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RReessuummoo  
 

Motivado pela alteração do sistema construtivo de pavimentos de concreto de cimento 
Portland, na qual foi abolida a utilização da manta plástica entre placas e bases 
cimentadas, com conseqüente emprego de imprimação da base com emulsão asfáltica, 
este trabalho buscou responder algumas indagações surgidas durante este processo. 
 
Em laboratório, através de uma metodologia de ensaio especialmente adaptada para o 
estudo da resistência ao cisalhamento entre concreto de cimento Portland (CCP) e 
concreto compactado com rolo (CCR), inferiu-se, para diferentes tratamentos de 
interface, elevados níveis de resistência ao cisalhamento em interfaces sem emulsão 
asfáltica que potencializam o emprego de estruturas monolíticas de pavimentos. 
Quanto àquelas que continham material asfáltico, foram obtidos resultados muito 
inferiores aos anteriores, com caracterização de ruptura dúctil, por efeito de fluência do 
material betuminoso. 
 
Duas pistas experimentais instrumentadas, uma em whitetopping ultradelgado e outra 
em pavimento simples de concreto executado segundo a nova prática construtiva, 
capazes de mensurar as deformações específicas do CCP durante a execução de provas 
de carga dinâmica, associadas às modelagens por elementos finitos (MEF), realizadas 
com auxílio do programa ISLAB2000, propiciaram importantes inferências sobre o 
comportamento mecânico destes dois tipos de pavimentos de concreto. 
 
Verificou-se o trabalho mecânico composto (monolítico) das estruturas de whitetopping 
ultradelgado, com boas correlações entre as tensões medidas e numericamente 
calculadas; e entre os rebaixamentos da linha neutra (LN) determinados analítica, 
numérica e experimentalmente.  
 
No tocante ao pavimento simples de concreto sobreposto à base cimentada imprimada, 
apesar das ótimas correlações entre tensões medidas e determinadas numericamente, 
não se pode obter conclusões definitivas a despeito do trabalho mecânico desta 
estrutura, apesar da existência de indícios de comportamento não-monolítico. 
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AAbbssttrraacctt   
 

This thesis intended to answer some inquiries, which arose during the alteration of the 
concrete pavement constructive process. This process substituted the plastic blanket by 
the asphalt emulsion, between the concrete slabs and the cemented bases. 
 
A laboratorial test methodology, specially adapted for the study of shear strength 
between the Portland cement concrete and the rolled concrete, inferred, for different 
types of interlayer treatments, high levels of shear strength, at the interfaces without 
asphalt emulsion. These shear strength levels enable the monolithic behavior of the 
pavement structure. When the asphalt emulsion was presented at the interlayer, the 
shear strength was much smaller than the former, with ductile rupture due to the 
fluency of the bituminous material. 
 
Two instrumented road test, the first section in ultra-thin whitetopping pavement and 
de second one, in jointed plain concrete pavement (built as according to new 
constructive process), and the finite element analyses propitiated important conclusions 
about the mechanical behavior of these pavement structures. It was able because the 
strain-gages measured the specific concrete deformations during the dynamic load 
tests. 
 
The monolithic behavior of the ultra-thin whitetopping pavement was verified. There 
were good correlations between the measured stresses and theoretical stresses, which 
were calculated by the finite element method; and between the neutral axle 
displacements, estimated by analytical, numerical and experimental ways. 
 
With regard to the jointed plain concrete pavement, which was built over the cemented 
base (covered by the asphalt emulsion), great correlations between measured and 
simulated stresses were achieved, as well as it was found for ultra-thin whitetopping. 
However, it was not possible to conclude, definitively, concerning the mechanical 
behavior of this pavement structure, although there are clues that indicated a non-
monolithic behavior, that is, concrete slabs are unbounded up with the cemented base. 
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IInnttrroodduuççããoo  ee  OObbjjeett iivvooss  
 
O homem, há muito tempo, tem a necessidade de locomover-se de forma rápida e 
segura, sem que prejuízos lhe sejam trazidos pelas inconstâncias das condições 
climáticas. Com o passar dos anos, o transporte tracionado por animais cedeu espaço 
aos veículos automotores. Sem cessar a evolução, os veículos com tração mecânica 
foram adquirindo força e, com ela, a capacidade de transporte aliada à velocidade. 
Assim, antigos materiais e processos construtivos de pavimentos foram, 
gradativamente, sendo substituídos com o intuito de melhorar o desempenho das vias e 
reduzir custos construtivos e operacionais. 
 
Tradicionalmente, no Brasil, executavam-se pavimentos de concreto de cimento 
Portland (CCP) com juntas serradas, barras de transferência de carga e barras de 
ligação. As placas eram sobrepostas a bases granulares ou cimentadas, sendo que a 
aderência na interface entre os dois materiais, em caso de base cimentada, era impedida 
pelo emprego de mantas plásticas. 
 
Objetivando a redução dos custos iniciais, em 2000, duas rodovias no estado de São 
Paulo, utilizaram-se de uma delgada camada de imprimação com emulsão asfáltica 
sobre a base de concreto compactado com rolo (CCR), em detrimento das mantas 
plásticas. 
 
Evitar a perda de água do CCP para o CCR e reduzir o atrito entre as duas camadas, 
que poderia provocar o surgimento de fissuras nas placas durante a movimentação 
térmica diferencial destas camadas, eram funções atribuídas à manta plástica que, nos 
dois casos relatados anteriormente, foram conferidas à emulsão asfáltica. 
 
A alteração do processo construtivo fez surgirem dúvidas em relação à manifestação de 
aderência entre o CCP e o CCR quando do emprego da imprimação da camada de base. 
Na realidade, desejava-se que placas de CCP e base cimentada trabalhassem de forma 
independente devido à hesitação de que, com o aparecimento da aderência entre as 
duas camadas, a estrutura do pavimento fosse acometida por fissuras, induzidas pela 
retração volumétrica das camadas. 
 
Todavia, na possibilidade de se controlar as referidas fissuras e proporcionar aderência 
entre CCP e CCR, ter-se-iam pavimentos de comportamento composto, em que placas e 
bases cimentadas trabalhariam monoliticamente, possibilitando substancial redução das 
tensões críticas1 de tração na flexão, nas placas de CCP, contribuindo para o controle do 
processo de ruptura por fadiga da estrutura viária. 
 

                                                 
1 Quando o termo “tensão” ou “tensão crítica” aparecer no decorrer do trabalho, deve ser interpretado 
como tensão máxima de tração na flexão na camada em questão, visto ser este o tipo de esforço mecânico 
crítico para fins de dimensionamento de pavimentos de CCP. 
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Avaliar, laboratorialmente, a possível manifestação de aderência entre CCP e CCR, 
simulando a imprimação do CCR e outras condições de tratamento da camada de base, 
antes da moldagem do CCP, configura-se em um dos principais objetivos desta tese, 
que ainda intenta: analisar deformações e tensões por meio de provas de carga 
dinâmica em trechos experimentais instrumentados de pavimentos de CCP, 
supostamente aderidos a bases cimentadas ou asfálticas (caso de Whitetopping 
Ultradelgado – WTUD); modelar numericamente as provas de carga dinâmica; e, 
através da comparação entre dados experimentais e numéricos, inferir sobre o provável 
comportamento mecânico assumido por estas estruturas quando solicitadas por eixos 
rodoviários. 
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CCaappííttuulloo  11                          
RReevviissããoo  BBiibblliiooggrrááffiiccaa  
 
Tendo em vista o objetivo primordial desta tese, que se concentra no estudo do 
comportamento monolítico de pavimentos de CCP aderidos a bases cimentadas ou 
asfálticas, a revisão bibliográfica apresentará os tópicos mais importantes que 
contribuíram para o entendimento da problemática em estudo, através do 
desenvolvimento de estudos laboratoriais de resistência ao cisalhamento entre CCP e 
substrato cimentado, além de provas de carga dinâmica em pavimentos aderidos e 
modelagens por elementos finitos. 
 
