medida está superestimada pelos valores previstos pelo modelo do 

EC2. Similarmente, o modelo ACI 209R-92 superestima os valores de retração medidos até 

aproximadamente 150 dias de secagem, embora em menor grau que o modelo do EC2, e 

depois disso, ligeiramente subestima as deformações medidas.  

 

Figura 2.35 – Comparação da evolução das deformações de retração por secagem medidas e 
calculadas para amostras do Tipo I. (Adaptado de THEINER, et. al., 2014). 
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Na Figura 2.36 é apresentada a evolução das deformações de retração médias e calculadas 

para os corpos de prova do tipo II (800 x 300 x 300). Os autores salientam que é evidente a 

influência do tamanho do corpo de prova ensaiado no valor da deformação devido à retração 

por secagem, uma vez que nos corpos de prova maiores (tipo II) foram medidas deformações 

de retração menores do que as medidas nos corpos de prova com dimensões menores (tipo 

I), durante o estágio inicial do processo de retração. Também, para o período mostrado na 

Figura 2.47 (aproximadamente 3 anos), todos os modelos subestimaram a evolução da 

deformação de retração por secagem. 

 

Figura 2.36 – Comparação da evolução das deformações de retração por secagem medidas e 
calculadas para amostras do Tipo II. (Adaptado de THEINER, et al., 2014). 

 

No estudo realizado por Gardner (2004), foram comparados os modelos de previsão de 

retração ACI 209R-92, CEB MC90-99, B3 e GL2000 com um conjunto de dados experimentais 

do RILEM medidos por mais de 500 dias, para concreto com resistência média aos 28 dias 

entre 16 e 82 MPa, cura de um dia ou mais, e relação V/S maior do que 19 mm. 

Nas Figuras 2.37 (a), (b), (c) e (d), são comparados os valores de deformação por retração 

calculados pelos modelos com os valores experimentais do banco de dados do RILEM. Os 

símbolos coloridos se referem aos valores de deformação calculados usando apenas os valores 

de resistência média aos 28 dias ( ) registrados no banco de dados, enquanto que os 

símbolos em preto se referem aos valores de deformação calculados usando todos os dados 

disponíveis. Segundo o autor, o modelo do ACI superestima a previsão de retração nas idades 
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iniciais e subestima nas idades finais (Fig. 6a), enquanto que o modelo MC90-99 subestima os 

valores de retração de maneira geral (Fig. 6b). Já os modelos B3 e GL 200 mostraram-se mais 

adequados para a previsão de deformações de retração, apresentando inclusive menores 

coeficientes de variação (Fig. 6c e 6d, respectivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(c) (d) 
Figura 2.37 – Comparação de deformação de retração hidráulica calculadas por modelos de 

previsão com o banco de dados do RILEM: (a) ACI 209R-92; (b) CEB MC99-90; (c) B3; (d) 
GL2000 (Adaptado de: GARDNER, 2004). 

 

Por fim, fica evidente o quão complexa e difícil é a tarefa de previsão de retração por secagem 

no concreto através de modelos analíticos, já que eles são influenciados por uma série de 

variáveis, tais como umidade relativa do ar, tipo de cimento, relação água/cimento, entre 

outros. 
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Segundo Raphael et al. (2012), alguns fatores que contribuem para ao aumento da retração 

no concreto são a elevada quantidade de água, a baixa umidade relativa do ar, o tamanho 

pequeno da peça e as elevadas temperaturas. Contudo, em obra há uma série de outros 

fatores cujos efeitos não são muito claros, tais como tipo e composição química do cimento, 

granulometria e composição dos agregados, adição de cinza volante e outros materiais inertes 

extrafinos ou partículas reativas, variações nas condições ambientais, dentre outros. 

Portanto, é de suma importância para controle da retração do concreto, além do cuidado na 

seleção e dosagem dos materiais, a aplicação de um método de cura adequado e efetivo, de 

maneira a se evitar que a temperatura do concreto se eleve durante o processo de hidratação, 

o que já ocorre com liberação de calor. Isso porque o uso de métodos de cura pouco efetivos 

permitirá o aumento da temperatura no interior do concreto, causando um aumento de 

tensões de tração, favorecendo a ocorrência de fissuras de retração descontroladas, 

comprometendo a durabilidade da estrutura. No caso de pavimentos de concreto, isso se 

reflete no desempenho inadequado do pavimento, sendo propenso a sofrer um processo de 

degradação por fadiga mais rapidamente. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Projeto da faixa experimental de PCCA 

Durante o mês de janeiro de 2016, foi construído no Campus da Capital da Universidade de 

São Paulo (USP), o primeiro pavimento de concreto continuamente armado de longa extensão 

do Brasil, na Avenida Professor Mello Morais, ao lado da Raia Olímpica, no sentido da Portaria 

2, na faixa da direita da pista, a partir da parada de ônibus designada por Psicologia II. A 

referida obra foi realizada para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa concebido no 

Departamento de Engenharia de Transportes (PTR-EPUSP) com a finalidade de avaliar o 

desempenho de PCCA em clima tropical, uma vez que o mesmo é amplamente utilizado em 

países de clima temperado como EUA, Bélgica e Holanda. Cabe salientar que as primeiras 

seções de PCCA existentes no Brasil desde 2010, localizadas no mesmo Campus Universitário, 

são consideradas de curta extensão (50 metros) e foram executadas com a finalidade de 

avaliar o desempenho do PCCA para paradas de ônibus (Balbo et al., 2012). Assim, até então, 

não existia no país pavimentos continuamente armados de longa extensão, tal como é 

encontrado em rodovias do hemisfério norte. 

A avenida Professor Mello Morais é uma das avenidas mais movimentadas do Campus, 

possuindo três faixas de rodagem. O pavimento continuamente armado foi executado na faixa 

da direita, entre os pontos de ônibus denominados Psicologia II e Portaria 2, possuindo 3,4 m 

de largura (largura da faixa) e 200 metros de extensão (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Localização faixa experimental de PCCA no Campus da USP. 
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Conforme discutido anteriormente na revisão bibliográfica, a armadura longitudinal no PCCA 

não possui função estrutural, de modo que os esforços de tração no pavimento são resistidos 

pelo concreto, o que resulta em espessuras similares àquelas verificadas em PCS. 

Para a execução do pavimento, primeiramente foi realizada escavação para remoção do 

material de revestimento antigo e atendimento da profundidade necessária para o projeto 

(35 cm). A seção possui placa de concreto possui 25 cm de espessura e taxa de armadura 

longitudinal de 0,7%, sobre base de BGS de 10 cm de espessura, constante ao longo dos 200 

m. As barras de longitudinais  encontram-se espaçadas de 17,5 cm, enquanto que as barras 

transversais estão espaçadas de 0,90 m. Todo o aço utilizado é VS-50 e o diâmetro das barras 

é de 20 mm. Ainda quanto ao aço, a única variação que ocorre no projeto é que em uma 

metade da seção foi utilizado aço galvanizado (10 barras) e na outra metade aço comum. 

Foram utilizadas ainda treliças metálicas para colocação das barras. As Figuras 3.2a e 3.2b 

mostram os detalhes do projeto descritos. 

A espessura da placa de concreto, bem como taxa de armadura longitudinal a ser empregada 

foram definidas com base em estudos internacionais sobre PCCA, uma vez que no Brasil ainda 

não existe um método de dimensionamento para tal tecnologia de pavimentação. Apesar de 

existirem bons métodos de dimensionamento em vigor no exterior, como por exemplo o 

método americano da AASHTO e os métodos empregados na Holanda e Bélgica, cujos países 

são precursores no uso de PCCA os mesmos não devem ser utilizados indiscriminadamente 

em regiões de clima tropical, uma vez que foram desenvolvidos para regiões de clima 

temperado, sujeitas a variações climáticas muitos diferentes daquelas verificadas no Brasil. 

Nos EUA, conforme apresentado na revisão bibliográfica, o PCCA empregado nas Interstates 

– autoestradas interestaduais com elevado tráfego de caminhões – possui espessura mínima 

de concreto de 280 mm; além disso, conforme já discutido, no PCCA o material responsável 

por resistir os esforços de tração é o concreto, sendo que o pavimento é dimensionado para 

resistir à fadiga. No Brasil, as poucas rodovias com elevado tráfego de caminhões que 

empregam pavimentação em concreto simples, possuem placas de 210 a 240 mm de 

espessura, bastante inferiores às espessuras atualmente empregadas nos EUA (280 a 320 

mm). Dessa maneira, uma vez que o presente estudo está direcionado a avaliação da 

fissuração do PCCA em ambiente tropical para a situação de um BRT (Bus Rapid Transit), a 
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espessura adotada de 250 mm atende à demanda de tráfego que o pavimento está sujeito, 

sendo composto na sua grande maioria por ônibus urbanos e veículos leves. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.2 – Detalhes do projeto da faixa experimental: (a) detalhe de disposição do aço; (b) 
seção transversal. 

 

Quanto ao concreto empregado, foram utilizadas quatro diferentes misturas, com dois tipos 

de cimento (Cimento CP II F – 40 e Cimento CP IV RS – 32) e dois tipos de agregado (agregado 

reciclado e agregado virgem). No caso do cimento, foram escolhidos insumos representativos 

dos dois principais nichos de mercado no pais: regiões sudeste e sul do país. O agregado 

reciclado utilizado é oriundo de rejeitos de concreto dos caminhões betoneira da própria 

central dosadora, sendo utilizado no traço como substituição da Brita 0 em 50% em massa, 

conforme apresentado na Tabela 3.1, em que são descritos os materiais e proporções 

utilizados. Todos os concretos foram dosados para uma resistência característica à tração na 

flexão de 4,5 MPa aos 28 dias ( , ).  
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Tabela 3.1 – Descrição de materiais e quantidades utilizadas para cada concreto 

Materiais Traço 1 Traço 2 Traço 3 Traço 4 
Tipo de Cimento CP IV RS 32 CP II F 40 CP IV RS 32 CP II F 40 
Consumo de Cimento (kg/m³) 418 390 402 375 
Areia Média (kg/m³) 377 385 478 485 
Areia de Brita (kg/m³) 259 265 316 322 
Agregado Reciclado (kg/m³) 225 225 - - 
Brita 0 (kg/m³) 225 225 450 450 
Brita 1 (kg/m³) 820 820 676 676 
Água (kg/m³) 182 182 175 175 
Aditivo plastificante (kg/m³) 2,424 2,145 2,723 2,0625 
Relação a/c (kg/m³) 0,44 0,47 0,44 0,47 

 

As cargas de ruptura bem como as resistências iniciais dos traços acima especificados são 

apresentadas nas Tabelas 3.2 e 3.3. Os valores de resistência à compressão são para 28 dias 

de cura em câmara úmida, para corpos de prova cilíndricos, 10 x 20 cm, enquanto que os 

valores de resistência à tração na flexão são para 31 dias de cura em câmara úmida, para 

corpos de prova 10 x 10 x 40 cm. Foram moldados 8 CPs cilíndricos para cada traço para 

ensaios a compressão simples para as idades de 1, 3, 7 e 28 dias, sendo ensaiados 2 CPs em 

cada idade, respeitando-se as recomendações da NBR 5739 (ABNT, 2007); para os ensaios de 

tração na flexão foram moldados 5 CPs prismáticos para cada traço, sendo todos ensaiados 

na idade de 31 dias; os ensaios de resistência foram de acordo com as recomendações da NBR 

12142 (ABNT, 2010). 

As resistências à compressão e tração na flexão foram calculadas de acordo com as equações 

[49] e [50], respectivamente. 

= ∙                                                                                                                                          [49] 

onde: 

 é a resistência a compressão (MPa); 

 é a carga de ruptura do corpo de prova (N); 

D é o diâmetro do corpo de prova (mm); 

, =
∙

∙
                                                         [50] 

onde: 
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,  é a resistência à tração na flexão (MPa); 

 é a carga de ruptura do corpo de prova (N); 

 é o vão livre entre os cutelos (mm); 

 é a largura do corpo de prova na seção de ruptura (mm); 

 é a altura do corpo de prova na seção de ruptura (mm); 

Tabela 3.2 – Resultados de ensaios à compressão simples para diferentes idades 

 
 

Idade (dias) 

Traço 1 –  CP IV RS 32 
+ Agreg. Rec. 

Traço 2 – CP II F 40 + 
Agreg. Rec. 

Traço 3 – CP IV RS 32 
+ Agreg. Virgem 

Traço 4 – CP II F 40 + 
Agreg. Virgem 

Carga 
(kN) 

 (MPa) Carga (kN)  (MPa) Carga (kN)  
(MPa) 

Carga (kN)  
(MPa) 

1 107,9 
107,1 

13,7 
13,6 

172.8 
179.9 

22,0 
22,9 

97,2 
96,3 

12,4 
12,3 

205.0 
198.7 

26,1 
25,3 

3 170,3 
175,7 

21,7 
22,4 

223.8 
229.3 

28,5 
29,2 

217,9 
216,1 

27,7 
27,5 

249.8 
244.3 

31,8 
31,1 

7 213,0 
220,3 

27,1 
28,1 

274.9 
265.5 

35,0 
33,8 

283,6 
296,3 

36 
37,7 

287.5 
298.5 

36,6 
38 

28 281,3 
263,8 

35,8 
33,6 

314,9 
302,9 

40,1 
38,6 

336,7 
342,6 

42,9 
43,6 

355,3 
355,1 

45,2 
45,2 

 

Tabela 3.3 – Resultados de ensaios à tração na flexão aos 31 dias 

Traço 1 – CP IV RS 32 + 
Agreg. Rec. 

Traço 2 – CP II F 40 + 
Agreg. Rec. 

Traço 3 – CP IV RS 32 + 
Agreg. Virgem 

Traço 4 – CP II F 40 + 
Agreg. Virgem 

Carga (kN)  (MPa) Carga (kN)  (MPa) Carga (kN)  (MPa) Carga (kN)  (MPa) 
15,37 5,39 15,07 5,28 19,19 6,74 17,27 6,04 
14,04 4,93 12,68 4,44 17,72 6,22 17,21 6,02 
14,78 5,19 14,26 4,99 17,19 6,04 18,03 6,31 
14,42 5,06 12,47 4,36 20,09 7,04 18,57 6,5 
16,3 5,72 12,79 4,48 19,35 6,7 15,37 5,38 
 (MPa) 5,26 - 4,71 - 6,55 - 6,05 

s (MPa) 0,31 - 0,40 - 0,41 - 0,42 
CV (%) 5,88%   8,57% - 6,24% - 7,01% 

 

3.2. Construção da faixa experimental de PCCA 

Definidos os critérios de projeto supracitados, a execução da pista iniciou-se no dia 18 de 

janeiro de 2016, com o início das escavações que foram finalizadas no dia 19 de janeiro de 

2016. Uma vez que não foi encontrado solo mole, deu-se início à recompactação do subleito 

com rolo pé de carneiro, seguido pelo espalhamento e compactação da camada de base em 

BGS. Esse processo foi finalizado no dia 20 de janeiro de 2016, sendo seguido pela imprimação 
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impermeabilizante da BGS com aspersão de CM-30 (asfalto diluído). Durante os dias 21 e 22 

de janeiro de 2016 foram montadas as formas e parte das armaduras, sendo estas finalizadas 

no dia 25 de janeiro de 2016. 

A montagem da estrutura de aço do pavimento ocorreu da seguinte maneira: primeiramente 

foram dispostas longitudinalmente, as quatro fileiras de treliças conforme detalhado na seção 

transversal na Figura 3.2b. Sobre as treliças foram apoiadas as barras transversais, espaçadas 

a cada 0,9 m e sobre essas foram apoiadas as barras longitudinais ao longo do toda a extensão 

do pavimento. Cabe salientar ainda que a quantidade de barras de aço galvanizadas entregues 

foi maior do que as barras de aço comum. Dessa forma, na metade da seção transversal em 

que é previsto aço comum, nos últimos 15,5 metros, foram utilizadas as barras de aço 

galvanizadas que estavam sobrando, uma vez que o aço comum não foi suficiente. Fato 

semelhante ocorreu com as treliças metálicas, cujas duas fileiras da esquerda eram previstas 

para serem de aço galvanizado. Por falta de material galvanizado, apenas a primeira fileira de 

treliças (à esquerda) foi constituída inteiramente por treliças galvanizadas. Nas duas fileiras 

centrais, também foram utilizadas treliças galvanizadas nos últimos 36 metros de extensão. 

Foi respeitado um cobrimento da armadura longitudinal de 70 mm, em conformidade com as 

recomendações internacionais para esse tipo de pavimento. 

Durante o dia 26 de janeiro de 2016 ocorreu a moldagem do concreto que foi vibrado com 

equipamento manual; regularização da superfície empregou régua vibratória. A sequência de 

execução dos quatro tipos de concreto foi a seguinte: seção 1 (CP IV RS 32 + 50% agregado 

reciclado) até 45,90 m, sendo consumidos seis caminhões com 7 m³; seção 2 (CP II F 40 + 50% 

agregado reciclado) de 45,90 m a 91,20 m, sendo consumidos seis caminhões com 7 m³; seção 

3 (CP IV RS 32 + agregado virgem) de 91,20 m até 138,5 m, sendo consumidos seis caminhões 

com 7m³; e seção 4 (CP II F 40 + agregado virgem) de 141,5 m até 200 m, sendo consumidos 

oito caminhões com 7 m³. 