Contudo, conforme poderá ser evidenciado, durante a leitura deste capítulo, será dada 
maior ênfase a tópicos relacionados a pavimentos de CCP aderidos a bases cimentadas, 
uma vez que os principais quesitos referentes ao WTUD já foram suficientemente 
abordados em trabalhos nacionais anteriores. 
 
 

1 .1  Aderência  entre  Camadas  Cimentadas  
As vantagens da obtenção de pavimentos com comportamento monolítico, 
principalmente a redução das espessuras de CCP, somente serão possíveis através da 
existência de aderência entre as placas de CCP e as bases cimentadas. A aderência 
também se configura em um importante fator no desempenho dos WTUD, segundo 
fora amplamente discutido em Balbo (1999), Pereira (2001) e, sobretudo, em Fortes 
(1999). 
 
 

1 . 1 . 1  M e c a n i s m o  d e  A d e r ê n c i a  
O mecanismo de aderência possui um importante papel dentro da engenharia civil. A 
partir de sua efetivação, é possibilitado o assentamento de blocos de alvenaria, seja esta 
de vedação ou estrutural, por meio de argamassas, que também permitem o 
assentamento de pisos cerâmicos e peças de revestimento. Ao dimensionar uma 
estrutura de concreto armado, cuidado especial deve ser reservado à ancoragem das 
barras de aço em meio ao concreto, sob pena de levar a estrutura à ruína, por deficiência 
de aderência entre os dois materiais. É bem verdade que os exemplos colocados são 
ínfimos frente ao campo de aplicação em que a aderência configura-se na premissa 
básica à utilização de processos e materiais de construção civil. 
 
A aderência pode ser pensada, em nível microscópico, como o efeito aglutinador de 
diferentes materiais na transformação destes em um material diferente, com 
propriedades distintas daquelas dos materiais que lhe deram origem. 
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Fazendo-se uma analogia ao explicitado por Fusco (1995) para o concreto armado, o 
comportamento composto de um pavimento de CCP provém da solidariedade existente 
entre os materiais de base (cimentada ou asfáltica) e o de revestimento (CCP). O 
trabalho solidário de ambas as camadas é possibilitado pela aderência, que impede 
movimentos horizontais relativos entre as duas camadas na interface. Para o autor, a 
aderência entre dois materiais pode ser decomposta em três parcelas: aderência por 
adesão, aderência por atrito e aderência mecânica. 
 
Aderência por Adesão 
Refere-se à parcela do efeito macroscópico da aderência, propiciada pelas ligações 
físico-químicas existentes entre os dois materiais que são formadas durante as reações 
de hidratação do cimento Portland. 
 
Para Shah e Ahmad (1994), a aderência na interface do CCP com qualquer outro 
material também pode ser dividida como proposto por Fusco (1995). A aderência por 
adesão, nomeada por Shah e Ahmad (1994) de aderência física, envolve as forças de 
Van der Waals e reações químicas entre as diferentes fases da pasta de cimento Portland 
hidratada e o substrato. 
 
A força de Van der Waals ou, conforme prefere Shackelford (1996), secondary bond, 
refere-se à aderência atômica sem transferência ou compartilhamento de elétrons, 
baseada na atração de cargas elétricas opostas. Essa atração depende da distribuição 
assimétrica das cargas positivas e negativas, no interior de cada átomo ou molécula, 
constituintes dos materiais aderidos. 
 
Aderência por Atrito 
Adaptando as considerações de Fusco (1995) para o caso em estudo, esta parcela de 
aderência surge devido às forças de atrito existentes entre o CCP e o CCR. A magnitude 
desta parcela de aderência depende da rugosidade do CCR, pois é este o material 
preexistente, quando da execução do CCP. A rugosidade, por sua vez, é influenciada 
pela força normal imposta pelo peso-próprio do CCP e pela ação do tráfego.  
 
Entretanto, contrariando o que ocorre, quando da retração do CCP, que envolve o aço, a 
retração provoca efeitos deletérios sobre a manifestação da aderência entre CCP e CCR. 
Isso ocorre porque durante a retração plástica do CCP, as rugosidades do CCR induzem 
tensões que podem romper as ligações físico-químicas, estabelecidas entre os dois 
materiais.  
 
Aderência Mecânica 
Se, para o concreto armado, a aderência mecânica decorre das saliências presentes nas 
barras de aço (Fusco, 1995), no WTUD é proporcionada pelos sulcos formados no CA 
pela ação da fresagem e, no pavimento de CCP aderido ao CCR, por possíveis 
irregularidades macroscópicas presentes na camada de base, capazes de gerar 
intertravamento de agregados presentes nas duas camadas. A utilização de agregados 
graúdos de maiores dimensões pode resultar em maiores projeções destes através da 
interface, aumentando a parcela de aderência mecânica. 
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Em ensaios conduzidos por Santagata e Canestrari (1998), as interfaces constituídas de 
CCP e bases cimentadas rugosas apresentaram maiores resistências ao cisalhamento 
que as interfaces de CCP e as bases cimentadas de superfície lisa. 
 
 
Conforme Fusco (1995), a aderência mecânica e por atrito se confundem, na medida em 
que a superfície de aço, ou de CCR para o presente estudo, se alisa. 
 
Segundo Delatte (1999), a aderência entre dois substratos cimentados é proporcionada 
por dois mecanismos distintos, a saber: adesão e embricamento. A adesão corresponde 
ao processo pelo qual duas camadas se unem por meio do efeito-cola propiciado pela 
nata de cimento presente no CCP fresco, quando este é sobreposto a uma camada 
cimentada já endurecida; o processo é idêntico ao mecanismo de aderência existente 
entre a pasta de cimento e o agregado. O embricamento refere-se ao travamento 
mecânico de uma superfície sobre a outra, sendo importante para este processo a 
rugosidade da interface destes materiais. À medida que a rugosidade aumenta o 
embricamento, esta também aumenta a área de contato da nata de cimento do CCP 
fresco com a camada cimentada preexistente, incrementando, desta maneira, o poder de 
adesão (cola).  
 
A exudação, por interferir na qualidade do CCP, coloca-se como um fator importante na 
manifestação da aderência, de acordo com Fusco (1995). Contudo, por tratar-se de 
estruturas de pavimentos, horizontais portanto, a interface entre CCP e CCR localiza-se 
na zona de melhor qualidade do CCP, pouco exposta à exudação. 
 
 

1 . 1 . 2  P r o m o ç ã o  d e  A d e r ê n c i a  e n t r e  C C P  e  B a s e  C i m e n t a d a  
Rasmussen et al. (1997) discorrem sobre alguns detalhes construtivos e materiais 
empregados em pavimentação que contribuem para o bom desempenho de pavimentos 
monolíticos. 
 
Agregados 
Pavimentos compostos executados com agregados calcários apresentam, segundo 
julgamento de Rasmussen et al. (1997), melhor desempenho em longo prazo que 
aqueles construídos com granito ou quartzo, devido ao menor coeficiente de dilatação 
térmica do primeiro.  
 
Talvez Barenberg e Zollinger (1990) tenham presenciado o efeito descrito por 
Rasmussen et al. (1997) sobre a aderência entre CCP e CCR. Em testes descritos por 
Barenberg e Zollinger (1990), constataram a perda de aderência, através de medidas de 
deformação em campo e simulações numéricas com o programa ILLI-SLAB, entre o 
início e o final do verão de 1988, nos Estados Unidos. 
 
Para promover a aderência entre base cimentada e CCP, Yrjanson e Packard (1980) 
indicam o emprego de bases cimentadas, constituídas de agregados com granulometria 
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grossa e imediata concretagem do CCP, assim que se executar a base, sem aplicação de 
agente de cura na interface. 
 
Cimento Portland e Cura 
O efeito do cimento Portland sobre a aderência é manifestado rapidamente, no 
momento da hidratação do cimento. Os autores recomendam o emprego de qualquer 
tipo de cimento que não aqueles de alta resistência inicial. Dessa maneira, o processo de 
cura do CCP possui papel preponderante sobre a promoção de aderência na interface 
CCP e base cimentada, porque interfere diretamente sobre o calor de hidratação do 
cimento Portland (Rasmussen et al., 1997). 
 
As retrações plásticas que ocorrem no CCP, durante as primeiras idades (18-24h), são as 
principais responsáveis pela separação ou não manifestação de aderência entre o CCP e 
uma camada cimentada preexistente (Santagata e Canestrari, 1998). A cura do CCP 
pode ser considerada como um agente de prevenção da perda de aderência entre 
camadas de revestimento e base cimentada. 
 
Temperatura de Concretagem 
O período do dia em que se concreta o pavimento também afeta o desempenho de 
pavimentos monolíticos, sendo recomendável que a máxima temperatura do CCP, 
durante a hidratação, nunca coincida com a temperatura máxima ambiente. Em obras, 
de grande volume de CCP, a exemplo de barragens, outros métodos também podem ser 
utilizados, como o resfriamento do CCP (Rasmussen et al.,1997). 
 
Preparo da Superfície de Base Cimentada 
O preparo da superfície da base cimentada é outro fator importante no 
desenvolvimento da aderência com o CCP. O jateamento de areia é tido como suficiente 
por Rasmussen et al. (1997). A limpeza do substrato com janto de ar comprimido 
também é considerada benéfica por Tayabji e Ball (1988) e Koesno e McCullough (1988). 
 
Nata de Cimento como Agente de Aderência 
Tayabji e Ball (1988) e Koesno e McCullough (1988), estudando CCP aderido a uma 
camada preexistente do mesmo material, indicaram a utilização de nata de cimento 
como agente promotor de aderência. Entretanto, o emprego de nata de cimento a fim de 
proporcionar aderência entre duas camadas cimentadas é muito controverso. Alguns 
tecnologistas de concreto afirmam que a inserção de uma fina camada de nata de 
cimento Portland, de elevada rigidez depois de curada, somente atrapalharia o processo 
de formação da aderência na interface de dois materiais, conforme evidenciaram Grove 
et al. (1993). 
 
Alguns Resultados de Resistências ao Cisalhamento 
Para o CCP aderido ao CCP antigo, estudado por Tayabji e Ball (1988), a resistência 
média ao cisalhamento obtida foi de 3,3 MPa, com todos valores superiores a 2,5 MPa. 
Koesno e McCullough (1988), estudando a mesma estrutura de pavimento, 
recomendam que a interface CCP/CCP deva desenvolver resistência ao cisalhamento 
três a quatro vezes maior que o esforço cisalhante imposto à interface pela ação do 
tráfego. 
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Ainda para CCP aderido ao mesmo material preexistente, Sprinkel et al. (1997) relatam 
resistências ao cisalhamento entre 3,5 e 4,0 MPa. Para o caso de CCP sobreposto ao CA 
fresado, as resistências ao cisalhamento oscilaram de 1,0 a 1,5 MPa. 
  
 

1 . 1 . 3  D e t e r m i n a ç ã o  d a  R e s i s t ê n c i a  a o  C i s a l h a m e n t o  e m  I n t e r f a c e s  
A d e r i d a s  

Fortes (1999) envidou grande parte de seus esforços na elaboração de um procedimento 
capaz de avaliar a aderência entre CCP e CA. Em sua revisão bibliográfica, a autora 
discorre sobre oito ensaios para determinação da resistência ao cisalhamento, na 
interface aderida de dois materiais distintos. 
 
Um dos principais ensaios que visam quantificar a aderência na interface aderida é o 
Ensaio de Arrancamento ou Pull-off Test Method. Este ensaio mede a adesão entre 
camadas a partir da aplicação de tração pura, não medindo as outras parcelas de 
aderência (Santagata e Canestrari, 1998). Fortes (1999), ao considerar a importância das 
outras parcelas da aderência para o WTUD, não recomenda esta metodologia. 
 
O Ensaio de Cisalhamento Oblíquo (Slant Shear Test) mensura, a partir de uma força 
normal de compressão, a resistência ao cisalhamento na interface de dois materiais que 
se deslocam entre si sob um ângulo de 30° (Fortes, 1999). Segundo a norma ASTM: 
C882-91, este ensaio destina-se a medir a resistência entre duas faces de CCP aderidas 
por meio de resina epóxica. Durante o preparo das amostras para ensaio, corpos de 
prova cilíndricos são serrados a fim de fornecerem a superfície inclinada de 
deslizamento, onde será efetuada a colagem das faces serradas. O processo de serra 
configura-se no maior problema deste ensaio, porque a serra planifica completamente a 
superfície de cisalhamento, inviabilizando este teste para a finalidade a que se pretende 
este trabalho. 
 
Santagata e Canestrari (1998) realizaram ensaios empregando a metodologia Ancona 
Shear Testing que consiste na imposição de deslocamentos relativos entre os materiais 
aderidos que induz, na interface, tensões de cisalhamento. Existe, neste caso, a 
possibilidade de aplicação de uma força normal que simularia o peso dos eixos sobre a 
estrutura do pavimento, bem como o peso-próprio do concreto de cimento Portland. 
Apesar da completeza do método, apontada por Fortes (1999), há o inconveniente de 
não permitir ensaiar amostras extraídas de campo. 
 
Após analisar, profundamente, os ensaios capazes de aferir a resistência ao 
cisalhamento em interfaces aderidas, Fortes e Balbo (2000) propuseram uma 
metodologia própria para o estudo da referida resistência, justificando sua escolha pela 
escassez de detalhes dos ensaios na literatura revisada e, sobretudo, pelas limitações 
das metodologias pesquisadas, assim resumidas: 

• Baixo nível de representatividade da resistência ao cisalhamento medida; 
• Dificuldades de moldagem; 
• Indisponibilidade de equipamentos. 
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Dada a proximidade de objetivos pretendidos no presente trabalho, em nível 
laboratorial, e o sucesso obtido por Fortes e Balbo (2000) na mensuração da resistência 
ao cisalhamento para o WTUD, optou-se pela utilização da estrutura básica de ensaio, 
desenvolvida por Fortes e Balbo (2000), com inserções de ajustes impostos pela 
diferença de materiais estudados. Esta metodologia será pormenorizada no terceiro 
capítulo desta tese: Análise Experimental de Aderência. 
 
 

1 .2  Comportamento  Monol í t i co  de  Pavimentos  
Larsen (1981) define pavimentos compostos ou monolíticos como pavimentos 
constituídos por uma base em econocrete (similar ao CCR), com uma camada de 
revestimento de CCP aderida à base cimentada. Segundo o autor, estas estruturas são 
indicadas para regiões de difícil obtenção de agregados de boa qualidade. 
 
O conceito apresentado por Kohn e Darter (1981) é mais abrangente e elucidativo. 
Pavimento composto de CCP é a união monolítica de duas camadas de diferentes 
concretos de cimento Portland, cuja camada inferior possui menor resistência à tração 
na flexão que a superior. O agente promotor do comportamento monolítico do 
pavimento é a aderência. 
 
A grande vantagem apontada por Kohn e Darter (1981) em relação à utilização de 
pavimentos compostos é a economia proporcionada pelo emprego do CCR em maiores 
espessuras que o CCP, na formação do pavimento composto. Segundo os autores, os 
pavimentos monolíticos necessitam apenas de 25,4 a 76,2 mm a mais de espessura total 
que os pavimentos convencionais, executados sem aderência entre placas e bases 
cimentadas. 
 