A texturização da superfície empregou vassoura de piaçava (vassoura padrão PMSP). 

Imediatamente após esse processo, o produto de cura a base de parafina começou as ser 

aspergido manualmente na superfície. Foram programadas duas aplicações, sendo que a 

previsão para a segunda aspersão era de 8 horas após a primeira. Todavia, como a 

temperatura ambiente estava muito elevada no dia da execução do concreto, a segunda 
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aplicação do produto de cura ocorreu cerca de 1 hora após a primeira aplicação. Cabe salientar 

que esse produto forma uma película sobre o concreto, evitando que a água evapore durante 

o processo de hidratação do cimento. Dessa maneira, objetivou-se simular o processo de cura 

adotado no meio rodoviário para pavimentos de concreto. Ao final da obra ainda foi estendida 

uma lona plástica que ficou sobre o pavimento por cinco dias. Nos três dias subsequentes à 

execução, a superfície do pavimento foi molhada três vezes ao dia (pela manhã, ao meio-dia 

e na metade da tarde). Na sequência de fotografias (Figura 3.3) é apresentado o processo 

executivo acima exposto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) Escavação (b) Regularização do Subleito 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(c) Recompactação do Subleito (d) Espalhamento da BGS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(e) Compactação da BGS (f) Imprimação da Base 
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(g) Montagem das formas (h) Montagem das armaduras 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

(i) Execução do concreto (j) Regularização com régua vibratória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(l) Texturização da superfície (m) Aplicação do produto de cura 
Figura 3.3 – Sequência do processo executivo da faixa experimenta de PCCA. 

 

3.2.1. Controle Tecnológico da obra 

Para o controle tecnológico do concreto foram moldados corpos de prova cilíndricos e 

prismáticos para ensaios à compressão e à tração na flexão. No caso dos CPs cilíndricos, foram 

moldados doze CPs para cada concreto das seções 1, 2 e 3, e 14 CPs para o concreto da seção 

4. Quanto aos CPs prismáticos, foram moldados um total de vinte e quatro, sendo seis para 

cada tipo de concreto. Para atender a esse número, foram utilizados moldes de dois 

tamanhos: 15 x 15 x 50 cm (oito moldes) e 10 x 10 x 40 cm (dezessies moldes). Dessa maneira, 

os CPs prismáticos da seção 1 (CP IV RS 32 + 50% de agregado reciclado) eram todos de 

tamanho 15 x 15 x 50 cm, enquanto que os CPs da seção 2 ( CP II F 40 + 50% de agregado 

reciclado) eram compostos por dois de tamanho 15 x 15 x 50 e quatro de tamanho 10 x 10 x 

40; os demais CPs das seções 3 e 4 eram todos de tamanho 10 x 10 x 40 cm. 
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3.2.1.1. Resistência à compressão 

Tal como descrito no procedimento de dosagem do concreto, a determinação da resistência 

à compressão dos quatro tipos de concreto empregados na pista experimental seguiu as 

orientações da NBR 5739 (ABNT, 2007). Os resultados dos ensaios de compressão são 

apresentados na Tabela 3.4, para idade de 28 dias.  

Tabela 3.4 – Resultados do ensaio de compressão simples do controle tecnológico da obra. 

Traço 1 – CP IV RS 32 + 
Agreg. Rec. σc (MPa) 

Traço 2 – CP II F 40 + 
Agreg. Rec. σc (MPa) 

Traço 3 – CP IV RS 32 + 
Agreg. Virgem σc (MPa) 

Traço 4 – CP II F 40 + 
Agreg. Virgem σc (MPa) 

38,3 39,8 42,7 41,3 42,1 43,1 43,3 42 
36,6 37,8 38,2 39,4 39,4 40,2 42,2 42,1 
39,2 38,8 40,1 40,5 39,2 41,4 41,9 43,9 
41,1 40,6 38,7 39,3 37,3 38 41 41,1 
39,8 39,5 38,9 33,7 37,4 38,9 40,1 41,2 
36,3 39,7 39,8 38,2 39,6 42,8 41,4 42,2 

- - - - - - 41,7 43,1 
 (MPa) 38,96  39,23  39,95 41,94 

s (MPa) 1,48 2,18 2,01 1,00 
CV (%) 3,79% 5,55% 5,02% 2,39% 

 

As resistências à compressão são levemente inferiores às resistências obtidas nos estudos de 

dosagem. Conforme esperado, a resistência à compressão média dos concretos com 

agregados reciclados incorporados à mistura é menor do que a resistência média dos 

concretos compostos inteiramente por agregados naturais. 

3.2.1.2. Resistência à tração na flexão 

Conforme discutido, no PCCA o concreto é o material responsável por resistir aos esforços de 

tração oriundos do tráfego e do empenamento sendo, portanto, essencial que o material seja 

dosado para uma determinada resistência à tração na flexão,  de acordo com a NBR 12142 

(ABNT, 2010).  

Os ensaios de tração na flexão foram realizados com a idade de 169 dias e seus resultados são 

apresentados na Tabela 3.5. Durante esses ensaios foram medidos os módulos de elasticidade 

estáticos, conforme é descrito no item 3.2.1.4  
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Tabela 3.5 – Resultados da resistência a tração na flexão do controle tecnológico da obra  

Traço 1 – CP IV RS 32 + 
50% Agreg. Rec. 

Traço 2 – CP II F 40 + 50% 
Agreg. Rec. 

Traço 3 – CP IV RS 32 + 
Agreg. Virgem 

Traço 4 – CP II F 40 + 
Agreg. Virgem 

Carga 
Ruptura (kN) 

fct,f 
(MPa) 

Carga Ruptura 
(kN) 

fct,f 
(MPa) 

Carga Ruptura 
(kN) fct,f (MPa) 

Carga Ruptura 
(kN) 

fct,f 
(MPa) 

45,37 6,05 29,93 3,99 23,88 7,16 19,55 5,86 
41,20 5,49 32,32 4,31 24,31 7,29 22,60 6,78 
37,63 5,02 15,50 4,65 24,43 7,33 20,14 6,04 
35,47 4,73 17,66 5,30 22,34 6,70 21,17 6,35 
36,20 4,83 16,72 5,02 16,40 4,92 16,66 5,00 
41,19 5,49 17,98 5,39 17,46 5,24 17,20 5,16 
 ( ) 5,27   4,78   6,44   5,87 

s (MPa) 0,50  0,56  1,08  0,69 
CV (%) 9,5%   11,7%   16,8%   11,7% 

 

Os resultados de resistência a tração apresentaram um coeficiente de variação maior do que 

aquele obtido no estudo de dosagem. As resistências atendem ao valor de dosagem 

especificado, com exceção do concreto constituído por CP II F 40 e 50% de agregado reciclado, 

cujo valor de resistência média de 4,78 MPa remete a um valor característico de resistência 

de aproximadamente 4,0 MPa. Entretanto, tal fato não caracteriza um problema, uma vez 

que, conforme discutido na apresentação do projeto, o pavimento foi dimensionado para 

volume de tráfego maior do que o que está realmente submetido. 

3.2.1.3. Módulo de elasticidade dinâmico 

Foram realizados ensaios de módulo de elasticidade estático e dinâmico (ultrassônico). 

Primeiramente foi feito o ensaio de ultrassom nos corpos de prova prismáticos, antes de 

serem ensaiados à flexão. 

A determinação do módulo de elasticidade dinâmico é feita a partir da determinação da 

velocidade de propagação de ondas ultrassônicas longitudinais através de um meio 

homogêneo e isotrópico, dependendo das constantes do material, conforme a equação: 

v =            [51] 

onde: 

v é a velocidade de propagação da onda (m/s); 

E é o módulo de elasticidade do material (MPa); 
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γ  é o peso específico do concreto (MN/m³); 

A medida da velocidade de propagação da onda ultrassônica através do concretoseguiu as 

recomendações da NBR 8802 (ABNT, 2013), utilizando transdutores eletroacústicos, 

responsáveis pela emissão e recepção do pulso elétrico de onda. Dessa maneira, é possível 

medir com exatidão o tempo de percurso do pulso elétrico pelo concreto, permitindo que a 

velocidade de propagação seja calculada conforme a equação: 

v =             [52] 

onde: 

v é a velocidade de propagação da onda ultrassônica (m/s); 

L é a distância percorrida pela onda, que corresponde ao comprimento do corpo de prova 

ensaiado (m); 

t é o tempo decorrido desde a emissão até a recepção da onda no transdutor oposto (s); 

Para a realização do ensaio é necessário calibrar o aparelho utilizando a barra de referência, 

conforme é apresentado na Figura 3.4. Nas faces dos transdutores aplicada uma fina camada 

de parafina, posicionando-os então nas faces opostas do corpo de prova e pressionando-os 

de maneira satisfatória quando for obtido o valor mínimo de leitura (Figura 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
Figura 3.4 – Calibração do aparelho de leitura do tempo de propagação da onda: (a) barra de 

referência; (b) leitura no aparelho. 
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(a) (b) 
Figura 3.5 – Ensaio módulo dinâmico: (a) emissão e recepção do pulso elétrico através do 

concreto; (b) leitura do tempo de propagação no aparelho. 

 

Dessa maneira, a partir da obtenção das medidas dos corpos de prova, bem como a massa 

dos mesmos, o cálculo do módulo de elasticidade dinâmico do concreto é determinado 

segundo a equação [53] (KOMLOS et al., 1996). 

E = γ ∙ v ∙
( )∙( )

( )
             [53] 

onde: 

E  é o módulo de elasticidade dinâmico (MPa); 

γ  é a massa específica do material (kg/m³); 

v é a velocidade de propagação da onda (km/s); 

ν é o coeficiente de Poisson do concreto (admitido como 0,2); 

Os resultados obtidos no ensaio bem como os valores de módulo de elasticidade dinâmicos 

calculados para cada um dos concretos são apresentados nas Tabelas 3.6 e 3.7, 

respectivamente. 
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Tabela 3.6 – Determinação da velocidade de propagação da onda ultrassônica para os 
diferentes concretos. 

ID Comp. 
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

V (m³) Massa 
(kg) 

 
(kg/m³) 

t (seg) v (km/s) 

Traço 1 – CP IV RS 32 + 50 % Agregado Reciclado 

CP 01 50,15 15,20 15,15 1,15E-02 27,60 2389,91 1,082E-04 4,63 
CP 02 50,00 15,00 15,00 1,13E-02 27,35 2431,11 1,079E-04 4,63 
CP 03 50,00 15,30 15,20 1,16E-02 27,25 2343,48 1,096E-04 4,56 
CP 04 50,00 15,10 15,10 1,14E-02 27,00 2368,32 1,087E-04 4,60 
CP 05 50,00 15,10 15,30 1,16E-02 27,15 2350,34 1,074E-04 4,66 
CP 06 50,00 15,10 15,00 1,13E-02 26,80 2366,45 1,076E-04 4,65 

Traço 2 – CP II F 40 + 50% Agregado Reciclado 

CP 01 50,30 15,20 14,90 1,14E-02 27,70 2431,54 1,062E-04 4,74 
CP 02 50,10 15,40 15,00 1,16E-02 28,15 2432,36 1,075E-04 4,66 
CP 03 40,10 10,00 10,10 4,05E-03 9,85 2432,04 8,400E-05 4,77 
CP 04 40,00 10,30 9,90 4,08E-03 9,65 2365,89 8,300E-05 4,82 
CP 05 40,00 10,00 9,90 3,96E-03 9,60 2424,24 8,460E-05 4,73 
CP 06 40,00 10,00 10,00 4,00E-03 9,55 2387,50 8,320E-05 4,81 

Traço 3 – CP IV RS 32 + Agregado Virgem 

CP 01 39,50 10,20 9,90 3,99E-03 9,65 2419,33 8,20E-05 4,82 
CP 02 39,80 10,20 10,00 4,06E-03 9,60 2364,77 8,38E-05 4,75 
CP 03 40,00 10,00 10,00 4,00E-03 9,45 2362,50 8,41E-05 4,76 
CP 04 39,90 10,00 10,20 4,07E-03 9,90 2432,55 8,53E-05 4,68 
CP 05 39,80 10,20 9,90 4,02E-03 9,70 2413,53 8,51E-05 4,68 
CP 06 39,90 10,00 10,10 4,03E-03 9,75 2419,41 8,44E-05 4,73 

Traço 4 – CP II F 40 + Agregado Virgem 

CP 01 40,00 10,00 10,30 4,12E-03 9,95 2415,05 8,09E-05 4,94 
CP 02 39,90 10,40 9,90 4,11E-03 10,10 2458,56 8,23E-05 4,85 
CP 03 39,90 9,90 10,20 4,03E-03 10,00 2481,94 8,10E-05 4,93 
CP 04 40,00 10,00 10,10 4,04E-03 10,00 2475,25 8,32E-05 4,81 
CP 05 40,00 10,20 9,90 4,04E-03 10,05 2488,12 8,24E-05 4,85 
CP 06 40,20 10,20 10,10 4,14E-03 10,05 2426,71 8,36E-05 4,81 

 

Tabela 3.7 – Módulo de Elasticidade Dinâmico para os diferentes concretos empregados 

ID 
Traço 1 – CP IV RS 32 

+ 50% Agreg. Rec. 
Traço 2 – CP II F 40 + 

50% Agreg. Rec. 
Traço 3 – CP IV RS 

32 + Agreg. Virgem 
Traço 4 – CP II F 40 

+ Agreg. Virgem 
CP 01 46.207 49.092 50.525 53.136 
CP 02 46.983 47.548 48.007 52.007 
CP 03 43.895 49.882 48.100 54.201 
CP 04 45.098 49.454 47.902 51.491 
CP 05 45.846 48.775 47.512 52.769 
CP 06 45.989 49.666 48.665 50.501 
 ( ) 45.670 49.069 48.452 52.351 

s (MPa) 1.060 845 1.082 1.303 
CV (%) 2,32% 1,72% 2,23% 2,49% 
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Foram realizados testes de hipótese para verificar se os módulos de elasticidade calculados 

são estatisticamente diferentes. Para tanto, foram comparados os concretos com o mesmo 

tipo de cimento e agregados diferentes, conforme é apresentado nas Tabelas 3.8 e 3.9. 

Aplicou-se teste t-Student para duas amostras presumindo variâncias equivalentes, uma vez 

que o teste F de duas amostras para variâncias indicou que as mesmas eram iguais, sendo que 

a hipótese testada é descrita a seguir: 

= =  

= ≠  

Onde 

 é a hipótese inicial (as médias dos módulos de elasticidade são iguais); 

 é a hipótese alternativa (as médias dos módulos de elasticidade são diferentes); 

 e  são as médias comparadas (concreto com agregado reciclado e sem agregado 

reciclado); 

Tabela 3.8 – Teste t para duas amostras presumindo variâncias iguais (CP IV + Agregado 
Reciclado e CP IV + Agregado Virgem) 

  Traço 1 Traço 3 
Média 45.670 48.452 
Variância 1,12E+06 1,17E+06 
Observações 6 6 
Variância agrupada 1,15E+06  
Hipótese da diferença de média 0  
Graus de liberdade 10  
Stat t -4,50  
P(T<=t) uni-caudal 0,000573  
t crítico uni-caudal 1,81  
P(T<=t) bi-caudal 0,001146  
t crítico bi-caudal 2,22  

 

Tabela 3.9 – Teste t para duas amostras presumindo variâncias iguais (CP II + Agregado 
Reciclado e CP II + Agregado Virgem) 

  Traço 2 Traço 4 
Média 49.069 52.351 
Variância 7,13E+05 1,70E+06 
Observações 6 6 
Variância agrupada 1,21E+06  
Hipótese da diferença de média 0  
Graus de liberdade 10  
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Stat t -5,18  
P(T<=t) uni-caudal 0,000208  
t crítico uni-caudal 1,81  
P(T<=t) bi-caudal 0,000416  
t crítico bi-caudal 2.23  

 

Em ambos os testes, para a situação bicaudal, verifica-se que o t de Student calculado (Stat t) 

é menor do que o t crítico do limite inferior (-t crítico), devendo-se, portanto, rejeitar a 

hipótese inicial ( ) de que as médias são iguais e assumir a hipótese alternativa ( ) de que 

as médias são diferentes. 

A interpretação do teste estatístico leva à conclusão de que os módulos dinâmicos calculados 

para concretos com mesmo tipo de cimento e com e sem adição de agregado reciclado à 

mistura são diferentes e, além disso, o módulo dinâmico do concreto com agregado reciclado 

é inferior ao do concreto composto por agregado virgem apenas. Tal comportamento denota 

que a velocidade de propagação da onda ultrassônica através do material com agregado 

reciclado também é menor, pois módulo e velocidade são grandezas diretamente 

proporcionais, conforme indicado na equação 52, evidenciando que, muito provavelmente, o 

concreto que possui agregado reciclado incorporado à mistura é menos homogêneo que o 

concreto constituído apenas por agregado natural. 