A Figura 1.1 ilustra o efeito da aderência entre o CCP e a base cimentada (CCR). 
Quando inexistem ligações rígidas entre os dois materiais, não há igualdade de 
deformações horizontais no fundo do CCP e no topo do CCR. Assim, ambas as camadas 
podem deformar-se independentemente, tendo seu comportamento estrutural 
governado por duas linhas neutras, uma em cada camada, localizadas a meia altura de 
suas espessuras. 
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Sistema Não-Aderido 
- 2 Linhas Neutras - 

Sistema Monolítico 
- 1 Linha Neutra - 

CCP 

CCR 

CCP

CCR 

Tração Compressão 

Tração Compressão 

LN do CCP 

LN do CCR 

LN do Sistema 

 
 Figura 1.1 Efeito da Aderência sobre o Comportamento Estrutural de Pavimentos 
 
No entanto, quando as duas camadas trabalham monoliticamente, tendo sua interface 
ligada rigidamente pelo advento da aderência, uma única linha neutra passa a governar 
o comportamento mecânico do pavimento. 
 
Se os dois materiais aderidos possuírem diferentes módulos de elasticidade, o tráfego 
de veículos induzirá tensões de cisalhamento na interface aderida. Se a resistência ao 
cisalhamento na interface for capaz de suportar os esforços de cisalhamento atuantes, 
CCP e CCR trabalharão aderidos até que haja inversão deste equilíbrio, que pode ser 
condicionado pela fadiga das ligações rígidas promotoras de aderência, efeito 
presenciado por Fortes (1999) em estruturas monolíticas de WTUD, submetidas a 
esforços cíclicos em laboratório. 
 
O rebaixamento da linha neutra dependerá das propriedades elásticas e espessuras das 
duas camadas aderidas. Quanto maior for a espessura, ou mais rígida for a camada de 
base, maior será o rebaixamento da linha neutra e menores serão as tensões na flexão no 
fundo da primeira camada (CCP). 
 
Todavia, ao passo que o rebaixamento da linha neutra reduz as tensões na interface 
aderida, em ambos os materiais, também aumenta os esforços atuantes no topo do CCP 
e no fundo do CCR.  
 
Como, geralmente, os esforços críticos de tração na flexão, em pavimento não-aderido, 
ocorrem no fundo do CCP, quando a aderência na interface CCP/CCR se manifesta, as 
tensões críticas de tração na flexão no fundo do CCP diminuem a ponto de serem 
desprezadas mas, por outro lado, as mesmas tensões no fundo do CCR aumentam, 
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tornando compulsórias a análise cuidadosa de possível ruptura por fadiga nesta 
camada (Kohn e Darter, 1981). 
 
Larsen (1981) e Darter et al. (1994), que modelaram numericamente pavimentos de CCP 
em programas de elementos finitos em 3-D, são unânimes em afirmar que, ao aumentar 
a capacidade portante do sistema de apoio, o CCR possibilita significativa redução da 
espessura de CCP. Contudo, o máximo aproveitamento da utilização de CCR ocorre 
quando esta camada trabalha monoliticamente com o CCP. Darter et al. (1994) foram 
além, inferiram, também, que a aderência reduz tanto as tensões críticas, devido à 
carga, quanto ao diferencial térmico. 
 
No procedimento de dimensionamento de pavimentos monolíticos apresentado por 
Larsen (1981), depois de obtida a espessura total na qual o pavimento resistiria à fadiga, 
a combinação entre espessura de CCP e CCR é determinada a partir das tensões de 
cisalhamento previstas para a interface. 
 
A Equação 1.1, deduzida em Larsen (1981), determina a espessura de CCP ou de CCR 
para que a tensão de cisalhamento na interface seja nula. 
 

                                                               2
1

2
1 t

E
Et 










=                                                               [1.1] 

Onde: 
t1 – Espessura de CCP; 
t2 – Espessura de CCR; 
E1 – Módulo de Elasticidade do CCP; 
E2 – Módulo de Elasticidade do CCR. 

  
No procedimento de dimensionamento apresentado por Kohn e Darter (1981), foram 
gerados, através da modelagem por elementos finitos, modelos de previsão de tensão 
crítica no pavimento composto que variaram as espessuras de CCP entre 51 e 152 mm e 
do CCR entre 101 e 254 mm. 
 
As espessuras de 240 mm de CCP e 100 mm de CCR foram empregadas no Rodoanel 
Mario Covas, em São Paulo, a partir da retirada da manta plástica e inserção de uma 
delgada película de emulsão asfáltica sobre a base cimentada. 
 
Caso houvesse aderência entre placa de CCP e base cimentada, com conseqüente 
trabalho monolítico da estrutura do pavimento nacional exemplificado, a troca de 
espessuras das camadas, isto é, CCP com 100 mm e CCR com 240 mm, mantendo-se 
constante a espessura total do pavimento, segundo observações apresentadas por Kohn 
e Darter (1981), não alteraria significativamente as tensões de tração na flexão, na 
camada de CCR. Para os autores, a espessura de CCP não reduz a tensão no fundo do 
CCR até que ambos, CCP e CCR, tenham, no mínimo, a mesma espessura.  
 
Para análises preliminares de diferentes configurações de camadas de pavimento 
composto, pode-se, segundo Packard (1981), fazer uso de camadas equivalentes, cuja 
espessura é dada pela Equação 1.2. 
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                                                              21 hChhe ×+=                                                             [1.2] 

Onde: 
he – Espessura de camada equivalente; 
h1 – Espessura de CCP; 
h2 – Espessura de CCR; 
C – Fator de Equivalência, função do módulo de elasticidade da base em CCR, 

considerando 39 GPa de módulo de elasticidade do CCP. 
 
Tabela 1.1 Fatores de Equivalência para Determinação da Espessura Equivalente 

(Packard, 1981) 
Fator de Equivalência – C Módulo de Elasticidade do CCR 

(GPa) ACPA Larsen 
7 0,53 0,50 

14 0,68 0,66 
21 0,77 0,78 

 
A camada equivalente possui as mesmas propriedades mecânicas das placas de 
concreto de cimento Portland, sobreposta diretamente sobre o subleito, e fornece as 
mesmas respostas estruturais, no fundo da camada, frente à carga rodoviária, que o 
pavimento composto, constituído de CCP aderido à base cimentada. A Figura 1.2 
ilustra, esquematicamente, a equivalência de camadas, utilizando-se o fator de 
equivalência da American Concrete Pavement Association (ACPA).   

 
Figura 1.2 Sistema de Camada Equivalente 
 
O método de dimensionamento de pavimentos de concreto da Portland Cement 
Association (PCA) de 1984, no anexo destinado à consideração de placas aderidas à base 
cimentada, segundo Packard (1981), prevê, primeiramente, o cálculo da estrutura 
constituída apenas por CCP assente sobre o sistema de apoio. Logo após, tendo-se como 
base a espessura anteriormente determinada, indica a espessura necessária de CCR a 
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partir de uma espessura pré-estabelecida de CCP de 80, 100 ou 120 mm, conforme Pitta 
(1996). 
 
Na composição de camadas, recomenda-se, por razões econômicas, a utilização de uma 
camada mínima de CCP entre 25 e 30% da espessura total (CCP + CCR) do pavimento 
monolítico (Packard, 1981). 
 
As Figuras 1.3 e 1.4, adaptadas de Packard (1981) possibilitam algumas observações 
interessantes sobre o comportamento monolítico de pavimentos, sobretudo se 
confrontados com as Figuras 1.5 e 1.6, referentes a placas de CCP não aderidas à base 
cimentada. 

 
Figura 1.3 Tensões no Topo e no Fundo das Camadas de Pavimento Monolítico. 