Cabe salientar que a NBR 8802 (ABNT, 2013) descreve os procedimentos a serem adotados 

para determinar a velocidade de propagação de ondas longitudinais originárias de pulsos 

ultrassônicos através de um componente de concreto, sendo que seus principais objetivos 

visam: verificar a homogeneidade do concreto, detectar eventuais falhas internas de 

concretagem, bem como acompanhar eventuais variações no concreto decorrentes da ação 

de agentes externos. Assim, apesar de a norma não estar destinada diretamente à 

determinação do módulo dinâmico do concreto, foi empregada para tal finalidade 

3.2.1.4. Módulo de elasticidade estático 

Posteriormente às medidas de propagação de onda ultrassônica, os corpos de prova foram 

ensaiados à tração na flexão, de modo a se obter as resistências à tração dos concretos 

(apresentadas na Tabela 3.5) bem como o módulo de elasticidade estático, o qual foi calculado 

por meio da analogia de Möhr, conforme a equação [54], a partir da flecha medida por um 
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LVDT (linear variable differential transformer), posicionado no meio do vão da vigota, 

conforme apresentado na Figura 3.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
Figura 3.6 – Ensaio tração na flexão com LVDT para medida de módulo de elasticidade por 

analogia de Möhr: (a) vigota 15 x 15 x 50 cm; (b) vigota 10 x 10 x 40. 

 

=
∙ ∙

∙ ∙ ∙
             [54] 

onde: 

 é o módulo de elasticidade estático do concreto (MPa); 

 é a carga a um determinado nível de carregamento (N); 

 é a distância entre os dois apoios (mm); 

 é a largura do corpo de prova (mm); 

ℎ é a altura do corpo de prova (mm); 

 é a flecha medida no meio do vão (mm); 

A partir dos dados coletados no ensaio instrumentado foram traçadas as curvas módulo de 

elasticidade x carga para cada corpo de prova, a fim de se obter uma melhor avaliação para 

qual nível de carregamento seria mais apropriada a determinação do módulo de elasticidade, 

procedendo-se em seguida com o cálculo para os níveis de 50%, 60%, 70% e 80% da carga de 

ruptura do material. Nas Figuras 3.7 a 3.10 são apresentadas as curvas módulo de elasticidade 

x carga para os concretos das seções 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 
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Figura 3.7 – Curvas módulo de elasticidade x carga – concreto seção 1. 

 

 

Figura 3.8 – Curva módulo de elasticidade x carga – concreto seção 2. 
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Figura 3.9 – Curva módulo de elasticidade x carga – concreto seção 3. 

 

Figura 3.10 – Curva módulo de elasticidade x carga – concreto seção 4. 

 

Na Tabela 3.10 são apresentados os resultados do módulo estático para cada nível de 

carregamento mencionado. Na referida tabela, denota-se que para 70% da carga de ruptura, 

os resultados mostraram-se com menor variabilidade. 
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Tabela 3.10 – Módulo de elasticidade dos concretos das seções 1, 2, 3 e 4, para níveis de 
carregamento de 50%, 60%, 70% e 80% da carga de ruptura. 

CP IV RS 32 + 50% Agregado Reciclado 
ID E (MPa) - 50% x P  E (MPa) - 60% x P E (MPa) - 70% x P E (MPa) - 80% x P 

CP 01 34.538 33.543 32.932 32.400 
CP 02 42.336 40.547 38.723 37.123 
CP 03 43.204 41.442 39.787 37.551 
CP 04 36.539 35.124 33.538 31.632 
CP 05 37.197 35.630 34.036 32.753 
CP 06 29.519 29.824 29.738 28.871 
(MPa) 37.222 36.018 34.792 33.388 

s (MPa) 5.078 4.368 3.783 3.351 
CV (%) 13,6% 12,1% 10,9% 10,0% 

CP II F 40 + 50% Agregado Reciclado 
CP 01 48.643 44.018 40.492 36.600 
CP 02 37.253 35.821 34.311 33.305 
CP 03 36.500 34.748 33.349 29.339 
CP 04 41.018 39.813 38.405 36.779 
CP 05 41.414 40.144 38.947 37.720 
CP 06 33.486 32.412 31.781 31.027 
(MPa) 39.719 37.826 36.214 34.128 

s (MPa) 5.282 4.253 3.523 3.443 
CV (%) 13,3% 11,2% 9,7% 10,1% 

CP IV RS + Agregado Virgem 
CP 01 38.723 37.245 36.086 34.703 
CP 02 41.241 38.993 37.243 35.046 
CP 03 38.890 37.793 36.945 35.617 
CP 04 39.511 38.559 37.842 36.428 
CP 05 35.801 34.382 33.151 31.972 
CP 06 37.131 34.782 31.985 28.830 
(MPa) 38.549 36.959 35.542 33.766 

s (MPa) 1.891 1.942 2.401 2.850 
CV (%) 4,9% 5,3% 6,8% 8,4% 

CP II F 40 + Agregado Virgem 
CP 01 44.996 43.665 42.345 41.027 
CP 02 47.646 45.192 42.873 40.633 
CP 03 43.766 41.341 39.082 36.979 
CP 04 55.776 49.060 44.148 40.157 
CP 05 35.995 35.614 34.105 32.402 
CP 06 47.342 41.026 36.831 31.878 
(MPa) 45.920 42.650 39.897 37.179 

s (MPa) 6.421 4.526 3.912 4.161 
CV (%) 14,0% 10,6% 9,8% 11,2% 

 

Tal como descrito na determinação do módulo de elasticidade dinâmico, foram feitos testes 

de hipótese a fim de verificar se os módulos de elasticidade estático dos concretos eram 

estatisticamente diferentes. O teste de hipótese empregado foi o teste t-Student para duas 

amostras, presumindo variâncias equivalentes, pois o teste F de amostras para variâncias 

apontou que as mesmas são iguais. Nas Tabelas 3.11 e 3.12 são apresentados os resultados 



120 
 

dos dois testes realizados, onde foram comparados os traços 1 (CP IV RS 32 + 50% agregado 

reciclado) e 3 (CP IV RS 32 + agregado virgem), bem como 2 (CP II F 40 + 50% agregado 

reciclado) e 4 (CP II F 40 + agregado virgem), respectivamente. 

Tabela 3.11 – Teste t para duas amostras presumindo variâncias equivalentes (CP IV RS 32 + 
agregado reciclado e CP IV RS 32 + agregado virgem). 

  Traço 1 Traço 3 
Média 34.792 35.542 
Variância 1,43E+07 5,76E+06 
Observações 6 6 
Hipótese da diferença de média 0  
Graus de liberdae 10  
Stat t -0,41  
P(T<=t) uni-caudal 0,35  
t crítico uni-caudal 1,81  
P(T<=t) bi-caudal 0,69  
t crítico bi-caudal 2,23  

 

Tabela 3.12 – Teste t para duas amostras presumindo variâncias equivalentes (CP II F 40 + 
agregado reciclado e CP II F 40 + agregado virgem). 

  Traço 2 Traço 4 
Média 36.214 39.897 
Variância 1,24E+07 1,53E+07 
Observações 6 6 
Hipótese da diferença de média 0  
Graus de liberdade 10  
Stat t -1,71  
P(T<=t) uni-caudal 0,058  
t crítico uni-caudal 1,81  
P(T<=t) bi-caudal 0,117  
t crítico bi-caudal 2,23  

 

Os testes apontaram para ambos os casos, que o t de Student calculado (Stat t) se encontra 

dentro dos limites inferior e superior do teste bicaudal (-tcrít < Stat < tcrít), devendo-se 

portanto, aceitar a hipótese inicial de que as amostras possuem médias iguais. Nesse caso, 

portanto, para ambos os casos, os concretos com agregado reciclado não afetaram o módulo 

de elasticidade do material, pois tal parâmetro é estatisticamente igual ao módulo de 

elasticidade do concreto com agregado virgem. 
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3.3. Monitoração da fissuração do concreto 

Para avaliação do padrão de fissuração que se estabeleceu no pavimento foram realizados 

levantamentos visuais das fissuras que surgiram ao longo dos dias subsequentes à execução 

do pavimento. Conforme discorrido no capítulo 2, a fissuração do PCCA tem início três a sete 

dias após a concretagem, tendendo a uma estabilização após dois a três meses (ZOLLINGER e 

SOARES, 1999; MCCULLOUGH e DOSSEY, 1999b). Assim, durante os primeiros 60 dias 

subsequentes à concretagem, o monitoramento do pavimento para controle do aparecimento 

de fissuras ocorreu diariamente, passando para levantamentos semanais (meses de abril e 

maio) e quinzenais (até o mês de agosto). Após esse período que é o mais crítico para o 

aparecimento de fissuras, o monitoramento passou a ser mensal. 

As primeiras fissuras foram verificadas na primeira semana, seis dias após a concretagem, 

estando localizadas na seção 3, na região central da pista, onde o concreto empregado era 

mistura de CP IV RS 32 + 50% de agregado reciclado. Nos dias subsequentes surgiram as 

primeiras fissuras nas seções 4, 2 e 1, nas idades de 7, 9 e 11 dias após a concretagem, 

respectivamente, corroborando o esperado: que as fissuras se desenvolvessem de maneira 

rápida por conta da base granular empregada, conforme discutido no item 2.3.4. 

Na Figura 3.12 é apresentado o mapa de fissuras atualizado para a data de 08 de julho de 

2016. A numeração das fissuras se deu de acordo com a seção (tipo de concreto) em que 

surgiram e com a ordem de ocorrência. Por exemplo, a nomenclatura F3.6 indica que a fissura 

foi a sexta verificada na seção 3, no dia 02 de fevereiro. Além disso, para melhor visualização, 

o trecho de 200 m foi segmentado em quatro trechos de 50 m; as linhas tracejadas 

representam as delimitações entre um tipo de concreto e outro, executados de maneira 

ininterrupta. 

Também foram realizados dois levantamentos de aberturas de fissuras por meio de uma 

escala manual de medidas de fissuras conforme mostra a Figura 3.11; o primeiro 

levantamento ocorreu em 04 de abril de 2016, dia em que a temperatura máxima atingiu um 

pico de 31°C no período da tarde, horário do levantamento; o segundo levantamento ocorreu 

no dia 13 de agosto de 2016, em que a temperatura média foi de 13,4°C e a máxima de 19,5°C, 

de maneira a contemplar a medida de abertura em um dia de inverno, com temperatura mais 

amena, bem como as novas fissuras que apareceram ao longo dos 4 meses entre um 
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levantamento e outro. A abertura da fissura foi medida em três posições diferentes: (A) na 

metade da seção que possui aço galvanizado, próxima a segunda faixa de tráfego; (B) no meio 

da pista, onde se tem a influência dos dois tipos de aço; (C) na metade da seção que contém 

apenas aço comum, mais próxima à sarjeta. Tal medida foi adotada para verificar se há 

influência ou não do aço galvanizado na abertura das fissuras, em comparação ao aço comum. 

 

 

Figura 3.11 – Medida de abertura de fissuras em escala manual. 
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Figura 3.12 – Mapa de fissuras da pista experimental de PCCA.
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3.4. Modelagem analítica da fissuração 

Conforme apresentado no capítulo 2, os modelos analíticos de previsão de retração por 

secagem do concreto permitem calcular a deformação última para a qual o concreto irá 

fissurar. São modelos empíricos, uma vez que foram desenvolvidos baseados em dados 

experimentais coletados por instituições de pesquisa, a partir de instrumentação de 

estruturas especiais e correntes (pontes e edifícios, respectivamente), para as quais é de suma 

importância levar em consideração os efeitos da retração hidráulica e fluência do concreto no 

dimensionamento da estrutura. 

No presente estudo, os modelos analíticos apresentados foram utilizados para verificar qual 

deles melhor representa o fenômeno de retração que ocorre no PCCA em campo, ou seja, em 

uma situação muito diferente daquelas verificadas em estudos de retração descritos 

anteriormente, onde os efeitos são avaliados em corpos de prova de dimensões reduzidas e 

em condições laboratoriais, situações cujas variáveis como temperatura e umidade relativa 

podem ser controladas com rigor. 

Segundo Balbo (2009), no caso de pavimentos que possuam armadura contínua para restrição 

da abertura de fissuras por retração, a fim de garantir que as faces fissuradas estejam em 

contato, garantindo o intertravamento dos agregados e a transferência de carga de uma placa 

para outra, a retração (ε) deve ser estimada de acordo com a relação entre a abertura da 

fissura (w) e o comprimento considerado (e), que nesse caso, vem a ser o espaçamento entre 

fissuras, conforme é mostrado na equação [55].  

ε =               [55] 

onde: 

ε é a deformação de retração 

w é a abertura da fissura (mm) 

e é o espaçamento médio entre duas fissuras, dado pela média entre as distâncias que 

separam a referida fissura da fissura imediatamente anterior e posterior (mm). 

Dessa maneira, uma vez que através dos modelos analíticos calcula-se a deformação devido a 

retração hidráulica, o método adotado para avaliar qual modelo melhor representa o 
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fenômeno da fissuração por retração em campo foi determinar o espaçamento médio, pelo 

caminho inverso. Ou seja, a partir do levantamento da abertura das fissuras e do cálculo da 

deformação de retração pelos modelos analíticos, o espaçamento médio é calculado, sendo 

então comparado ao espaçamento médio verificado em campo. Para tanto, algumas 

considerações devem ser feitas, uma vez que na situação de campo não são corpos de prova 

que estão sendo avaliados, mas sim o pavimento em escala real. Por exemplo, no caso do 

modelo do ACI 209R (ACI, 2008), na equação 5, aparece a relação V/S – relação entre volume 

de concreto e a área da superfície exposta a secagem – a qual é considerada da seguinte 

maneira (no Anexo A são apresentadas as considerações feitas para cada um dos modelos): 

V (mm ) = espaçamento médio ∙ largura (3400 mm) ∙ espessura (250 mm) 

S (mm ) = espaçamento médio ∙ largura (3400 mm) 

Por exemplo, a fissura F2.25, encontra-se entre a F2.18 e F2.13, distante das mesmas 1,08 m 

e 0,98 m, respectivamente (Figura 3.13). Portanto, o espaçamento médio experimental da 

F2.25 é 1,03 m, o qual será utilizado no cálculo do volume e da área da superfície exposta à 

secagem, descrita anteriormente. 

 

Figura 3.13 – Espaçamento fissura F2.25 da F2.18 e F2.13. 

 

Cabe salientar ainda que em todos os modelos há como dado de entrada a umidade relativa 

do ar, cujo valor utilizado é aquele verificado no dia do levantamento da abertura das fissuras. 

Tais dados acerca das condições meteorológicas foram fornecidos pela Fundação Centro 

Tecnológico de Hidráulica (FCTH) que possui uma estação de coleta de dados nas 

proximidades do experimento. Além disso, para aferir qual modelo melhor representa a 

fissuração que está ocorrendo no PCCA, é imprescindível que o mesmo esteja com o padrão 

de fissuração completamente desenvolvido, ou que tenha apresentado uma tendência 

evidente de estabilização, de maneira tal que eventuais erros sejam minimizados. Por isso, as 

seções avaliadas nesse momento, são as centrais (seções 2 e 3), as quais tenderam à 
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estabilização do número de fissuras mais rapidamente, devido ao efeito das seções 1 e 4 que 

funcionam como ancoragem; as seções 1 e 4 não desenvolveram completamente o padrão de 

fissuração, justamente pela ausência de um sistema de ancoragem adjacente às mesmas. Tal 

fenômeno é descrito em maior nível de detalhe no item 4.1, no capítulo de análise dos 

resultados. 

 

3.5. Levantamento com Falling Weight Deflectometer (FWD) 

Para medidas de eficiência de transferência de carga (LTE – Load Transfer Efficiency), tanto 

em juntas de PCS quanto através de fissuras no PCCA, geralmente é utilizado o Falling Weight 

Deflectometer (FWD) que é um equipamento de ensaio não destrutivo que aplica carga 

dinâmica de impacto sobre uma placa com dimensões conhecidas, buscando reproduzir o 

efeito de um par de rodas de um caminhão. Uma vez que a carga possui natureza dinâmica, a 

mobilização de parcelas de deformação viscoelásticas nos materiais são minimizadas; além 

disso, o FWD consiste em uma solução precisa e de fácil repetitividade para medir deflexões, 

quando comparado à viga de Benkelman, uma vez que as leituras das deflexões são feitas 

através de geofones (sensores) localizados em posições pré-estabelecidas, não havendo 

interferência do operador nas leituras (BALBO, 2007). 

Segundo Colim (2009), os sensores captam as ondas de aceleração verticais que ocorrem na 

superfície do pavimento (deslocamento) e o valor da deflexão medida em cada ponto é 

resultado da dupla integração dessas ondas verticais através de um programa acoplado ao 

equipamento. 