(Adaptação de Packard, 1981) 
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Figura 1.4 Ábaco para Dimensionamento de Pavimento Monolítico. (Adaptação de 

Packard, 1981) 
 
Caso Aderido 

• Quanto mais espessa for a camada de CCP, menores serão as tensões de tração 
no fundo desta camada e no fundo do CCR; 

• Para as espessuras de CCP recomendadas sob o ponto de vista econômico, 
também se percebe uma justificativa estrutural. Segundo Packard (1981), para 
espessuras de CCP entre 25 e 40% da espessura total, têm-se apenas tensão de 
compressão no CCP e tração no CCR, cujo valor máximo é de 1,25 MPa para 21 
GPa de módulo de elasticidade do CCR; 

• Para placas de CCP mais espessas que o CCR, seriam induzidas tensões de tração 
no CCP maiores que no CCR. Apesar de serem julgadas elevadas pelo autor, 
parecem aceitáveis para os dias atuais, sendo seu valor máximo de tração na 
flexão de 1,7 MPa; 

• Como o dimensionamento de pavimentos monolíticos é conduzido atentando-se 
somente para as tensões no fundo do CCR, sem preocupações com as tensões 
críticas no CCP, não há razão para se projetar pavimentos compostos com placas 
de CCP de espessura maior que 40% da altura total, uma vez que somente serão 
possíveis reduções significativas nas tensões de tração no CCR após atingirem-se, 
para o CCP, espessuras maiores que 60% da altura total do pavimento composto 
(Packard, 1981; Larsen, 1981). 
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Figura 1.5 Tensões no Topo e no Fundo das Camadas de Pavimento Não-Monolítico. 

(Adaptação de Packard, 1981) 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

15

 
Figura 1.6 Ábaco para Dimensionamento de Pavimento Não-Monolítico. (Adaptação de 

Packard, 1981) 
 
Para o caso não-monolítico, a prática executiva americana utilizava espessuras de CCP 
aproximadamente duas vezes maior que a base cimentada, semelhante aos projetos 
nacionais. De acordo com Packard (1981), sem aderência entre CCP e CCR, quanto mais 
espessas forem as placas de CCP menores serão as tensões no fundo de ambas as 
camadas. 
 
Ioannides et al. (1992) e Ioannides e Khazanovich (1994), a exemplo de Packard (1981), 
também apresentaram uma formulação analítica para transformar um sistema de três 
camadas, constituído de subleito, base cimentada e placa, em um sistema de dupla 
camada, formado pelo subleito e uma camada equivalente. 
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Onde: 

he – Espessura de camada equivalente; 
E1 – Módulo de Elasticidade do CCP; 
E2 – Módulo de Elasticidade do CCR; 

σσσσe – Tensão Máxima de Tração na Flexão calculada para a camada equivalente; 

σσσσ1 – Máxima Tensão de Tração na Flexão no fundo do CCP, aderido ao CCR; 
σσσσ2 – Máxima Tensão de Tração na Flexão no fundo do CCR, aderido ao CCP; 
x – Posição da Linha Neutra do pavimento composto, a partir do topo do CCP; 

3
1

23
11 12 hhh F β+=    ; 

3
2

23
22 12 hhh F α+=    ; 

xhh −+=
2
2

1α    ; 

αβ −
+

=−=
22

211 hhhx    . 

 
Para o caso ilustrado na Figura 1.2, utilizando-se a formulação analítica proposta por 
Ioannides et al. (1992) e Ioannides e Khazanovich (1994), Equação 1.3, tem-se a camada 
equivalente de 247,5 mm composta de CCP com módulo de elasticidade de 39 GPa; 11,5 
mm mais espessa que aquela obtida pela Equação 1.2, proposta por Packard (1981). 
Calculando-se a tensão máxima de tração na flexão, na camada equivalente, através das 
formulações analíticas de Westergaard, por exemplo, seria possível estimar as tensões 
no fundo das duas camadas aderidas, pelas Equações 1.4 e 1.5. O posicionamento da 
linha neutra, no interior do pavimento composto, poderia ser estimado pela Equação 
1.6. 
 
Fukuda (1986) também equacionou analiticamente a transformação de camadas 
aderidas em uma camada equivalente. Para os mesmos parâmetros adotados 
anteriormente e, coeficiente de Poisson de 0,15 para o CCP e 0,20 para o CCR, chegou-se 
a uma espessura de camada equivalente de CCP igual a 226,7 mm (segundo Equação 
1.7), o menor valor encontrado entre as três formulações analíticas propostas. 
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Onde: 
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H*1 – Espessura de camada equivalente; 
H1 – Espessura de CCP; 
H2 – Espessura de CCR; 
E1 – Módulo de Elasticidade do CCP; 
E2 – Módulo de Elasticidade do CCR; 
µµµµ1 – Coeficiente de Poisson do CCP; 
µµµµ 2 – Coeficiente de Poisson do CCR; 

σσσσR – Tensão Máxima de Tração na Flexão no Fundo do CCP do pavimento 
composto; 

σσσσ*R – Tensão de Tração na Flexão no CCP, calculado pelas equações de Westergaard 
para placa de espessura H*1. 

 
Após a determinação da espessura equivalente, Fukuda (1986) indica a possibilidade de 
cálculo da tensão máxima de tração na flexão, no fundo do CCP que compõe o 
pavimento composto, através do emprego da Equação 1.8. 
 
Desde a década de 1920, quando Older (1924) e Westergaard (1927) evidenciaram o 
surgimento de fissuras ao longo dos pavimentos de CCP, antes mesmo de sua abertura 
ao tráfego, que o efeito dos gradientes térmicos e higroscópicos vem sendo foco de 
pesquisas. 
 
O empenamento das placas motivado pelos gradientes térmicos e higroscópicos, 
conciliado com o atrito entre CCP e base, o peso-próprio das placas e a perda de contato 
pleno entre CCP e base induzem tensões que podem ter as mesmas magnitudes 
daquelas impostas pelo tráfego (Mirambell, 1990). 
 
Apesar de inúmeras pesquisas terem focalizado este efeito e concluído sobre a 
importância de sua consideração no dimensionamento estrutural de pavimentos de 
CCP, conforme Westergaard (1927), Spangler (1935), Teller e Sutherland (1943), Huang 
e Wang (1973), entre outros; inexiste oficialmente, no Brasil, metodologia de projeto que 
considere esse importante efeito no dimensionamento de pavimentos de CCP. 
 
Contudo, a partir da metade da década de 1990, esse fator passou a ser profundamente 
estudado pelo Laboratório de Mecânica de Pavimentos da Escola Politécnica da USP 
(LMP-EPUSP). Inúmeros trabalhos consubstanciaram, por meio de MEF e execução de 
pistas experimentais capazes de mensurar os gradientes térmicos no interior das placas, 
a importância deste efeito em território nacional, conforme Balbo (1996), Rodolfo (2001), 
Severi (2002), Balbo e Severi (2002) para os pavimentos simples de CCP; e Pereira 
(2001), Balbo et al. (2001) e Pereira e Balbo (2002) para o WTUD. 
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Para WTUD, com placas entre 0,6 e 1,2 m, os diferenciais térmicos medidos 
continuamente, durante as quatro estações climáticas do ano, podem ser negligenciados 
no dimensionamento estrutural destas estruturas (Pereira e Balbo, 2001; Balbo et al., 
2001). 
 
Porém, para as estruturas não-monolíticas de pavimento de CCP dotadas de barras de 
transferência de carga, assentes à base cimentada ou granular, o efeito dos diferenciais 
térmicos deve ser cuidadosamente analisado, conforme conclusões presentes em Severi 
(2002) e Balbo e Severi (2002). 
 
Além das diferenças dimensionais entre as estruturas estudadas por Pereira (2001), 
Rodolfo (2001) e Severi (2002), o tratamento distinto entre os dois tipos de pavimentos 
em relação aos diferenciais térmicos também pode estar relacionado à presença de 
aderência entre as camadas de base e revestimento pois, conforme Rodolfo (2001), a 
manifestação da aderência entre as placas de CCP e a base cimentada pode reduzir 
substancialmente as tensões de tração na flexão, no interior das placas. 
 