Para determinar a LTE nas fissuras do PCCA deve-se aplicar uma carga adjacente à fissura, de 

modo que se possa medir a deflexão na placa carregada bem como na placa descarregada, 

sendo que as medidas devem ser tomadas em pontos equidistantes da fissura. Dessa maneira, 

a LTE é determinada através da relação entre a deflexão medida na placa descarregada (δ2) e 

aquela medida na placa carregada (δ1), proposta por Shahin (1985), conforme a equação: 

= ∙ 100 (%)              [56] 

Os sensores do FWD possuem usualmente as seguintes posições: 0, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 

cm, sendo a posição 0 aquela correspondente ao centro de aplicação da carga. A placa sobre 
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a qual é aplicada a carga possui 30 cm de diâmetro, sendo que o primeiro sensor (posição 0) 

está posicionado exatamente no meio da placa. Assim, para avaliar a LTE foi aplicada uma 

carga tangenciando a fissura e consideradas as leituras dos pontos 0 e 30 como as deflexões 

da placa carregada e descarregada, respectivamente, conforme é apresentado na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – Posicionamento do FWD para medida da LTE através das fissuras do PCCA. 

 

Os pontos de aplicação das cargas para cada fissura foram determinados dividindo a seção ao 

meio, sendo aplicados no meio de cada metade, de modo a contemplar as posições com aço 

galvanizado e comum. Ou seja, para cada fissura foram feitos dois testes para medir a LTE em 

posições diferentes: (1) na metade da seção com aço galvanizado e (2) na metade da seção 

com aço comum. Tal procedimento foi adotado como forma de avaliar se a utilização do aço 

galvanizado afeta ou não a transferência de carga através das fissuras. Na Figura 4.22, 

apresentada no capítulo de discussão dos resultados, falta um dado de deflexão na metade 

com aço galvanizado para a fissura F4.1, devido a uma falha no momento do levantamento, 

em que o ensaio não foi realizado no referido ponto. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Padrão de fissuração observado 

Conforme discorrido, as primeiras fissuras ocorreram na região central da pista, durante a 

primeira semana após a concretagem, estando localizadas na seção 3, cujo concreto 

empregado é composto por CP IV RS 32 + agregado virgem. Nas seções 4, 2 e 1, as primeiras 

fissuras surgiram nas idades 7, 9 e 11 dias, respectivamente. Além disso, verifica-se que mais 

de 60% das fissuras surgiram antes dos 30 dias após a concretagem (Figura 4.1). Tal 

comportamento corrobora o efeito da base de BGS na fissuração do pavimento, uma vez que, 

conforme discutido no item 2.3.4, espera-se que as fissuras de retração se desenvolvam mais 

rapidamente em pavimentos continuamente armados executados sobre base granular, 

quando comparados àqueles executados sobre base betuminosa, por exemplo. Isso deve-se 

ao fato de que a aderência entre a BGS e a placa de concreto é consideravelmente elevada, 

de modo que o pavimento está sujeito a tensões de indução de fissuras enquanto a aderência 

aço-concreto não está completamente desenvolvida e o concreto não possui capacidade 

suficiente de resistir a tais esforços, levando ao desenvolvimento quase imediato de fissuras 

no interior da placa (JOHNSTON e SURDAHL, 2006; JHONSTON e SURDAHL, 2008). 

 

Figura 4.1 – Percentual de fissuras acumuladas ao longo do tempo. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

N
úm

er
o 

Fi
ss

ur
as

 A
cu

m
ul

ad
as

 (%
)

Idade (dias)
S1 - CP IV RS 32 + 50% Agreg. Rec. S2 - CP II F 40 + 50% Agreg. Rec.

S3 - CP IV RS 32 + Agreg. Virgem S4 - CP II F 40 + Agreg. Virgem

Seção Total



129 
 

Nesse sentido, fica evidente a diferença de comportamento do PCCA de longa extensão em 

relação ao curto no que tange o desenvolvimento do padrão de fissuração. Balbo et al. (2012) 

observaram que a primeira fissura ocorreu após mais de um ano de abertura do pavimento 

ao tráfego; Salles (2013) indica que o espaçamento médio entre as fissuras é até duas vezes 

maior do que o espaçamento observado no PCCA longo conforme é apresentado na Figura 

4.2. Deve-se salientar também o efeito da base no desenvolvimento do padrão de fissuração, 

uma vez que o PCCA de curta extensão foi executado sobre base asfáltica, que contribui para 

o desenvolvimento mais lento das fissuras.  

 

Figura 4.2 – Mapa da fissuração desenvolvida no PCCA de curta extensão 

 

Da Figura 3.12 anteriormente apresentada também fica evidente que as seções com maior 

número de fissuras são a 2 e a 3, com 39 e 23 fissuras respectivamente. Isso deve-se ao fato 

que, na região central, o grau de restrição à movimentação da placa é muito maior do que nas 

extremidades, uma vez que a atuação do peso próprio do pavimento causa um efeito similar 

ao de um sistema de ancoragem. Já nas seções 1 e 4 (extremidades), a inexistência de 

ancoragem permite uma maior liberdade de movimentação do concreto, quando este está 

sujeito a alterações volumétricas (expansão e contração) devido aos efeitos térmicos. 
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Na Figura 4.1, com base na última atualização do mapa de fissuras em 29 de setembro de 

2016, 247 dias após a concretagem, observa-se que as porcentagens de fissuras que ocorrem 

ao longo dos dias por seção, bem como considerando a seção total de 200 m, são bastante 

semelhantes, ou seja, as taxas relativas de desenvolvimento de fissuras em todas as seções 

são muito próximas. Também se observa o desenvolvimento de um patamar estável, sem o 

aparecimento de novas fissuras, entre os 30 e 90 dias; entre os 90 e 150 dias ocorre um novo 

pico de desenvolvimento de fissuras. Tal comportamento pode ser explicado ao se analisar as 

temperaturas máximas e médias diárias que ocorreram ao longo dos dias: durante os 

primeiros 90 dias após a concretagem as temperaturas foram elevadas, com temperatura 

máxima média de 31,3°C e média diária de 23,8°C (Figura 4.3); dos 90 aos 150 dias, quando 

foi verificado um novo pico de aparecimento de fissuras, a temperatura máxima média foi de 

apenas 22,8°C, com média diária de 16,5°C (Figura 4.4). O fato de a temperatura estar mais 

amena durante esse período provavelmente causou alterações volumétricas no concreto, 

fazendo com que as fissuras ficassem visíveis na superfície do pavimento, uma vez que 

conforme será discutido adiante, sob temperaturas mais baixas, a abertura da fissura é maior 

devido justamente a contração do concreto. 

 

Figura 4.3 – Dados meteorológicos dos primeiros 90 dias após a concretagem. 
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Figura 4.4 – Dados meteorológicos dos 90 aos 150 dias após a concretagem (período de 
novo pico de fissuras). 

 

Quanto ao formato das fissuras, é desejável que as mesmas sejam paralelas entre si, seguindo 

uma linha reta de modo a mitigar sinuosidades, o que aumentaria a probabilidade de 

ocorrência de fissuras interseccionadas, formando fissuras divididas e favorecendo assim, o 

desenvolvimento de punchouts (KOHLER e ROESLER, 2004). De modo geral, as fissuras 

encontram-se paralelas umas às outras, apesar de haver aglomerações na seção 2, não 

devendo caracterizar um problema, desde que as fissuras estejam apertadas, conforme é 

apresentado adiante. 

No caso da seção 3, há um caso de fissura dividida (F3.8) que se desenvolveu devido ao fato 

que durante a execução do concreto foi utilizado, em uma pequena área do pavimento, um 

equipamento para desempenar a superfície, conhecido na construção civil como bambolê, 

conforme é apresentado na Figura 4.5; esse equipamento foi utilizado com objetivo de 

futuramente, verificar sua influência no IRI (International Roughness Index). 
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Figura 4.5 – Aplicação de equipamento de desempeno da superfície do pavimento 
(bambolê). 

 

Para aplicar esse equipamento, é necessário que o concreto tenha desenvolvido uma pega 

mínima, de tal sorte que possa suportar o peso do equipamento, o que acabou retardando a 

aplicação do produto de cura. Além disso, conforme já mencionado, no dia da concretagem o 

calor foi intenso e o desempeno excessivo da superfície potencializou a perda de água na 

superfície, gerando fissuras de retração plástica (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Fissura F3.8 interseccionada por fissuras de retração plástica. 

 

 No caso da F3.8, as fissuras de retração plástica causaram a divisão da fissura, 

interseccionando duas fissuras as quais encontram-se bem próximas (afastadas em torno de 

15 cm uma da outra). Nas demais regiões da pista, onde o procedimento adotado foi a 

texturização da superfície após a regularização com a régua vibratória e aplicação imediata do 

produto de cura, não houve registros de ocorrências de fissuras de retração plástica, 



133 
 

corroborando veementemente que em pavimentos de concreto rodoviários é inviável a 

utilização de equipamentos de desempenho excessivo da superfície. 

4.1.1. Espaçamento entre fissuras 

Nas Figura 4.7 é apresentado o espaçamento médio para cada seção de concreto em função 

do tempo após a execução da obra. Na referida figura, os espaçamentos iniciais tomados para 

cada seção são diferentes entre si, pois uma vez que a concretagem ocorreu de maneira 

contínua, tais valores ficaram determinados pelo número de caminhões consumidos para 

cada tipo de concreto. O espaçamento inicial manteve-se constante, sendo alterado após o 

aparecimento da primeira fissura; é evidente o menor espaçamento médio das seções 2 e 3 

(ancoradas pelas seções 1 e 4) que apresentam espaçamento inferior a 1,5 e 2,0 m, 

respectivamente. Tais valores de espaçamento médio são consistentes com estudos 

internacionais tais como Tayabji et al. (1995), McCullough e Dossey (1999b) e Houben et al. 

(2015), no que tange os pavimentos com armadura contínua rodoviários. 

 

Figura 4.7 – Espaçamento médio entre fissuras para os diferentes concretos empregados. 
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A seção 2 apresenta o maior número de fissuras e, consequentemente, menor espaçamento 

médio do que a seção 3, sendo tal comportamento justificado pelo fato de o concreto 

empregado na seção 2 possuir agregado reciclado incorporado à mistura (CP II F 40 + 50% de 

agregado reciclado), o que potencializa a retração do concreto. Sabe-se do meio técnico que 

o agregado reciclado possui uma maior absorção do que os agregados naturais por conta da 

sua maior porosidade, o que afeta diretamente a trabalhabilidade do concreto (VANCURA et 

al., 2009). Assim, para que a trabalhabilidade do concreto não seja comprometida, há uma 

maior demanda de água em concretos com agregados reciclados em comparação a concretos 

convencionais. Da tecnologia de concretos sabe-se que essa maior demanda de água deverá 

ser acompanhada de um aumento no consumo de cimento, de modo que a relação água-

cimento (a/c) se mantenha constante, não comprometendo a resistência de projeto. Portanto, 

o maior volume de argamassa necessário para garantia da trabalhabilidade potencializa a 

capacidade de retração do concreto, o que resulta em um maior número de fissuras e menor 

espaçamento médio entre elas. (CUTTEL et al., 1996; GRESS et al., 2009; CHOI e WON, 2009; 

ROESLER et al., 2011). Além disso, sabe-se que o CP II F possui de 6% a 10% de adição de 

material carbonático (fíler calcário), enquanto que o CP IV possui de 15% a 50% de adição de 

material pozolânico. A adição de pozolana em substituição ao clínquer e sulfatos de cálcio 

provoca alterações na microestrutura do concreto, diminuindo a permeabilidade e 

porosidade do material, e consequentemente, aumentando sua durabilidade, aumentando 

suas resistências em idades avançadas, além de diminuir o calor de hidratação durante o 

processo de reação do cimento com a água (ISAIA, 2011), característica que afeta diretamente 

a fissuração do concreto. 

Cabe salientar que o espaçamento entre fissuras registrado até o momento para a seção 2 é 

consistente com dados da literatura internacional sobre PCCA executados com agregados 

reciclados. No Texas, o PCCA executado com agregado reciclado possuía espaçamento médio 

de 2,19 m quatro anos após a execução do pavimento, enquanto que o espaçamento médio 

verificado até o momento para a seção 2 é de 1,5 m, aproximadamente. Por mais que o 

projeto da mistura do concreto do PCCA executado no Texas tenha utilizado agregados 

reciclados miúdos e graúdos, o maior espaçamento médio apresentado pode ser explicado 

pela utilização da manta sintética para promover quebra de aderência entre placa e a base, o 

que possibilita uma maior movimentação do concreto quando sujeito a variações 
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volumétricas. No caso de Illinois, onde foram utilizados apenas agregados graúdos em 

substituição total do agregado natural, o espaçamento médio entre fissuras era de 45 cm 21 

anos após a execução do pavimento. Nesse caso, além do efeito do agregado reciclado, 

também é observado o efeito do tipo de base que era cimentada, pois conforme discutido no 

item 2.3.4, esse tipo de base adere fortemente ao concreto, provocando sua maior fissuração.  

A distribuição percentual do espaçamento para as quatro seções e seção total apresentada na 

Figura 4.8 mostra que a seção 2 possui em torno de 75% das fissuras com espaçamento menor 

do que 2,5 m, enquanto que na seção 3, para o mesmo espaçamento o percentual acumulado 

é de 37%. Já no caso das seções 1 e 4 que são as seções com o menor número de fissuras, 

apenas 6,8% e 17,30% das fissuras possuem espaçamento menor do que 2,5 m, 

respectivamente. 

Cabe salientar que, por mais que os concretos das seções 2 e 3 sejam diferentes, o 

comparativo do padrão de fissuração se estabelece entre as mesmas por conta da restrição à 

movimentação que as seções centrais então sujeitas, ou seja, estão ancoradas pelas seções 1 

e 4, enquanto estas são comparadas entre si por conta da ausência de ancoragem nas 

extremidades. 

 

Figura 4.8 – Distribuição percentual do espaçamento entre fissuras. 
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A seção 2, por mais que tenha o maior número de fissuras e menor espaçamento médio atinge 

100% da porcentagem acumulada para um espaçamento de 6 m, aproximadamente, mesmo 

espaçamento para o qual é atingido 100% do percentual acumulado na seção 3. As linhas 

verticais na Figura 4.8 demarcam os limites inferior (0,90 m) e superior (2,4 m) de 

espaçamento recomendados pela AASHTO (1993). Analisando as seções separadamente, na 

seção 2, 50% das fissuras possuem espaçamento considerado ideal, enquanto que 30% estão 

abaixo do limite inferior (espaçamento menor do que 0,90 m); na seção 3, 40% das fissuras 

possuem espaçamento considerado ideal de acordo com a recomendação, enquanto que as 

seções 1 e 4 possuem apenas 5% e 15%, respectivamente, de fissuras com espaçamento 

dentro da faixa de recomendação. No caso das seções 2 e 3, os percentuais apresentados são 

superiores aos verificados por Salles (2013), ao analisar o percentual acumulado do 

espaçamento entre fissuras para PCCA de curta extensão. Os estudos da literatura 

internacional apresentados e discutidos ao longo da revisão bibliográfica, deixam claro que o 

percentual acumulado do espaçamento atinge 100% para espaçamentos entre 3,0 e 4,5 m, 

após dois anos de exposição ao tráfego. Dessa maneira, o espaçamento entre fissuras 

desenvolvido até o momento, para as seções 2 e 3, mostra-se bastante consistente com os 

estudos internacionais de PCCA rodoviários, apesar de as seções 1 e 4 apresentarem maior 

espaçamento por conta da falta de ancoragem nas extremidades. 

4.1.2. Abertura de fissuras 

No caso do primeiro levantamento de abertura de fissuras, realizado em 4 de abril de 2016, 

havia 44 fissuras no pavimento, totalizando 132 pontos de medida (três pontos para cada 

fissura). Esse primeiro levantamento acerca da abertura das fissuras mostrou que as mesmas 

se encontram apertadas, com abertura variando de 0,1 mm a 0,3 mm, conforme apresentado 

nas Figuras 4.9 a 4.15. Nas referidas figuras, as indicações (A), (B) e (C) correspondem a seção 

com aço galvanizado, meio da pista e seção com aço comum (mais próxima à sarjeta), 

respectivamente. Nas figuras 4.9 a 4.15 também são apresentadas as medidas de abertura 

das fissuras do segundo levantamento, realizado no dia 13 de agosto de 2016, seguindo o 

mesmo procedimento adotado na primeira coleta de dados. No dia 29 de setembro, data em 

que foi realizado os levantamentos com FWD, foi verificado o aparecimento de cinco fissuras 

novas que estão também apresentadas nas figuras indicadas. Cabe salientar que se verificou 

nessa última data de levantamentos que as condições meteorológicas foram idênticas àquelas 
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de 13 de agosto; ou seja, as aberturas foram medidas paras as mesmas condições climáticas 

do segundo levantamento.  