Ao mesmo tempo em que o comportamento monolítico dos pavimentos de CCP reduz 
as tensões críticas no CCP, induzidas pelos diferenciais térmicos, o empenamento das 
placas pode contribuir para a perda de resistência ao cisalhamento na interface aderida, 
de acordo com o constatado por Noda et al. (1998) e Nishizawa et al. (1999) para 
WTUD, comprometendo os benefícios trazidos pelo comportamento composto à 
estrutura do pavimento. 
 
Balbo (1999), Fortes (1999) e Pereira (2001) discorrem sobre o comportamento estrutural 
assumido pelas placas de CCP aderidas ao concreto asfáltico (WTUD). Por se tratar de 
pavimento monolítico, optou-se por concentrar a discussão deste tipo de trabalho 
mecânico de pavimento sobre as estruturas de CCP aderidas a bases cimentas. Todavia, 
inúmeras considerações serão tecidas, no curso desta pesquisa, sobre esta técnica 
utilizada em um trecho experimental no campus da USP. 
 
 

1 .3  Modelagem Numérica  de  Pavimentos  
Como os comportamentos estruturais de dois tipos de pavimentos experimentais de 
CCP, instrumentados, serão analisados numericamente, no decorrer deste trabalho, 
algumas observações encontradas na literatura técnica, a despeito da modelagem 
numérica, serão apresentadas. 
 
Até o advento do computador, os métodos de dimensionamento de pavimentos 
baseavam-se em análises empíricas de desempenho, ou em análises analíticas destas 
estruturas, com destaque especial às formulações de Harald Malcom               
Westergaard (1888-1950). 
 
A inserção de condições de contorno, mais ajustadas às praticas construtivas da época, 
não eram possíveis devido às grandes dificuldades matemáticas de seu 
equacionamento, como por exemplo, das barras de transferência de carga. 
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A partir da metade da década de 1970, iniciou-se o emprego do Método de Elementos 
Finitos (MEF) para determinação das tensões nas placas de CCP. Darter et al. (1998) 
considera a análise numérica uma ferramenta muito eficaz no cômputo das principais 
variáveis envolvidas no dimensionamento estrutural de pavimentos de CCP. 
 
O método de elementos finitos foi fruto do desenvolvimento do método de elementos 
discretos, que se baseava na metodologia das diferenças finitas e adotava o tamanho 
dos elementos discretos das placas, idêntico à área de contato pneu/pavimento, de 
acordo com Treybig et al. (1971). 
 
Ioannides et al. (1992) atribuíram a possibilidade de consideração da base aderida à 
placa de CCP, formando um pavimento composto sobre a fundação, ao surgimento dos 
modelos de elementos finitos. 
 
Os modelos numéricos assumem algumas hipóteses básicas, como o estado plano de 
tensões em que as deformações ao longo da espessura (eixo “Z”) são nulas. O subleito e 
as bases, não tratadas com cimento, são considerados, conforme proposto por Winkler2, 
na maioria dos modelos. Quando se opta por analisar estruturalmente o pavimento 
formado por base cimentada, levando-se em conta a capacidade das bases cimentadas 
resistirem a esforços de flexão, assume-se esta camada com dimensões planas idênticas 
às das placas, com propriedades homogêneas e isotrópicas (Balbo, 1989). 
 
O MEF divide as placas em pequenos elementos, interconectados por um número finito 
de pontos nodais. Cada nó do elemento de placa em flexão, que em modelos de duas 
dimensões (2-D) apresentam um total de quatro pontos nodais, possui três graus de 
liberdade: deslocamento vertical, rotação do eixo “X” e rotação do eixo “Y” (Kok, 1990). 
 
Segundo Tia et al. (1987), os elementos de placa (2-D) basearam-se na teoria clássica de 
placas delgadas que assume: espessura da placa pequena em comparação com o seu 
comprimento e largura; deslocamentos laterais, em flexão, pequenos em relação à 
espessura da placa; e, por fim, que os planos normais à linha neutra permanecem 
normais durante a flexão. 
 
 

1 . 3 . 1  C l a s s i f i c a ç ã o  d o s  M o d e l o s  N u m é r i c o s  ( M E F )  
Majidzadeh et al. (1981) classifica os modelos de elementos finitos em cinco grupos. A 
Figura 1.7 ilustra os quatro primeiros grupos propostos pelos autores citados. 
 

                                                 
2 O subleito, segundo Winkler, é representado por um sistema de molas elásticas, independentes umas 
das outras, cuja constante elástica da mola foi chamada de módulo de reação do sistema de apoio “k”, que 
exerce uma pressão de reação do subleito a um determinado ponto da placa proporcional à deflexão 
neste ponto. 
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• Modelo de Placa: nesta classificação, a placa de CCP é representada por uma 
única camada rígida, sendo este modelo restrito às placas de espessura uniforme. 
As dimensões horizontais das placas são consideradas infinitas; 

• Modelos de Tensões Planas: estes modelos não consideram mudanças na carga 
ou no material, ao longo da linha central do pavimento. O pavimento é 
considerado como um corte transversal, tendo, as camadas, espessura unitária. 
Pela simplicidade deste modelo, não é possível avaliar, nem mesmo, a ação de 
placa do pavimento de CCP; 

• Modelos Prismáticos: a estrutura do pavimento é representada por uma 
constante geométrica de duas dimensões. A maior limitação deste modelo é a 
impossibilidade de variar a configuração geométrica do pavimento ao longo de 
seu eixo longitudinal, não podendo considerar descontinuidades transversais, 
como juntas ou fissuras, nem tampouco uma representação real de carregamento 
com eixos tandem duplo (ETD), por exemplo; 

• Modelos Simétricos Axiais: considera o pavimento como um sistema de 
múltiplas camadas cilíndricas, no qual a carga é aplicada no centro da seção 
circular. Assim como o modelo anterior, este não consegue representar condições 
de fissuras, barras de transferência de carga, carregamento real aplicado no canto 
ou borda; 

• Modelo em Três Dimensões (3-D): este modelo é o mais eficaz para analisar 
estruturalmente os pavimentos de CCP. Qualquer condição de contorno e 
demais peculiaridades podem ser reproduzidas numericamente. 

 

 
Figura 1.7 Classificação dos MEF, segundo Majidzadeh et al. (1981) 
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Darter et al. (1998) são mais econômicos na classificação dos modelos de elementos 
finitos, subdividindo-os em três tipos: 

• 2-D: são os modelos largamente utilizados, podendo ser exemplificados pelos 
programas ILLI-SLAB, WESLIQID, J-SLAB, FEACONS IV, KENSLAB e 
ISLAB2000. Com exceção do WESLIQID, KENSLAB e ISLAB2000, que podem 
considerar o diferencial térmico atuante em até duas camadas, os demais apenas 
consideram este efeito na placa de CCP; 

• “2,5-D”: Darter et al. (1998) exemplificam este tipo de modelo através do 
programa ILSL2. A diferença destes modelos para os anteriores reside na 
capacidade de avaliar o efeito da ação independente de duas camadas de 
pavimento; na possibilidade de considerar diversos modelos de comportamento 
de subleito (Winkler, Pasternak, sólido-elástico, entre outros); na alternativa de 
adoção da não-linearidade dos diferenciais térmicos nas placas de CCP; e na 
consideração da presença de fissuras com profundidade diferente da espessura 
da placa. Estes modelos, segundo os próprios autores, são mais realísticos que os 
2-D e não requerem tanto esforço computacional quanto os modelos 3-D; 

• 3-D: têm a capacidade de modelar, de forma mais próxima da real, as condições 
de contorno de pavimentos de CCP. Além disso, os modelos 3-D possuem maior 
adequação para consideração dos diferenciais térmicos e higroscópicos. A 
desvantagem encontra-se no maior esforço e tempo computacional requerido.  

 
Maiores detalhes sobre o programa de elementos finitos utilizado durante as simulações 
numéricas das provas de carga dinâmica, desenvolvidas nas pistas experimentais 
instrumentadas na USP e na SP-79, serão apresentados no quinto capítulo desta tese. 
 