Na segunda análise de dados de abertura, as fissuras mostraram-se igualmente apertadas, 

porém com aberturas maiores do que as verificadas no primeiro levantamento, variando de 

0,1 a 0,45 mm. Ao comparar as fissuras cujas aberturas foram medidas tanto na primeira como 

na segunda coleta de dados, verifica-se que no levantamento de 13/08 as fissuras 

apresentavam maior abertura. Tal comportamento diferente relaciona-se à temperatura 

ambiente nos dois levantamentos: no primeiro, realizado no período da tarde, a temperatura 

média durante o levantamento foi de 28,6°C, fazendo com que as fissuras estivessem mais 

próximas umas das outras devido à expansão do concreto; já no segundo levantamento, 

realizado pela parte da manhã, a temperatura média foi de 13,6 °C, de modo que as fissuras 

se encontravam mais afastadas umas das outras. 
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Figura 4.9 – Medidas de abertura de fissura seção 1 (CP IV RS 32 + 50% Agregado Reciclado) 

 

Figura 4.10 – Medidas de abertura de fissura seção 2 (CP II F 40 + 50% Agregado Reciclado) 
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Figura 4.11 – Medidas de abertura de fissura seção 2 (CP II F 40 + 50% Agregado Reciclado) 

 

Figura 4.12 – Medidas de abertura de fissura seção 2 (CP II F 40 + 50% Agregado Reciclado) 
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Figura 4.13 – Medidas de abertura de abertura de fissura seção 3 (CP IV RS 32 + Agregado Virgem) 

 

Figura 4.14 – Medidas de abertura de fissura seção 3 (CP IV RS 32 + Agregado Virgem) 
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Figura 4.15 – Medida de abertura de fissuras seção 4 (CP II F 40 + Agregado Virgem) 
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Analisando-se os gráficos de abertura apresentados anteriormente, tanto para o primeiro 

como para o segundo levantamento, verifica-se uma diferença cristalina nas medidas de 

abertura das fissuras na metade da seção com aço galvanizado (A) e com aço comum (C); 

mesmo para a posição (B), localizada na região central da pista, onde há a influência dos dois 

tipos de aço, houve diferenças nas aberturas medidas. Dessa maneira, a fim de corroborar tais 

evidências, bem como comprovar se as diferenças entre as médias são estatisticamente 

significativas, procedeu-se com uma análise estatística sobre as aberturas verificadas nos 

pontos (A), (B) e (C). Através de testes de hipótese, buscou-se comparar duas médias, a fim 

de verificar se as amostras são iguais ou diferentes e, portanto, se o aço galvanizado influencia 

ou não na abertura das fissuras. Para tanto, foi utilizado o teste t de Student para média de 

duas amostras tomadas em par, descrito detalhadamente no Anexo B, onde são também 

apresentados os resultados de todos os testes realizados. 

De acordo com os resultados estatísticos apresentados no Anexo B, para o primeiro teste de 

hipótese, o valor t calculado (Stat t) resultou maior do que o t crítico para análise bicaudal e a 

hipótese nula deve, portanto, ser rejeitada, indicando que as amostras são diferentes 

(hipótese alternativa é aceita). Já para o caso do teste unicaudal, aplicado ao segundo teste 

de hipótese, o valor de t calculado (Stat t) também resultou maior do que o t crítico, ficando 

evidente que as amostras, além de diferentes, sofrem a influência da existência ou não de aço 

galvanizado na seção (aberturas são maiores na presença de aço galvanizado); tal fato ocorreu 

tanto na análise das seções 2 e 3 (com maior número de fissuras) como na análise da seção 

total, considerando todas as fissuras existentes ao longo dos 200 m. A mesma tendência foi 

observada com a análise estatística dos dados do segundo levantamento de abertura de 

fissuras, conforme resultados apresentados no Anexo B. 

De fato, na construção civil há questionamentos quanto a aderência entre o aço-concreto 

quando se trata do uso de aço galvanizado em substituição ao aço comum, uma vez que, 

teoricamente, o primeiro desenvolve aderência menor do que o segundo. De acordo com 

Andrade et al. (2001), tal comportamento é justificado levando em consideração o 

comportamento químico na interface aço concreto. Segundo os autores, uma barra de aço 

comum, em contato com o concreto, tem sua superfície coberta por uma camada de óxido 

muito fina, podendo ser considerada irrelevante do ponto de vista da ancoragem física, 

embora possa interagir com o cimento hidratado através de forças de Van der Waals; no aço 
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galvanizado a situação é diferente e, uma vez que o aço está em contato com o concreto 

fresco, ocorrem dois fenômenos simultâneos: 

 Primeiramente há a formação de gás hidrogênio (H2) e as bolhas desse gás ficam 

aprisionadas entre os poros do concreto endurecido, acarretando uma interface aço-

concreto muito mais porosa, o que reduz a área de contato da barra de aço com as 

fases de hidratação do cimento; a formação de H2 pode ser mitigada através da adição 

de cromato durante a mistura do concreto, contribuindo para o aumento da área de 

contato na interface; 

 Além disso, quando o aço galvanizado está em contato com o concreto fresco, há o 

desenvolvimento de uma camada de produtos que causam corrosão no zinco (cristais 

de hidroxizincato de cálcio) durante os primeiros 15 a 28 dias. Tais cristais preenchem 

os poros da interface aço-concreto e se espalham ao longo da mesma, representando 

uma ancoragem física efetiva. Os cimentos com elevado teor de álcalis também 

potencializam a formação de cristais maiores, porém provocam uma aderência mais 

fraca entre a barra de aço e o concreto. Também, a adição de cromato para inibir a 

formação de bolhas de H2 nas idades iniciais provoca a produção de cristais menores, 

diminuindo a aderência na interface aço concreto; 

Ainda de acordo com os autores, no caso de barras de aço comum, a presença de agentes 

corrosivos como cloretos causam uma diminuição na aderência devido à fissuração do 

concreto na área de contato com o aço, pois tais agentes corrosivos produzem óxidos 

expansivos quando em contato com a armadura. Contrariamente, no aço galvanizado, se o 

processo corrosivo se inicia pela ação de cloretos, os produtos formados não são expansivos, 

sendo espalhados na interface através dos poros do concreto e não são a princípio, deletérios 

à aderência. Por fim, abordando o aspecto geométrico, Andrade et al. (2001) também 

salientam que a galvanização das barras de aço provoca uma suavização nas nervuras, pela 

diminuição da altura das mesmas, o que deveria diminuir a aderência devido às características 

geométricas. 

Entretanto, vários estudos que compararam a aderência aço-concreto com o uso de barras de 

aço galvanizado e comum através de ensaios de pullout e flexão em vigas verificaram que o 

desenvolvimento da aderência aço-concreto em vergalhões galvanizados é praticamente a 
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mesma ou maior do que a aderência aço-concreto em barras de aço comum para idades 

tardias – mais de 30 dias (KAYALI e YEOMANS, 1995; KAYALI e YEOMANS, 2000; ANDRADE et 

al., 2001). 

Kayali e Yeomans (2000), realizaram uma profunda pesquisa na literatura e verificaram que 

estudos datados de 1961 e 1969 foi observada uma significativa perda de aderência entre o 

concreto e barras de aço galvanizadas, comparadas às barras de aço comum. Os autores 

salientam, entretanto, que os ensaios de pullout realizados nos estudos mencionados foram 

para idades iniciais (sete dias). A justificativa para tal comportamento é devido à formação de 

óxido de zinco e zincatos na superfície das barras de aço galvanizadas, que em contato com o 

concreto fresco, provocam um retardo na pega do concreto, reduzindo a resistência de 

aderência em idades iniciais, conforme comentado anteriormente. Com o passar do tempo, o 

desenvolvimento da aderência pode resultar igual ou superior àquela verificada em barras de 

aço comum. 

Assim, a fim de verificar se o comportamento descrito acima é característico apenas das 

fissuras que ocorreram em idades iniciais, foi feita uma análise estatística das aberturas de 

fissuras verificadas em idades superiores ao primeiro mês após a execução do concreto. As 

Figuras 4.16 e 4.17 mostram que mesmo para essas fissuras, cujas idades variam de 99 a 247 

dias, as diferenças seguem sendo significativas, sendo confirmadas pelos testes de hipótese 

(Anexo B). 

 

Figura 4.16 – Medidas de abertura de fissuras verificadas em idades tardias (Seções 1 e 2) 
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Figura 4.17 – Medidas de abertura de fissuras verificadas em idades tardias (seções 3 e 4) 
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consecutivas; esse processo aliado a uma perda de suporte da base constitui o punchout, 

defeito que potencializará o processo de degradação do pavimento (KOHLER e ROESLER, 

2005).  
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transferência de carga (LTE) nas fissuras, cujos resultados são apresentados e discutidos 
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4.2. Modelagem analítica da fissuração 

Nas Figuras 4.18 a 4.21, para fins de melhor visualização, são apresentados graficamente o 

espaçamento médio calculado através dos modelos analíticos de previsão de retração no 

concreto e o espaçamento médio verificado em campo. No anexo A os valores são 

apresentados na Tabela A.8. Pode-se observar que os espaçamentos médios de cada fissura 

calculados pelo modelo ACI 209R-92 são superestimados em até dez vezes o valor 

experimental verificado em campo. Isso provavelmente deve-se ao fato de que, 

primeiramente, as deformações calculadas são muito pequenas, além de permanecerem 

constantes para um mesmo tipo de concreto, pois a relação V/S (volume de concreto/área 

superficial exposta a secagem) será sempre constante (250 mm). O que causa a diferença na 

deformação calculada de um concreto para o outro são: teor de agregado miúdo em relação 

ao agregado total, consumo de cimento e teor de ar incorporado, que possuem proporções 

distintas do concreto da seção 2 para o da seção 3. Ainda no caso do modelo ACI, conforme 

descrito no equacionamento ao longo do item 2.5, haveria a possibilidade de se considerar o 

fator de forma através das equações [6] e [7] ( , ) em vez da relação V/S. Entretanto, nesse 

caso, os espaçamentos médios calculados seriam ainda maiores, razão pela qual optou-se pelo 

cálculo levando em consideração a relação V/S. 

Já os espaçamentos médios calculados pelo modelo do Eurocode 2 aproximaram-se melhor 

do espaçamento observado em campo, em comparação ao modelo do ACI. Em alguns casos 

os valores são superestimados e em outros subestimados. Nas Figuras 4.19 (a), (b) e (c) são 

apresentados dois espaçamentos calculados: EC2 (A) e EC2 (B). O primeiro refere-se ao cálculo 

do espaçamento médio levando em consideração o ajuste do modelo proposto por Raphael 

et al. (2012), enquanto que o segundo não considera o ajuste na deformação hidráulica para 

o cálculo do espaçamento. No primeiro caso EC2 (A), os espaçamentos calculados são maiores 

devido ao fato de que o ajuste proposto pelos autores supracitados minora o valor da 

deformação devida à retração hidráulica para a idade considerada (período de tempo 

considerado como de curto prazo), pois eles alegam que o modelo superestima a deformação 

por retração hidráulica a curto prazo. Um aspecto observado e considerado importante para 

a melhor aproximação do espaçamento médio pelo modelo EC2 foi o fato de que, 

diferentemente do modelo ACI, no EC2 é calculado um valor de deformação para cada fissura, 

pois o modelo leva em consideração a área da seção transversal (sempre o constante) e o 
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perímetro da parte da seção exposta a secagem, o qual varia para cada fissura, conforme 

detalhado no Anexo A. Além disso, os valores de espaçamento apresentados nas figuras 4.19 

(a), (b) e (c) são calculados para a deformação por retração total, ou seja, levando em 

consideração também a parcela da retração autógena, conforme descrito no equacionamento 

do modelo no item 2.5.2. Os casos em que as diferenças entre o espaçamento experimental 

e o calculado pelo modelo mostraram-se maiores são aqueles em que o espaçamento entre 

as fissuras ainda é elevado, como é o caso das fissuras F2.27, F2.35, F2.37, F2.39, F2.4, F3.22, 

F3.19, F3.15, F3.16, F3.13, F3.18 e F3.9, entre as quais é possível que futuramente surjam mais 

fissuras, devido justamente ao elevado distanciamento entre elas ainda observado. Por outro 

lado, para as fissuras cujo espaçamento médio é pequeno (em torno de 0,5 m ou menos), o 

modelo também não mostrou boa aproximação, enquanto que para as fissuras com 

espaçamento médio entre 0,60 m e 1,0 m, as aproximações foram mais coerentes. 

Nas Figuras 4.20 (a), (b) e (c) são apresentados os espaçamentos médios calculados a partir 

dos modelos de previsão de retração B3, GL 2000 e CEB MC90-99. No caso dos modelos B3 e 

GL 2000 os espaçamentos calculados são significativamente maiores do que os espaçamentos 

observados em campo, sendo em alguns casos mais de dez vezes maior, pois tal como ocorre 

no modelo ACI anteriormente discutido, os modelos B3 e GL 2000 consideram no cálculo a 

relação V/S (volume de concreto/área da superfície exposta a secagem), a qual é constante 

em todos os casos, sendo que a deformação calculada varia apenas quando há mudança de 

seção (tipo de concreto). No caso do modelo B3, os dados de entrada que influenciarão o 

cálculo da deformação de uma seção para outra são: resistência média à compressão aos 28 

dias, quantidade de água e tipo de cimento; no caso do modelo GL 2000, os dados que variam 

são apenas o tipo de cimento e a resistência média à compressão aos 28 dias. 

Contrariamente aos modelos B3 e GL 2000, os espaçamentos médios calculados pelo modelo 

CEB MC90-99 aproximaram-se de maneira mais razoável aos espaçamentos médios de campo, 

por mais que nesse modelo, tal como o ACI, B3 e GL 2000 seja considerada também a relação 

V/S e a deformação seja a mesma para um mesmo tipo de concreto. No modelo CEB MC90-

99 a deformação por retração hidráulica considerada no cálculo leva em conta a parcela de 

retração autógena do concreto, tal como o modelo EC2, justificando a menor discrepância de 

valores, comparando-se aos outros modelos. Entretanto, mesmo assim, os espaçamentos são 
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maiores na maioria dos casos, sendo, em média, duas vezes maiores do que o espaçamento 

médio experimental. 

Nas Figuras 4.21 (a), (b) e (c) são apresentadas as comparações entre espaçamentos médios 

experimentais e os calculados a partir dos modelos da NBR 6118 e fib Model Code. Para o 

modelo do fib Model Code, tal como ocorre para o modelo do EC2, é calculado um valor de 

deformação para cada fissura, pois o modelo considerada a área da seção transversal (sempre 

constante) e o perímetro da parte da seção exposta a secagem (em contato com o ar), levando 

em consideração também o tipo de cimento e a resistência média à compressão aos 28 dias. 

Contudo, na maioria dos casos os espaçamentos calculados pelo modelo resultaram maiores 

do que os espaçamentos médios experimentais, sendo em alguns casos mais de quatro vezes 

maiores. 

O modelo da NBR 6118 também não se mostrou adequado ao estudo, uma vez que tal como 

o modelo do fib Model Code em que o espaçamento médio é superestimado em até três 

vezes, em média. É importante salientar que o modelo: (1) não leva em consideração o tipo 

de cimento empregado que é fator relevante que influencia na retração do concreto; (2) não 

estabelece um critério para determinação dos dias em que a temperatura média diária pode 

ser considerada constante para o cálculo da idade fictícia no concreto; (3) a consistência do 

concreto é considerada para o mesmo traço, porém sem adição de aditivos plastificantes ou 

superplastificantes. O modelo leva em consideração a área da seção transversal (constante) e 

o perímetro externo da parte da seção em contato com o ar, tal como o modelo EC2 e fib 

Model Code, além da umidade relativa do ar, idade fictícia do concreto e idade fictícia no 

instante em que a retração começa a ser considerada (final da aplicação de cura), tal como 

nos demais modelos.  

Por fim, cabe salientar que o cálculo do espaçamento médio a partir dos modelos de previsão 

de retração foi feito considerando a abertura da fissura (dado experimental) e a deformação 

por retração calculada (dado analítico), ficando claro que o cálculo do espaçamento é 

influenciado pela abertura da fissura. Além disso, os modelos descritos não contemplam a 

abertura das fissuras, tão pouco a taxa de armadura longitudinal que influenciará tanto no 

número de fissuras (espaçamento médio) como na abertura dessas fissuras. Dessa maneira, a 

partir das considerações feitas para a aplicação dos modelos para o caso experimental, é 
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evidente que se a abertura da fissura fosse medida em um dia cujas condições climáticas 

fossem diferentes das verificadas durante o levantamento, os valores de abertura seriam 

diferentes, alterando o espaçamento médio calculado. Ainda, considerando que as 

recomendações americanas e europeias sobre PCCA limitam a abertura das fissuras em 0,63 

mm e 0,5 mm a 0°C, respectivamente, (KOHLER e ROESLER, 2004), para as condições tropicais 

da cidade de São Paulo, com temperatura média mínima no inverno em torno de 19°C, é 

plausível que se busque uma limitação da abertura média das fissuras em torno de 0,25 mm, 

para tais condições, conforme fica evidente com as aberturas medidas (Tabela A.8 do Anexo 

A). 
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(c) 

Figura 4.18 – Comparação entre espaçamento médio experimental e calculado pelo modelo de previsão de retração ACI 209R-92 
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(b) 

 

(c) 

Figura 4.19 – Comparação entre espaçamento médio experimental e calculado pelo modelo de previsão de retração Eurocede 2 
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(c) 

Figura 4.20 – Comparação entre espaçamento médio experimental e calculado pelos modelos de previsão B3, GL 2000 e CEB MC 90-99 
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(b) 

 

(c) 

Figura 4.21 – Comparação entre espaçamento médio experimental e calculado pelos modelos de previsão da NBR 6118 e fib Model Code 
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4.3. Eficiência da transferência de carga (LTE) entre as fissuras 

A partir dos dados de deflexões medidas pelo teste de FWD com aplicação da carga adjacente 

às fissuras foi possível calcular a eficiência de transferência de carga (LTE) através das fissuras 

no PCCA. Os resultados são apresentados na Figura 4.22, na qual são colocados 

conjuntamente, para fins de comparação, dados LTE em PCS e em PCCA de curta extensão, 

discutidos nos estudos realizados por Colim et al. (2011) e Salles e Balbo (2015b), 

respectivamente. Nas Figuras 4.22 (a), (b) e (c) são apresentadas as LTE de todas as fissuras 

do PCCA de longa extensão, foco do presente estudo; na Figura 4.22 (c) são apresentadas 

também as LTE medidas durante inverno e verão no PCCA de curta extensão, avaliado nos 

estudos de Salles (2013); por fim, na Figura 4.22 (d) são apresentadas o restante das LTE 

medidas durante inverno e verão no PCCA de curta extensão (a letra C na nomenclatura 

diferencia fissuras do PCCA curto para o longo), bem como as medidas em placas de PCS, 

avaliadas nos estudos de Colim et al. (2011). 

A maioria das fissuras apresentaram LTE superior a 90%, com média de 91,28% para a metade 

da seção com aço galvanizado e 92,96% para a metade da seção com aço comum. Os testes 

de hipótese t-Student para duas amostras tomadas em par para médias confirmaram que as 

diferenças das médias de LTE na metade com aço galvanizado e na metade com aço comum 

são estatisticamente diferentes, para um nível de significância de 1% (Tabela B.15, Anexo B), 

sendo, portanto, a LTE influenciada pela presença de aço galvanizado na fissura. Isso deve-se 

ao fato de que as aberturas das fissuras na parte da seção com aço galvanizado foram maiores 

do que as aberturas da seção com aço comum, devido à menor aderência aço-concreto no 

primeiro caso, conforme discutido no item 4.1.2.  

A menor LTE verificada (86,02%) foi na fissura F3.3, na metade da seção com aço comum (na 

mesma fissura a LTE na metade da seção com aço galvanizado foi de 89,30%), enquanto que 

a maior LTE (99,02%) também ocorreu na metade da seção com aço comum, nesse caso, para 

a F1.1. Da Figura 4.22, fica evidente que em alguns casos isolados, a LTE na posição com aço 

galvanizado foi maior do que na posição com aço comum, como ocorreu na F3.3. 
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(c) 

 

(d) 

Figura 4.22 – LTE em cada fissura: (a) fissuras seções 1 e 2 PCCA longa extensão; (b) fissuras seções 2 e 3 PCCA longa extensão; (c) fissuras 
seções 3 e 4 PCCA longa extensão e fissuras PCCA curta extensão; (d) fissuras PCCA curta extensão e juntas placa de PCS. 
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Ao analisar as LTE das fissuras que apareceram mais tardiamente (após os primeiros 30 dias 

da concretagem), os testes de hipótese mostraram não haver diferenças entre as médias 

(Tabela B.16 Anexo B), sendo que nesse caso, a média das LTE nas posições com aço comum 

foi de 92,90%, enquanto que na posição com aço galvanizado foi de 91,82%.  

O fato de as médias de LTE no aço galvanizado e no comum serem muito parecidas para as 

fissuras que surgiram após os primeiros 30 dias contraria o que foi mostrado nos testes de 

hipótese para abertura das fissuras, onde a tendência de maior abertura no aço galvanizado 

se manteve para as fissuras mais tardias. Entretanto, cabe salientar que o levantamento visual 

com escala graduada da abertura de fissuras constitui um método passível de erro, pois 

permite apenas medidas superficiais, não possibilitando uma análise mais profunda acerca do 

comportamento da abertura da fissura ao longo de toda a espessura do pavimento, fato que 

pode interferir na LTE, uma vez que o mecanismo de transferência de carga no PCCA se dá 

pelo intertravamento dos agregados nas faces fissuradas. 

No caso da Figura 4.22 (d), onde são apresentados os valores de LTE do PCS experimental 

descrito por Colim et al. (2011), são estudadas 15 placas de concreto executadas em uma área 

de estacionamento, próxima ao prédio da engenharia civil da EPUSP. As placas possuem 

espessuras de 150 e 250 mm, assentes sobre bases granulares ou de CCR, conforme é 

apresentado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Características seções de PCS executada no estacionamento da Engenharia Civil 
– EPUSP. 

Seção Placa Comprimento 
(m) 

Espessura da 
placa (mm) 

Tipo de 
base 

Espessura da 
base (mm) 

Barras de transferência 

 A1 4,00 150 BGS 200  
A A2 5,50 150 BGS 200 Em ambas as juntas 
 A3 7,50 150 BGS 200  
 B1 4,00 150 CCR 200  

B B2 5,50 150 CCR 200 Em ambas as juntas 
 B3 7,50 150 CCR 200  
 C1 4,00 250 CCR 100  

C C2 5,50 250 CCR 100 Em ambas as juntas 
 C3 7,50 250 CCR 100  
 D1 4,00 250 BGS 100  

D D2 5,50 250 BGS 100 Em ambas as juntas 
 D3 7,50 250 BGS 100  
 E1 5,50 250 BGS 100  

E E2 5,50 250 BGS 100 Apenas entre as placas E1 e E2 
 E3 5,50 250 BGS 100  

 



160 
 

No caso do PCCA de curta extensão e das placas de PCS, para os quais há dados de 

levantamentos deflectométricos com cargas adjacentes às fissuras do PCCA e às juntas do PCS 

para inverno e verão, fica evidente que os ensaios realizados quando a temperatura está mais 

elevada têm um aumento na LTE média devido à expansão natural do concreto, que provoca 

um maior intertravamento dos agregados entre as fissuras. No caso do PCCA longo, os dados 

de LTE existentes até o momento referem-se apenas ao levantamento realizado durante o 

inverno, onde a média de LTE foi de 91,28% para as posições com aço galvanizado e de 92,96% 

para as posições com aço comum. Nas posições com aço comum, os valores de LTE são bem 

próximos aos valores de LTE do PCCA curto, inclusive para o levantamento realizado no verão. 

É notório, no entanto, que no segundo levantamento com FWD para o PCCA curto, durante o 

verão, algumas fissuras apresentaram LTE um pouco abaixo dos valores do levantamento 

anterior; uma fissura em específico apresentou LTE de 76%, aproximadamente. Segundo 

Salles e Balbo (2015a), LTE abaixo de 85% não é desejável para o adequado desempenho 

estrutural do PCCA, e justificam que para o caso da F3.6C tal comportamento pode ser devido 

ao fato de que a fissura apareceu em janeiro de 2012, tendo sofrido deterioração ao longo do 

tempo. 

No caso das placas de PCS, nas juntas com barras de transferência de carga, os valores de LTE 

também foram altos, estando mais próximos dos valores de LTE para o aço galvanizado. No 

caso da placa E3, verifica-se um valor demasiadamente baixo de LTE, o qual deve-se ao fato 

de que, uma vez que não há barras de transferência de carga, o mecanismo de transferência 

se dá apenas pelo intertravamento dos agregados. No caso do PCCA, a transferência de carga 

entre as fissuras, conforme já comentado, também ocorre pelo intertravamento dos 

agregados apenas. Nesse caso, no entanto, a armadura longitudinal, que não possui função 

estrutural, é responsável por garantir que as fissuras estejam apertadas o suficiente para 

garantir a eficiência do sistema. Assim, mesmo no inverno, quando as fissuras se encontram 

mais abertas, os valores de LTE mostram-se bastante satisfatórios, sendo similares ou até 

maiores do que os valores de LTE verificados em PCS durante o verão.  

Não foram encontradas relações entre LTE e a abertura das fissuras para os diferentes tipos 

de concreto, considerando ainda as posições com aço galvanizado e comum, conforme é 

apresentado na Figura 4.23. Por mais que estatisticamente não seja possível determinar a 
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relação entre tais parâmetros, é possível observar uma tendência no sentido de que maiores 

aberturas de fissuras resultam em menores valores de LTE. 

 

Figura 4.23 – Eficiência da transferência de carga entre fissuras versus abertura da fissura.  

 

Também não foram evidenciadas correlações entre a LTE, tanto para o aço galvanizado como 

para o aço comum, e o espaçamento entre fissuras para a placa carregada e descarregada, 

conforme é apresentado na Figura 4.24. Na referida figura, não foram inseridas as fissuras 

F1.6 e F4.8, pois ambas possuem um espaçamento elevado da borda inicial e final, o que 

dificultaria a visualização dos demais dados. Mesmo essas fissuras que estão afastadas de 

22,55 e 38,33 m da borda inicial e final, respectivamente, apresentaram LTE elevada (acima 

de 90%), o que mostra que maiores espaçamentos não prejudicam a transferência de carga 

entre as fissuras.  
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(b) 

Figura 4.24 – Eficiência de transferência de carga versus espaçamento; (a) aço galvanizado; 
(b) aço comum. 

 

Por fim, cabe salientar que a análise de LTE no PCCA de longa extensão mostrou-se bastante 

satisfatória, mesmo para as posições da seção com aço galvanizado, onde a média de LTE 

mostrou-se menor do que nas posições com aço comum. No caso das fissuras mais tardias, as 

médias mostraram-se similares, estando de acordo com a hipótese discutida no item 4.1.2, 

que a aderência entre o aço galvanizado e o concreto é prejudicada nas idades iniciais, sendo 

posteriormente equiparada à aderência entre o concreto e o aço comum. Nesse caso, a análise 

contínua acerca da LTE a partir de novos levantamentos com FWD permitirá observar se a LTE 

poderá ser futuramente prejudicada na posição com aço galvanizado.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O uso da tecnologia de pavimentação de concreto com armadura contínua foi amplamente 

desenvolvido em países de clima temperado, tais como EUA e Bélgica, sendo utilizada há mais 

de 50 anos em rodovias com elevado volume de tráfego, não se tendo registros do 

comportamento desse pavimento sob condições climáticas tropicais. No Brasil, a primeira 

experiência com PCCA ocorreu em 2010, a partir da construção de quatro seções 

experimentais com 50 metros de extensão, consideradas curtas quando comparadas às 

extensões tradicionalmente verificadas em pavimentos com armadura contínua rodoviários, 

que alcançam mais de 400 m de concretagem contínua em um dia de trabalho. O fato de as 

seções possuírem curta extensão levou ao desenvolvimento de um padrão de fissuração 

diferente daquele verificado nos estudos sobre PCCA tradicionais encontrados na literatura 

técnica, o que incitou a construção do primeiro PCCA de longa extensão no Brasil, para fim de 

entender melhor o comportamento desse pavimento em ambiente tropical. A partir de 

análises sobre o padrão de fissuração estabelecido, utilização de modelos analíticos de 

previsão de retração hidráulica no concreto aplicados à situação de campo e testes não 

destrutivos com FWD para determinação da LTE nas fissuras, são possíveis as seguintes 

conclusões: 

5.1. Padrão de fissuração 

 As primeiras fissuras que surgiram no PCCA foram registradas na primeira semana após 

a concretagem, na região central do pavimento (seção 3 – CP IV RS 32 + agregado 

virgem), sendo que aproximadamente 60% das fissuras ficaram evidentes antes dos 30 

dias. Tal comportamento era esperado devido ao efeito da base granular (BGS), pois 

entende-se que pavimentos de concreto com armadura contínua executados sobre 

esse tipo de base tendem a fissurar mais rapidamente, devido ao efeito da aderência 

considerável entre a base e o concreto; 

 Devido ao efeito do peso próprio, as seções centrais (2 e 3) possuem maior número de 

fissuras e consequentemente, menor espaçamento médio do que ase seções 1 e 4, 

que são aquelas das extremidades. As seções 1 e 4 ancoram as seções 2 e 3, atuando 

de modo que a movimentação das seções centrais devido às variações volumétricas 
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do concreto fiquem mais restringidas, causando nelas o maior número de fissuras. Já 

as seções de extremidade (1 e 4), por não possuírem ancoragem nas extremidades 

possuem maior liberdade de movimentação, que explica o desenvolvimento mais 

lento de fissuras; 

 O espaçamento médio das seções 2 e 3, inferior a 1,5 m e 2,0 m, respectivamente, é 

compatível com os espaçamentos verificados em estudos internacionais no que tange 

os PCCA rodoviários; no caso da seção 2, o espaçamento médio é também consistente 

com os registros de uso de agregado reciclado concretos para PCCA. O maior número 

de fissuras da seção dois deve-se basicamente a dois fatores: o concreto ali empregado 

possuir agregado reciclado incorporado à mistura e o cimento utilizado ser CP II F 

(cimento com adição de até 10% de material carbonático – fíler calcário). O agregado 

reciclado potencializa a retração do concreto devido à maior demanda de água para 

garantia da trabalhabilidade e consequentemente, maior consumo de cimento, ao 

passo que o CP II F, comparado ao CP IV (cimento com adição de até 50% de pozolana), 

libera mais calor durante o processo de hidratação do cimento; 

 As fissuras apresentam um formato bastante desejável, estando paralelas entre si, de 

modo que a interseção entre elas está minimizada. As exceções são duas fissuras que 

estão divididas (uma na seção 2 e outra na 3), sendo que em uma delas (F3.8), a divisão 

ocorreu por conta de fissuras de retração plástica em uma área na qual foi utilizado 

um equipamento de desempeno excessivo da superfície. Nessa mesma região foram 

verificados alguns esborcinamentos devido ao excesso de argamassa acumulada na 

superfície por conta do uso do referido equipamento; 

 Quanto à abertura das fissuras, os dois levantamentos realizados mostraram que as 

fissuras se encontram apertadas, com medidas consistentes com aquelas verificadas 

em estudos anteriores.  É possível também verificar a influência da temperatura na 

abertura, pois as medidas tomadas em um dia cuja temperatura médias foi de 13,6°C 

mostraram-se maiores do que as medidas de abertura tomadas em um dia cuja 

temperatura média foi de 28,6°C. 

 Ambos os levantamentos de abertura mostraram que as fissuras se encontram mais 

abertas nas posições com aço galvanizado do que com aço comum. Esse  

comportamento deve-se à menor aderência aço-concreto no caso do vergalhão 
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galvanizado. A tendência de maior abertura para as posições com aço galvanizado 

manteve-se mesmo ao analisar apenas as fissuras que surgiram após o primeiro mês 

da concretagem; 

 

5.2. Modelagem analítica do padrão de fissuração 

 Os espaçamentos médios calculados a partir do modelo de previsão de retração no 

concreto ACI 209R-92 superestimam em até dez vezes o valor experimental verificado 

em campo, devido, principalmente, ao fato de a relação V/S (volume/área da 

superfície exposta a secagem) ser sempre constante, o que resulta em uma única 

deformação para todos os casos para um mesmo tipo de concreto; 

 O modelo EC2 apresentou uma melhor aproximação do que o modelo ACI, sendo que 

os espaçamentos calculados sem levar em consideração o ajuste proposto por Raphael 

et al. (2012) para o cálculo da deformação foram mais condizentes aos espaçamentos 

médios de campo. A melhor aproximação desse modelo deve-se ao fato de considerar 

no cálculo a área da seção transversal (sempre constante) e o perímetro da área 

exposta a secagem que varia em cada caso, além de também considerar a parcela de 

retração autógena no cálculo da retração por secagem; 

 Os modelos B3 e GL2000, tal como ocorre para o modelo ACI superestimam os 

espaçamentos, sendo que em alguns casos os espaçamentos calculados são até 10 

vezes maiores do que os espaçamentos médios de campo. Isso deve-se a consideração 

nos modelos da relação V/S que permanece sempre constante para todas as fissuras 

para um mesmo tipo de concreto; 

 Os espaçamentos calculados pelo modelo CEB MC 1990-1999 aproximaram-se de 

maneira mais razoável aos espaçamentos médios de campo, por mais que o modelo 

também considere a relação V/S. A melhor aproximação é devido à consideração da 

parcela de retração autógena na deformação por secagem. Mesmo assim, os 

espaçamentos médios calculados são, em média, duas vezes maiores; 

 O modelo fib Model Code também superestima os espaçamentos médios calculados, 

sendo em alguns casos até quatro vezes maior, mesmo sendo considerada a área da 

seção transversal e o perímetro da área exposta à secagem, tal como no modelo EC2. 



166 
 

Entretanto, o modelo do fib Model Code não considera a parcela de retração autógena 

na retração total por secagem; 

 O modelo de previsão de retração hidráulica no concreto da NBR 6118 não pode 

descrever o fenômeno no PCCA, superestimando os espaçamentos em até três vezes, 

em média. Um aspecto importante que influencia nesse comportamento é o fato de o 

modelo não levar em consideração o efeito do tipo de cimento empregado no cálculo 

da retração, uma vez que diferentes tipos de cimento reagem de modo diferente 

durante o processo de hidratação, afetando o fenômeno da fissuração devido à 

retração hidráulica do concreto; 

Cabe salientar que os modelos apresentados e adaptados para a situação de campo para 

cálculo do espaçamento médio não levam em consideração variáveis como taxa de 

armadura longitudinal e abertura da fissura. Das adaptações feitas, verifica-se que 

diferentes aberturas de fissuras resultarão em cálculos de espaçamentos diferentes, 

recomendando-se, portanto, que seja adotado um limite de abertura compatível com o 

padrão de fissuração desenvolvido. 