 

1 .4  Modelagem Exper imental  de  Pavimentos  
Assim como as modelagens analíticas e numéricas auxiliaram o entendimento da 
mecânica de funcionamento das estruturas de pavimento, as observações empíricas de 
desempenho e medidas de grandezas físicas realizadas diretamente sobre os 
pavimentos, em verdadeira escala, vêm possibilitando a consolidação de técnicas de 
pavimentação, assim como, de processos de dimensionamento destas estruturas.  
 
Contudo, não há um sentido preferencial de fluxo de informação entre as modelagens 
numéricas e experimentais, ora a teoria auxilia as observações práticas, ora dados 
empíricos municiam análises numéricas. Alguns dos principais experimentos serão 
comentados a seguir, bem como as principais conclusões obtidas a partir de 
observações empíricas, destes trechos experimentais, o que demonstra a importância 
deste tipo de estudo no desenvolvimento das técnicas de pavimentação. 
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1 . 4 . 1  P i s t a s  E x p e r i m e n t a i s  d e  P a v i m e n t o  S i m p l e s  d e  C C P  
O emprego de pistas experimentais deste tipo de pavimento remonta à década de 1920. 
Desde então, inúmeros trechos foram analisados, trazendo inúmeros avanços que 
acabaram por aprimorar técnicas construtivas e procedimentos de dimensionamento de 
pavimentos. 
 
 

1 . 4 . 1 . 1  B a t e s  T e s t  R o a d  
Segundo Older (1924), a Bates Test Road foi desenvolvida no início dos anos 1920 pela 
Division of Highway, do Department of Public Works and Buildings do estado americano de 
Illinois. 
 
As pistas experimentais possibilitaram inúmeros estudos, como o efeito da drenagem 
no subleito; o efeito de solicitações cíclicas sobre o solo; a influência das mudanças de 
temperatura sobre o revestimento do pavimento; o impacto das cargas de roda; e o 
efeito de fadiga nas placas de CCP. 
 
As seções de teste não se restringiram a pavimentos de CCP, que possuíam uma 
extensão total de 1.158 m, sendo 95% desta construída na primavera de 1921. As juntas 
transversais eram espaçadas de 7,6 m. A seção 58 apresentava uma base granular de   
100 mm de espessura, fato incomum em pavimentos de CCP da época. 
 
O tráfego solicitava as seções com uma carga inicial de 11,3 kN, caracterizando um 
tráfego leve. Sucessivos acréscimos de carga eram impostos, até alcançar 58,9 kN. 
 
Older (1924) observou a importância dos dispositivos de transferência de carga, na 
redução das deflexões, induzidas pelo carregamento no canto da placa. As deflexões 
foram de 0,51; 1,27 e 2,31 mm, para juntas transversais não fissuradas até o fundo da 
placa, juntas abertas até o fundo com e sem barras de transferência, respectivamente. 
Quanto à eficiência das barras de transferência, o pesquisador presenciou a redução de 
50% desta, após 15.000 a 20.000 passagens de carga. 
 
A partir de estudos laboratoriais realizados com base no CCP empregado na Bates Test 
Road, foi observado, pela primeira vez, que uma relação máxima de tensões (tensão de 
tração na flexão atuante dividido pela resistência à tração na flexão do CCP) de 0,50 não 
provocaria a ruptura por fadiga do concreto de cimento Portland. A relação de 0,60 
admitiu 30.000 repetições de carga, enquanto a relação de tensões de 0,70 rompeu os 
CCP com 5.000 ciclos. 
 
Conforme Treybig et al. (1971), Clifford Older desenvolveu fórmulas para cálculo 
aproximado de tensões nas placas de CCP, baseadas em regressões matemáticas de 
dados obtidos experimentalmente, através de mensuração das deformações específicas 
das placas quando submetidas a um determinado carregamento. A Equação 1.9, 
conhecida como Corner Formula, foi transcrita de Older (1924) e ajustada para o SI. 
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MR
Wh 3,54=                                                             [1.9] 

Onde: 
h – Espessura de CCP requerida para suportar a carga W, em mm; 
W – é a Carga por roda que provocou a ruptura do CCP quando aplicada no canto 

da placa, em kN; 
MR – é a Resistência à Tração na Flexão do CCP, sendo o menor valor encontrado 

de 4,4 MPa e o médio de 4,8 MPa. 
 
Outras formas de ruptura do pavimento, que não somente a fratura do CCP no canto da 
placa, foram observadas, sendo sugerida a adoção da resistência à tração na flexão (MR) 
igual a 2,4 MPa para a obtenção de uma espessura do CCP suficiente para prevenir 
todos os tipos de defeitos encontrados no experimento, inclusive fadiga (Older, 1924). 
 
Older (1924) foi pioneiro na observação experimental do efeito do empenamento sobre 
as placas de CCP e enfatizou a necessidade de estudos experimentais capazes de medir 
as deformações reais da estrutura do pavimento frente a este efeito. 
 
 

1 . 4 . 1 . 2  I o w a  E n g i n e e r i n g  E x p e r i m e n t a l  S t a t i o n  
A Iowa Engineering Experimental Station foi criada com o objetivo de medir as tensões no 
CCP induzidas pela ação de cargas concentradas nos cantos das placas, estudando suas 
distribuições e magnitudes (Spangler, 1935). 
 
As dificuldades de instrumentação e erros nas deformações medidas nas placas de CCP 
foram muito comentadas em Spangler (1935). Na época, foram empregados 
extensômetros poucos precisos que necessitavam de leitura, por meio de luneta. Os 
níveis de deformação impostos ao CCP também podem ter contribuído para os erros 
relatados, uma vez que as placas eram carregadas até a ruptura. 
 
A Figura 1.8, obtida em Spangler (1935), apresenta as curvas de iso-deformações 
(causadas por uma carga de 13,3 kN) e o “caminho” de abertura da fissura de canto 
causada por uma aplicação de carga de canto de 9.800 lbs (43,6 kN). 
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Figura 1.8 Diagrama de Iso-Deformações e Caminho de Abertura das Fissuras. Fonte: 

Spangler (1935)  
 
Segundo Spangler (1935) e Spangler e Lightburn (1937), é razoável considerar o 
caminho da fissura como sendo os pontos de máxima deformação de tração na placa de 
CCP. Na oportunidade, houve considerável proximidade entre os dados obtidos 
experimentalmente e os determinados analiticamente pelas equações de Westergaard, 
que foram 10% inferiores aos medidos. 
 
Spangler e Lightburn (1937) compararam as tensões obtidas experimentalmente na Iowa 
Engineering Experimental Station com as tensões determinadas pelas equações 
desenvolvidas por Older (1924). Para a máxima tensão na placa, carregada no canto, tal 
modelo analítico forneceu valores 46% superiores aos obtidos instrumentalmente. 
 
 

1 . 4 . 1 . 3  A r l i n g t o n  E x p e r i m e n t  F a r m  
Teller e Sutherland (1935) descrevem o experimento iniciado em 1930, no estado 
americano de Virginia, que foi conduzido pelo Bureau of Public Roads. Os autores 
descrevem quatro objetivos básicos da investigação: 

• Estudar o efeito de cargas localizadas em diferentes posições nas placas de CCP, 
de espessuras constante; 
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• Avaliar a economia relativa ao emprego de seções transversais típicas de placas 
de CCP; 

• Observar o comportamento sob carga e comportamento estrutural efetivo, 
comparando projetos típicos de juntas longitudinais e transversais; 

• Estudar o efeito da temperatura e umidade nas dimensões, forma e capacidade 
portante da estrutura de pavimento. 