 

5.3. Eficiência de transferência de carga (LTE) entre as fissuras 

 A transferência de carga entre as fissuras mostrou-se bastante satisfatória, com média 

de 91,28% para as posições com aço galvanizado e de 92,96% para as posições com 

aço comum; 

 Os testes de hipótese confirmaram que a LTE média entre fissuras com aço galvanizado 

é inferior à LTE média entre fissuras com aço comum. Tal comportamento 

provavelmente é influenciado pela maior abertura das fissuras devido a menor 

aderência aço-concreto no caso do aço galvanizado; 

 A análise da LTE apenas das fissuras que surgiram após o primeiro mês da concretagem 

mostrou não haver diferenças entre a LTE para as posições com aço galvanizado e 

comum (médias de 91,82% e 92,90%, respectivamente). Isso corrobora um aspecto 

defendido por autores que alegam que a perda de aderência entre aço e concreto, no 

caso do aço galvanizado, é mais significativa em idades iniciais, não sendo afetada em 

idades tardias (KAYALI e YEOMANS, 2000); 
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 A comparação da transferência de carga entre o PCCA longo e o curto mostrou que nas 

posições com aço comum do primeiro, os valores de LTE são bem próximos àqueles 

registrados no PCCA de curta extensão, mesmo para os dados de verão desse último; 

 No caso do PCS avaliado, os valores de LTE, que também são considerados elevados, 

estiveram mais próximos dos valores de LTE para as posições com aço galvanizado; 

 Apesar de no PCCA o mecanismo de transferência de carga ocorrer apenas pelo 

intertravamento dos agregados, o seu desempenho superior deve-se à taxa de 

armadura longitudinal, a qual não possui função estrutural, mas atua de modo a 

garantir que as fissuras estejam apertadas o suficiente para tornar eficiente o sistema, 

mesmo no inverno, quando as fissuras estão mais abertas devido às temperaturas mais 

baixas; 

 Apesar de se saber que o controle da abertura das fissuras é primordial para a 

transferência de carga e o bom desempenho do PCCA, não foram encontradas relações 

entre a abertura das fissuras e a LTE. Do mesmo modo, não foram encontradas 

relações entre a LTE e o espaçamento entre as fissuras para as placas carregadas e 

descarregadas; 

Por fim, conclui-se que o PCCA de longa extensão mostrou um desempenho satisfatório, 

apesar de a seção 2 possuir fissuras pouco espaçadas. Embora as aberturas das fissuras 

tenham sido maiores no aço galvanizado que no comum, e a transferência de carga ser menor, 

os valores ainda são considerados elevados. O monitoramento contínuo do PPCA através de 

novos testes com FWD possibilitará novas análises acerca do comportamento estrutural do 

pavimento e a influência do aço galvanizado no seu desempenho. 

 

5.4. Recomendações para trabalhos futuros 

A partir das análises e conclusões apresentadas no presente estudo, verificou-se que o padrão 

de fissuração para as seções centrais, ancoradas pelas seções de extremidade, encontra-se 

quase desenvolvido por completo. Dessa maneira, para que um método de dimensionamento 

de PCCA rodoviário seja proposto para as condições climáticas do Brasil, alguns aspectos que 

ainda devem ser entendidos e aprofundados são: 
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 Monitorar e avaliar o comportamento da transferência de carga nas fissuras através 

de novos levantamentos com FWD, para acompanhar a evolução no comportamento 

nas posições com aço galvanizado; 

 Realização de provas de carga dinâmicas para avaliação das tensões às quais o 

pavimento está sujeito, a fim de que se possa estudar seu desempenho estrutural e à 

fadiga; 

 Realizar retroanálises das bacias de deflexões do pavimento através de levantamentos 

com FWD, com aplicação de carga no meio das placas delimitadas entre duas fissuras; 

 Determinar, através do uso de equipamentos de tomografia, as fissuras existentes mas 

que ainda não estão visíveis nas superfícies das seções 1 e 4, cuja evolução do padrão 

de fissuração é mais lenta; 

 Simulação do PCCA com o padrão de fissuração completamente desenvolvido 

(englobando fissuras invisíveis) em programa de elementos finitos, a fim de que se 

possa reproduzir computacionalmente o comportamento de campo, para que através 

das análises de tensões se possa chegar ao equacionamento de um modelo 

mecanicista que norteie o dimensionamento de pavimentos de concreto com 

armadura contínua;  
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ANEXO A 

 

No presente anexo são apresentadas as considerações feitas acerca da modelagem analítica 
da fissuração do pavimento continuamente armado para a situação de campo, para cada um 
dos modelos empregados. 

Conforme comentado na revisão bibliográfica, os modelos analíticos foram desenvolvidos em 
laboratório, a partir de análises de diferentes corpos de prova, e validados a partir de medidas 
de deformação de estruturas (pontes e edifícios), agrupadas em um extenso banco de dados. 
Dessa maneira, para que os mesmos fossem empregados para a condição de campo, uma 
série de considerações foram feitas, sendo descritas abaixo para cada modelo. 

 

 Modelo ACI 209R-92 

Tabela A.1 – Dados de alimentação do Modelo ACI 209R-92 

t (dias) =  200 Idade do concreto no dia do levantamento (13/08/2016) 
tc (dias) =  3 Idade do concreto no início da secagem (fim da aplicação de cura) 

h =  0,8764 Umidade relativa do ar (em decimal) no dia do levantamento 
V (mm³) =  1,03E+09 Volume de concreto (delimitado por duas fissuras) 
S (mm²) =  4,13E+06 Área da superfície exposta a secagem (área superficial entre duas fissuras) 
d (mm) =  1,00E+03 Espessura média da amostra 
s (mm) =  140 Abatimento do concreto fresco 

 (%) =  41,35 Porcentagem de agregado miúdo em relação ao agregado total 
c (kg/m³) =  402 Consumo de cimento 

 (%) =  1,20 Teor de ar incorporado 
 

Os dados de entrada acima apresentados, são para fissuras da seção 4 (traço 4 – CP II F 40 + 
agregado virgem). No caso desse modelo, o valor da deformação última será o mesmo para 
concretos de uma mesma seção, pois de acordo com o equacionamento apresentado no 
capítulo 2, a razão V/S resulta sempre fixa (250 mm).  

Por exemplo, para o caso da fissura F2.1, a mesma encontra-se espaçada de 1,09 m da F2.20 
e de 1,34 m da F2.11, resultando em 1,215 m de espaçamento médio. Logo, o volume de 
concreto em mm³ é: 

1215 ∙ 3400 ∙ 250 = 1,03 × 10  mm³ 

A área da superfície exposta a secagem (S) em mm² será: 

1215 ∙ 3400 = 4,13 × 10  mm² 

 O que varia cada um dos concretos é a porcentagem de agregado miúdo em relação ao 
agregado total, consumo de cimento e teor de ar incorporado, influenciando dessa maneira 
no valor da retração calculada. Os valores dessas variáveis para cada um dos traços são: 
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 Modelo Eurocode 2 (EC2) 

Tabela A.2 – Dados de alimentação do Modelo EC2 

t (dias) =  200 Idade do concreto no dia do levantamento (13/08/2016) 
ts (dias) =  3 Idade do concreto no início da secagem (fim da aplicação de cura) 

Ac (mm²) =  8,50E+05 Área da seção transversal 
u (mm) =  9,23E+03 Perímetro da área da seção exposta a secagem 

h0 (mm) =  184,182 2 ∙ ⁄  
 ( ) =  39,23 Resistência média à compressão aos 28 dias 
 ( ) =  10 Valor fixo do modelo 

  =  4 Coeficiente em função do tipo de cimento 
 =  0,12 Coeficiente em função do tipo de cimento 

RH (%) 87,64 Umidade relativa do ar no dia do levantamento 
 

 

No caso do modelo do EC2, é calculado um valor de deformação para cada fissura, pois o valor 
do perímetro da parte da seção (u) exposta a secagem varia de uma fissura para a outra, 
enquanto que o valor da área da seção transversal (Ac) é sempre constante. No quadro acima 
os dados apresentados são para a fissura F2.1 (o espaçamento médio é calculado da mesma 
forma descrita no modelo ACI 209R-92), na seção 2, onde a área da seção transversal e o 
perímetro exposta a secagem são respectivamente: 

A = 3400 ∙ 250 = 8,50 × 10  (mm ) 

u = 2 ∙ 3400 + 2 ∙ 1215 (mm) 

Ainda, conforme apresentado no capítulo 2, Raphael et al. (2012) propuseram constantes para 
ajuste no cálculo da deformação no modelo EC2 de acordo com a faixa de resistência do 
concreto, umidade relativa do ar e o tempo (curto, médio ou longo prazo). Dessa maneira, 
para o caso do referido modelo, são apresentados dois cálculos de espaçamento médio, os 
quais são referentes a: deformação por retração ajustada conforme proposto pelos autores 
supracitados ( , ) e deformação hidráulica por retração sem ajuste total sem ajuste ( ). 
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 Modelo B3 

Tabela A.3 – Dados de alimentação do Modelo B3 

tc (dias) =  3 Idade do concreto no início da secagem (fim da aplicação de cura) 
t (dias) =  200 Idade do concreto no dia do levantamento (13/08/2016) 

 =  1 Coeficiente em função do tipo de cimento 
 =  1,2 Coeficiente em função do tipo de cura 

V (mm³) =  1,03E+09 Volume de concreto entre duas fissuras 
S (mm²) =  4,13E+06 Área da superfície entre duas fissuras exposta a secagem 
 ( ) =  39,23 Resistência média à compressão aos 28 dias 
 (kg/m³) =  182 Quantidade de água da mistura 

h =  0,8764 Umidade relativa do ar (em decimal) no dia do levantamento 
ks =  1 Coeficiente em função da forma 

 

No modelo B3, tal como ocorre no modelo ACI 209R-92, os valores de deformação para cada 
fissura será o mesmo para um mesmo tipo de concreto, pois a relação V/S será constante. Os 
dados de entrada que irão variar, influenciando na deformação final são resistência média à 
compressão aos 28 dias, quantidade de água da mistura e tipo de cimento. No caso dos dados 
de entrada acima apresentados, os mesmos são referentes à fissura F2.1, da seção 2 e o 
volume e a área exposta a secagem foram calculados da mesma forma descrita para o modelo 
ACI 209R-92. 

 Modelo GL 2000 

Tabela A.4 – Dados de alimentação do Modelo GL 2000 

t (dias) =  200 Idade do concreto no dia do levantamento (13/08/2016) 
tc (dias) =  3 Idade do concreto no início da secagem (fim da aplicação de cura) 

k =  1,00 Constante de retração (definida em função do tipo de cimento) 
 ( ) =  39,23 Resistência média à compressão aos 28 dias 
V (mm³) =  1,03E+09 Volume de concreto entre duas fissuras 
S (mm²) =  4,13E+06 Área da superfície entre duas fissuras exposta à secagem 

h =  0,8764 Umidade relativa do ar (em decimal) no dia do levantamento 
 

Para o modelo GL 2000, as considerações para o cálculo da deformação última são similares 
aos modelos ACI 209R-92 e B3, pois a relação V/S é constante para todos os casos; os valores 
de deformação calculados para cada fissura para um mesmo tipo de concreto serão 
constantes; o volume e área da superfície exposta a secagem são calculados pelo mesmo 
procedimento adotado para o modelo ACI 209R-92. 
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 Modelo CEB MC1990-99 

Tabela A.5 – Dados de alimentação do Modelo CEB MC1990-1999 

t (dias) =  200 Idade do concreto no dia do levantamento (13/08/2016) 
tc (dias) =  3 Idade do concreto no início da secagem (fim da aplicação de cura) 

 =  4 Coeficiente em função do tipo de cimento 
 =  0,12 Coeficiente em função do tipo de cimento 

 ( ) =  39,23 Resistência média à compressão aos 28 dias 
 ( ) =  10 Valor fixo do modelo 
V (mm³) =  1,03E+09 Volume de concreto entre duas fissuras 
S (mm²) =  4,13E+06 Área da superfície entre duas fissuras exposta à secagem 

h =  0,8764 Umidade relativa do ar (em decimal) no dia do levantamento 
 

No modelo CEB a relação V/S também é constante para as fissuras de uma mesma seção, o 
que resulta que a deformação última calculada mantém-se constante, como como ocorre nos 
modelos ACI 209R-92, B3 e GL 2000 anteriormente descritos. De uma seção para a outra, a 
deformação calculada varia por conta da variação da resistência à compressão do concreto e 
tipo de cimento empregado. O volume e a área exposta a secagem são calculados de acordo 
com o mesmo procedimento descrito para o modelo ACI 209R-92. 

Para o modelo CEB MC1990-99, similarmente ao modelo do EC2, são apresentados dois 
valores de deformação calculados, e consequentemente dois valores de espaçamento médio: 
o primeiro é referente apenas a parcela de retração hidráulica ( ) e a retração total ( ), a 
qual leva em consideração a parcela de retração autógena. 

 Modelo fib Model Code (2010) 

Tabela A.6 – Dados de alimentação do Modelo fib Model Code 

t (dias) =  200 Idade do concreto no dia do levantamento (13/08/2016) 
ts (dias) =  3 Idade do concreto no início da secagem (fim da aplicação de cura) 
 ( ) =  39,23 Resistência média à compressão aos 28 dias 
 ( ) =  10 Valos fixo do modelo 

Ac (mm²) =  8,50E+05 Área da seção transversal da placa 
u (mm) =  9,23E+03 Perímetro da área exposta à secagem 

 =  4 Coeficiente em função do tipo de cimento 
 =  0,12 Coeficiente em função do tipo de cimento 

RH (%) =  87,64 Umidade relativa do ar no dia do levantamento 
 

No caso do modelo do fib Model Code, similarmente ao modelo do Eurocode 2 (EC2), é 
calculado um valor de deformação para cada fissura, pois o valor da área da seção transversal 
é constante enquanto que o perímetro da área exposta a secagem varia de uma fissura para 
outra. Os dados de entrada acima expostos são referentes a fissura F2.1, e a determinação da 
área da seção transversal e do perímetro exposto a secagem é análoga a do modelo EC2 
demonstrado anteriormente. 
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 Modelo NBR 6118 

Tabela A.7 – Dados de alimentação do Modelo NBR 6118 

t (dias) =  200 Idade fictícia do concreto 
t0 (dias) =  3 Idade fictícia do concreto em que o efeito da retração passa a ser considerado 

(final da aplicação de cura) 
U(%) =  87,64 Umidade relativa do ar no dia do levantamento 

Ac (cm²) =  8,50E+03 Área da seção transversal da placa 
uar (cm) =  9,23E+02 Perímetro da área exposta à secagem 

 

No modelo da NBR 6118, tal como ocorre no modelo EC2 e no modelo fib, é calculado um 
valor de deformação para cada fissura, pois a área da seção transversal permanece constante 
enquanto o perímetro da área exposta a secagem varia de uma fissura para outra. Os dados 
apresentados acima são referentes à fissura F2.1 e o cálculo da área e do perímetro é análogo 
ao cálculo apresentado para o modelo EC2. A determinação dos dias em que a temperatura 
média diária foi admitida constante foi feita por meio da observação das médias diárias, a 
partir dos dados meteorológicos fornecido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica 
(FCTH). O período analisado foi de 26/01/2016 (dia da concretagem) ao dia 13/08/2016 (dia 
do levantamento de abertura das fissuras). Após a análise, foi admitido que a temperatura 
média pode ser considerada constante por 3 dias. 

Na tabela seguinte são apresentados os dados experimentais (abertura de fissura e 
espaçamento médio) e os espaçamentos médios calculados por meio de cada modelo. 

 

Tabela A.8 – Dados experimentais (abertura de fissuras e espaçamentos médios) e analíticos 
(espaçamentos médios calculados) 

Dados experimentais Dados Analíticos – espaçamentos calculados (m) 

Fissura w 
média 
(mm) 

e 
médio 

(m) 

ACI 
209R-

92 

Eurocode 2 B3 GL2000 CEB MC 
1990-
1999 

NBR 
6118 

fib 
Model 
Code 

(A) (B) 

F2.17 0,23 1,6 12,83 1,43 1,29 5,74 6,01 2,40 2,57 2,71 
F2.32 0,17 1,7 9,67 1,07 0,96 4,33 4,53 1,81 1,87 2,01 
F2.12 0,25 1,2 13,76 1,60 1,43 6,16 6,45 2,58 3,20 3,12 
F2.23 0,19 0,8 10,79 1,31 1,18 4,83 5,05 2,02 2,97 2,64 
F2.33 0,18 0,4 10,23 1,31 1,18 4,58 4,79 1,92 3,49 2,77 
F2.34 0,19 0,7 10,79 1,33 1,19 4,83 5,05 2,02 3,16 2,72 
F2.20 0,20 1,1 11,16 1,32 1,19 5,00 5,23 2,09 2,79 2,61 
F2.1 0,30 1,2 16,55 1,92 1,73 7,41 7,75 3,10 3,89 3,77 

F2.11 0,27 1,0 14,88 1,77 1,59 6,66 6,97 2,79 3,79 3,51 
F2.18 0,20 0,9 11,16 1,35 1,21 5,00 5,23 2,09 3,00 2,70 
F2.25 0,18 1,0 9,86 1,17 1,05 4,41 4,62 1,85 2,50 2,32 
F2.13 0,24 0,9 13,39 1,62 1,45 5,99 6,27 2,51 3,61 3,25 
F2.14 0,17 0,9 9,30 1,12 1,00 4,16 4,36 1,74 2,45 2,23 
F2.6 0,17 0,7 9,30 1,02 1,02 4,16 4,36 1,74 2,67 2,33 
F2.2 0,22 0,8 12,09 1,47 1,32 5,41 5,66 2,26 3,38 2,98 

F2.21 0,25 1,0 13,95 1,67 1,50 6,24 6,53 2,61 3,64 3,33 
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F2.7 0,32 1,1 17,67 2,09 1,88 7,91 8,28 3,31 4,44 4,15 
F2.15 0,21 0,7 11,72 1,44 1,30 5,24 5,49 2,19 3,42 2,95 
F2.8 0,24 0,8 13,58 1,65 1,48 6,08 6,36 2,54 3,75 3,33 

F2.22 0,23 0,7 12,83 1,58 1,42 5,74 6,01 2,40 3,74 3,23 
F2.24 0,15 0,8 8,37 1,02 0,92 3,75 3,92 1,57 2,36 2,07 
F2.16 0,19 1,6 10,60 1,18 1,06 4,75 4,97 1,99 2,13 2,24 
F2.26 0,17 2,0 9,30 1,01 0,91 4,16 4,36 1,74 1,68 1,87 
F2.27 0,18 3,8 10,23 0,99 0,89 4,58 4,79 1,92 1,11 1,63 
F2.35 0,19 3,4 10,79 1,07 0,96 4,83 5,05 2,02 1,31 1,81 
F2.38 0,13 0,8 7,44 0,91 0,82 3,33 3,48 1,39 2,11 1,85 
F2.36 0,13 1,0 7,25 0,86 0,77 3,25 3,40 1,36 1,83 1,71 
F2.37 0,19 2,7 10,42 0,96 0,96 4,66 4,88 1,95 1,50 2,86 
F2.39 0,13 2,9 7,44 0,76 0,68 3,33 3,48 1,39 1,03 1,32 
F2.4 0,23 3,1 12,65 1,27 1,14 5,66 5,92 2,37 1,63 2,18 
F2.5 0,25 0,5 14,14 1,78 1,60 6,33 6,62 2,65 4,54 3,73 
F2.3 0,22 0,6 12,46 1,56 1,40 5,58 5,84 2,33 3,85 3,23 

F2.10 0,24 0,9 13,58 1,64 1,47 6,08 6,36 2,54 3,63 3,28 
F2.28 0,15 1,0 8,18 0,98 0,88 3,66 3,83 1,53 2,10 1,94 
F2.31 0,22 0,7 12,46 1,55 1,39 5,58 5,84 2,33 3,73 3,18 
F2.29 0,21 0,5 11,72 1,47 1,32 5,24 5,49 2,19 3,68 3,06 
F2.19 0,19 0,8 10,60 1,29 1,16 4,75 4,97 1,99 2,98 2,62 
F2.9 0,18 0,7 9,86 1,22 1,09 4,41 4,62 1,85 2,91 2,50 

F2.30 0,24 0,9 13,21 1,60 1,44 5,91 6,19 2,47 3,59 3,22 
F3.10 0,25 0,9 12,38 1,91 1,71 6,64 8,91 2,52 3,73 4,28 
F3.12 0,18 1,0 8,96 1,37 1,23 4,80 6,45 1,82 2,58 3,03 
F3.14 0,19 2,7 9,12 1,22 1,10 4,89 6,56 1,86 1,48 2,36 
F3.1 0,26 2,4 12,54 1,72 1,54 6,73 9,03 2,55 2,25 3,40 
F3.2 0,26 0,7 12,70 2,01 1,81 6,81 9,14 2,58 4,32 4,65 
F3.3 0,24 0,5 11,72 1,90 1,70 6,29 8,44 2,39 4,36 4,47 
F3.4 0,26 0,6 12,70 2,02 1,81 6,81 9,14 2,58 4,37 4,67 

F3.21 0,20 0,7 9,77 1,55 1,39 5,24 7,03 1,99 3,30 3,56 
F3.22 0,20 2,7 9,77 1,31 1,18 5,24 7,03 1,99 1,62 2,56 
F3.19 0,19 4,4 9,45 1,17 1,05 5,07 6,80 1,92 1,04 2,05 
F3.15 0,24 4,6 11,72 1,45 1,30 6,29 8,44 2,39 1,24 2,50 
F3.16 0,22 5,5 10,58 1,28 1,15 5,68 7,62 2,15 0,96 2,12 
F3.13 0,24 3,4 11,56 1,50 1,34 6,20 8,32 2,35 1,58 2,77 
F3.5 0,30 0,9 14,66 2,28 2,04 7,86 10,55 2,98 4,55 5,14 

F3.11 0,30 0,9 14,66 2,27 2,04 7,86 10,55 2,98 4,52 5,12 
F3.6 0,27 1,6 13,19 1,90 1,71 7,07 9,50 2,68 3,02 4,01 

F3.17 0,20 2,1 9,61 1,34 1,20 5,15 6,92 1,95 1,88 2,71 
F3.23 0,17 1,9 8,14 1,15 1,03 4,37 5,86 1,66 1,68 2,36 
F3.7 0,25 1,5 12,21 1,78 1,60 6,55 8,79 2,48 2,89 3,77 
F3.8 0,30 1,2 14,66 2,21 1,98 7,86 10,55 2,98 4,02 4,85 

F3.20 0,12 1,7 6,03 0,86 0,78 3,23 4,34 1,23 1,34 1,81 
F3.18 0,24 2,6 11,56 1,56 1,40 6,20 8,32 2,35 1,97 3,07 
F3.9 0,29 3,2 14,00 1,83 1,64 7,51 10,08 2,85 2,01 3,43 
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ANEXO B 

 

TESTES DE HIPÓTESE PARA ABERTURA DE FISSURAS 

Teste t de Student para médias de amostras pareadas 

A fim de comparar a abertura das fissuras nas metades da seção com aço galvanizado e aço 

comum, foi aplicado o teste t de Student para comparar se há ou não uma diferença 

significativa na abertura para amostras pareadas. A hipótese nula e a hipótese alternativa para 

avaliação das amostras no teste bicaudal e unicaudal são respectivamente: 

: = 0 (as amostras são iguais) 

: ≠ 0 (as amostras são diferentes) 

: = 0 (o uso do aço galvanizado não influenciou na abertura das fissuras) 

: > 0 (o uso do aço galvanizado influenciou na abertura das fissuras) 

Onde: 

 é a média das diferenças de aberturas dadas por = −   ; 

  e    são as medidas de abertura verificadas nos pontos (A) e (B ou C), 

respectivamente; 

Definidas as variáveis, bem como as hipóteses a serem testadas, o indicador estatístico t-

Student é calculado pela seguinte equação: 

=
∑

∑ − (∑ )
− 1

 

Onde n é o tamanho da amostra (número de observações realizadas. Dessa maneira, para uma 

grau de significância de 1%, são comparadas as aberturas entre a posições (A) e (B), bem como 

(A) e(C), para os seguintes casos: seções 2 e 3 (seções com o maior número de fissuras) e a 

seção total do PCCA. Os resultados das análises estatísticas são apresentados nas tabelas 

abaixo. 
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Testes de hipóteses para abertura de fissuras – Levantamento 04/04/2016 

Tabela B.1 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção 2, pontos (A) e (C). 

  (A) (C)  
Média 0.19 0.02 
Variância 2.90E-03 1.56E-03 
Observações 22 22 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 21  
Stat t 11.21  
P(T<=t) uni-caudal 1.26E-10  
t crítico uni-caudal 2.52  
P(T<=t) bi-caudal 2.52E-10  
t crítico bi-caudal 2.83   

 

Tabela B.2 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção 2, pontos (A) e (B). 

  (A) (B) 
Média 0.19 0.09 
Variância 2.90E-03 3.99E-03 
Observações 22 22 
Hipótese da diferença de média  0  
gl 21  
Stat t 5.50  
P(T<=t) uni-caudal 9.35E-06  
t crítico uni-caudal 2.52  
P(T<=t) bi-caudal 1.87E-05  
t crítico bi-caudal 2.83   

 

Tabela B.3 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção 3, pontos (A) e (C). 

  (A) (C)  
Média 0.25 0.09 
Variância 2.78E-03 4.53E-03 
Observações 13 13 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 12  
Stat t 8.15  
P(T<=t) uni-caudal 1.55E-06  
t crítico uni-caudal 2.68  
P(T<=t) bi-caudal 3.11E-06  
t crítico bi-caudal 3.05   

 

Tabela B.4 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção, pontos (A) e (B). 

  (A) (B) 
Média 0.25 0.18 
Variância 2.78E-03 5.41E-03 
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Observações 13 13 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 12  
Stat t 3.88  
P(T<=t) uni-caudal 1.09E-03  
t crítico uni-caudal 2.68  
P(T<=t) bi-caudal 2.19E-03  
t crítico bi-caudal 3.05   

 

Tabela B.5 – Teste t-Student pareado para seção total, pontos (A) e (C). 

  (A) (C)  
Média 0.22 0.05 
Variância 3.16E-03 4.01E-03 
Observações 44 44 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 43  
Stat t 15.82  
P(T<=t) uni-caudal 7.81E-20  
t crítico uni-caudal 2.42  
P(T<=t) bi-caudal 1.56E-19  
t crítico bi-caudal 2.70   

 

Tabela B.6 – Teste t-Student pareado para seção, pontos (A) e (B). 

  (A) (B) 
Média 0.22 0.13 
Variância 3.16E-03 5.59E-03 
Observações 44 44 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 43  
Stat t 7.57  
P(T<=t) uni-caudal 9.84E-10  
t crítico uni-caudal 2.42  
P(T<=t) bi-caudal 1.97E-09  
t crítico bi-caudal 2.70   

 

 

Testes de hipóteses para abertura de fissuras – Levantamento 13/08/2016 

Tabela B.7 – Teste t-Student pareado para seção 2, pontos (A) e (C). 

 (A) (C)  
Média 0.29 0.13 
Variância 4.15E-03 9.45E-04 
Observações 39 39 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 38  
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Stat t 15.85  
P(T<=t) uni-caudal 1.23E-18  
t crítico uni-caudal 2.43  
P(T<=t) bi-caudal 2.46E-18  
t crítico bi-caudal 2.71   

 

Tabela B.8 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção 2, pontos (A) e (B). 

 (A) (B) 
Média 0.29 0.19 
Variância 4.15E-03 3.20E-03 
Observações 39 39 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 38  
Stat t 11.149  
P(T<=t) uni-caudal 7.6E-14  
t crítico uni-caudal 2.43  
P(T<=t) bi-caudal 1.5E-13  
t crítico bi-caudal 2.71   

 

Tabela B.9 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção 3, pontos (A) e (C). 

 (A) (C)  
Média 0.31 0.17 
Variância 3.73E-03 1.51E-03 
Observações 23 23.00 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 22  
Stat t 14.98  
P(T<=t) uni-caudal 2.53E-13  
t crítico uni-caudal 2.51  
P(T<=t) bi-caudal 5.06E-13  
t crítico bi-caudal 2.82   

 

Tabela B.10 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção 3, pontos (A) e (B) 

 (A) (B) 
Média 0.31 0.22 
Variância 3.73E-03 3.21E-03 
Observações 23 23 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 22  
Stat t 10.02  
P(T<=t) uni-caudal 5.84E-10  
t crítico uni-caudal 2.51  
P(T<=t) bi-caudal 1.17E-09  
t crítico bi-caudal 2.82   
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Tabela B.11 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção total, pontos (A) e (C) 

 (A) (C)  
Média 0.29 0.15 
Variância 5.54E-03 1.46E-03 
Observações 79 79 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 78  
Stat t 20.63  
P(T<=t) uni-caudal 1.26E-33  
t crítico uni-caudal 2.38  
P(T<=t) bi-caudal 2.52E-33  
t crítico bi-caudal 2.64   

 

Tabela B.12 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras da seção total, pontos (A) e (B) 

Seção Total (A) (B) 
Média 0.29 0.20 
Variância 5.54E-03 3.33E-03 
Observações 79 79 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 78  
Stat t 15.26  
P(T<=t) uni-caudal 1.99E-25  
t crítico uni-caudal 2.38  
P(T<=t) bi-caudal 3.98E-25  
t crítico bi-caudal 2.64   

 

Tabela B.13 – Teste t-Student pareado: abertura de fissuras que apareceram após o primeiro 
mês de construção, pontos (A) e (C). 

  (A) (C)  
Média 0.24 0.13 
Variância 2.81E-03 1.00E-03 
Observações 35 35 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 34  
Stat t 14.40  
P(T<=t) uni-caudal 2.49E-16  
t crítico uni-caudal 2.44  
P(T<=t) bi-caudal 4.97E-16  
t crítico bi-caudal 2.73   

 

Tabela B.14 – Teste t-Student pareado: abertura fissuras que apareceram após o primeiro 
mês, pontos (A) e (B) 

 (A) (B) 
Média 0.24 0.17 
Variância 2.81E-03 1.58E-03 
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Observações 35 35 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 34  
Stat t 10.98  
P(T<=t) uni-caudal 5.0E-13  
t crítico uni-caudal 2.44  
P(T<=t) bi-caudal 1.0E-12  
t crítico bi-caudal 2.73   

 

Testes de hipóteses para LTE – teste de FWD em 29/09/2016 

Tabela B.15 – Teste t-Student pareado: LTE para a seção total, considerando posições com 
aço comum (AC) e aço galvanizado (AG). 

 AC AG 
Média 92.96% 91.28% 
Variância 6.38E-04 4.56E-04 
Observações 78 78 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 77  
Stat t 4.75  
P(T<=t) uni-caudal 4.61E-06  
t crítico uni-caudal 2.38  
P(T<=t) bi-caudal 9.22E-06  
t crítico bi-caudal 2.64   

 

Tabela B.16 – Teste t-Student pareado: LTE para fissuras que apareceram após o primeiro 
mês, considerando posições com aço comum (AC) e aço galvanizado (AG) 

  AC AG 
Média 92.90% 91.82% 
Variância 5.83E-04 4.28E-04 
Observações 34 34 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 33  
Stat t 1.84  
P(T<=t) uni-caudal 3.70E-02  
t crítico uni-caudal 2.44  
P(T<=t) bi-caudal 7.40E-02  
t crítico bi-caudal 2.73   

 

 

 

 



188 
 

VITA 

 

Andréia Posser Cargnin, nascida em Nova Palma, RS, no dia 25 de maço de 1991, formou-se 

em Engenharia Civil, pela Universidade Federal de Santa Maria, em agosto de 2014. 

Durante a graduação foi bolsista do Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia 

Civil (PET – CIVIL), colaborando para implementação do programa no curso; foi também 

bolsista voluntária no Núcleo de Estudos, Experimentação e Modelagem Numérica de 

Estruturas (NEST – UFSM), estudando modelos para análise estrutural de torres estaiadas de 

linhas e transmissão; prestou monitoria nas disciplinas de Rodovias I (bolsista), Segurança 

Estrutural e Análise Matricial de Estruturas (as duas últimas como monitora voluntária). 

Realizou estágio obrigatório na empresa Sarkis Engenharia Estrutural Ltda, atuando na 

elaboração de projetos estruturais e memoriais descritivos e de cálculo de obras de arte 

especiais e estruturas correntes. 

Foi agraciada com o prêmio Distinção CACISM (Câmara de Comércio e Indústria de Santa 

Maria) pelo Destaque Acadêmico da 88° Turma de Engenheiros Civis da UFSM, sendo a aluna 

com melhor desempenho acadêmico dentre os formandos. Também foi agraciada com a 

Láurea de Destaque Acadêmico de 2014, entregue pela Sociedade de Engenharia do Rio 

Grande do Sul (SERGS), por alcançar o primeiro lugar na classificação geral dos cursos da área 

Tecnológica da UFSM. 

Em setembro de 2014 ingressou no Programa de Pós-graduação em Engenharia de 

Transportes da Escola Politécnica da USP, para desenvolver pesquisa sobre o uso de 

pavimentos de concreto continuamente armados em ambiente tropical. Sob supervisão do 

seu orientador, participou do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. 

Em 2016, recebeu o prêmio CNT de Produção Acadêmica, concedido pela Confederação 

Nacional do Transporte durante o XXX Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, pela 

coautoria do artigo “Análise da capacidade de infiltração em pavimento permeável de bloco 

de concreto unidirecionalmente articulado“, selecionado entre os melhores do congresso. 

 