 
Teller e Sutherland (1935) descrevem a construção de dez placas de CCP, não armadas, 
com comprimento de 12,2 m e largura de 6,1 m, com juntas possuindo profundidade de      
51 mm. A previsão inicial era obter 30.000 medidas de deformação, 25.000 de deflexão, 
65.000 de expansão ou contração do CCP e 30.000 de temperatura (sendo 10% durante a 
noite). 
 
Assim como descrito por Older (1924), a resistência média à tração na flexão para a 
Arlington Experiment Farm foi de 4,42 MPa, conforme Teller e Sutherland (1935). Talvez 
o uso difuso de especificações de CCP para pavimentação com resistência à tração na 
flexão de 4,5 MPa tenha advindo destes dois experimentos, até porque não há relato na 
literatura técnica que se refira ao motivo de emprego deste valor de resistência, sendo 
portanto um valor cabalístico comumente encontrado nos CCP, utilizados nos Estados 
Unidos, naquela época. 
 
Os testes de carga contavam com carregamentos estáticos, cuja carga era mantida por 
aproximadamente 5 min, tempo necessário para que os strain-gages obtivessem a 
máxima deformação. 
 
Teller e Sutherland (1936) calcularam a eficiência de transferência de carga através de 
medidas deflectométricas (para os autores, são os parâmetros que conferem maior 
eficiência no cálculo) e tensionais. Para cargas aplicadas na junta transversal dotada de 
barras de transferência, as medidas apresentadas por Teller e Sutherland (1936) 
conferiram uma redução de 58% nas deflexões e 14% nas tensões críticas. 
 
No tocante a espaçamento entre barras de transferência de carga, o melhor desempenho 
frente a carregamentos de canto e borda foi alcançado para 0,46 m de espaçamento 
entre barras com diâmetro de 19 mm. 
 
Os resultados mais precisos de medidas de deformações foram determinados com o 
emprego de strain-gages de 152 mm. Apesar de este tipo de strain-gage, usado na época, 
ser diferente dos atuais, a explicação do porquê desta dimensão de instrumento pode 
ser estendida aos equipamentos mais sofisticados. Os strain-gages de maior dimensão 
mediam a influência das cargas sobre uma maior área de CCP, medindo assim, a 
deformação correspondente a um material de módulo de elasticidade mais 
representativo do CCP empregado e, não somente do agregado, fato que ocorreria 
quando da utilização de strain-gages menores (Teller e Sutherland, 1943). 
 
Teller e Sutherland (1943) apontam para uma distância entre 1,0 e 1,52 m como o 
espaçamento mínimo necessário entre duas cargas aplicadas para que não haja aumento 
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das tensões críticas na placa, isto é, para que uma carga não interfira nas tensões 
induzidas pela outra. Todavia, esta faixa de valores apresentada por Teller e Sutherland 
(1943), que corresponde, aproximadamente, a 1,6 vezes o raio de rigidez relativo3 da 
placa (vide Equação 1.10), não é mais aceita. O mesmo acontece para a linearidade entre 
carga-deflexão e carga-deformação inferida pelos autores no referido artigo, muito 
embora o método de dimensionamento PCA (1984) ainda considere a linearidade carga-
deformação. 
 

                                                             ( )4
2

3

112 k
Ehl

µ−
=                                                          [1.10] 

Onde: 
l – Raio de Rigidez Relativo, em m; 
h – Espessura da placa de CCP, em m; 
E – Módulo de Elasticidade do CCP, em MPa; 
µµµµ – Coeficiente de Poisson do CCP; 
k – Módulo de Reação do Subleito, em MPa/m. 

 
Em todos os tipos de carregamentos observados, as medidas de deformações foram 
inferiores às obtidas analiticamente pelas equações de Westergaard. Em parte, as 
diferenças foram atribuídas à dificuldade de obtenção de um módulo de elasticidade 
representativo do CCP (Teller e Sutherland, 1943). 
 
 

1 . 4 . 1 . 4  E x p e r i m e n t o  d a  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
Childs (1947) discorre sobre um experimento realizado pelo Department of Engineering 
Research of the University of Michigan em parceria com o Michigan State Highway 
Department. Neste trecho experimental, a questão das tensões críticas impostas pela ação 
de eixos simples e múltiplos, similares aos empregados atualmente, configura-se em 
apenas um, dos diversos tópicos estudados. 
 
As placas de CCP instrumentadas tinham 230 mm de espessura e 3,35 x 8,5 m de 
dimensões em planta. Os eixos múltiplos analisados apresentavam distâncias entre si 
variando de 1,1 a 2,7 m para os eixos duplos e de 1,2 a 2,1 m para os eixos triplos. Cada 
eixo, individualmente tomado, possuía uma carga de 80 kN. 
 
Para os usuais 1,2 m de espaçamento entre eixos, nos eixos tandem duplo e triplo (ETT), 
as tensões críticas induzidas pelos ETT foram consideravelmente menores que para os 
ETD e eixo simples de rodas duplas - ESRD - (que foram os que provocaram as maiores 
tensões de tração na flexão), considerando um carregamento de canto; para o 
carregamento de borda livre, não houve apreciável diferença entre as tensões 
provocadas pelos diferentes tipos de eixos, segundo Childs (1947). As tensões variaram 
entre 1,52 e 1,59 MPa, para diferentes posições de carregamento dos três tipos de eixos. 
 

                                                 
3 Segundo Westergaard (1937), o raio de rigidez relativo da placa mede a rigidez da placa em relação à 
rigidez do subleito. 
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1 . 4 . 1 . 5  A A S H O  R o a d  T e s t  
Apesar de a metodologia de dimensionamento de pavimentos de CCP, desenvolvida 
pela American Association of State Highway Officials (AASHO), projetar pavimentos que 
conferiram muita variabilidade de desempenho na Florida, conforme observam Wu e 
Tia (1989), os trechos experimentais e as principais conclusões retiradas deste 
experimento serão aqui mencionadas, dada a importância histórica deste experimento. 
 
Conforme AASHO (1962), o objetivo primordial da AASHO Road Test, conduzida na 
década de 1950, era procurar relações entre o desempenho do pavimento e as variáveis 
de dimensionamento para inúmeras configurações de carga e níveis de carregamento. 
 
Localizada em La Salle County, Illinois, a 130 km de Chicago, o experimento da AASHO 
Road Test contou com um total de 368 seções de pavimento de CCP, entre placas 
armadas e não armadas. O acostamento era formado por camada granular, ou concreto 
asfáltico. 
 
A resistência média à tração na flexão do CCP empregado nas placas foi de 4,5 MPa. A 
base dos pavimentos de CCP foram as mesmas usadas para o pavimento asfáltico, 
contemplando materiais granulares, bases asfálticas e tratadas com cimento. Em 
AASHO (1962) inexiste referência sobre a presença de aderência entre as placas de 
concreto de cimento Portland e as bases cimentadas. Balbo (2003) menciona um total de 
251 seções experimentais de pavimento de CCP, não armadas, dotadas de barras de 
transferência de carga. 
 
A AASHO Road Test quantificou a influência da capacidade drenante do pavimento, 
relacionada com a habilidade do pavimento em evitar a saturação do subleito, sobre a 
espessura necessária a um bom desempenho da estrutura. O método de 
dimensionamento desenvolvido a partir deste experimento introduziu o fator de 
confiabilidade de projeto, aplicado sobre a previsão do tráfego, como uma variável de 
projeto (Balbo, 2003). 
 
De acordo com Balbo (2003), o critério de ruptura, assumido na metodologia proposta 
pela AASHO, foi a Serventia, que se prende à análise do desempenho funcional do 
pavimento, isto é, o quão bem o pavimento supre as necessidades a que foi previsto, ou, 
como descrito em AASHO (1962), representa a habilidade de um pavimento em servir 
ao tráfego. Desse modo, o desempenho do pavimento seria quantificado por seu 
histórico de serventia, conjuntamente com seu histórico de aplicação de carga. 
 
O tráfego real que solicitou os trechos experimentais foi transformado em solicitações 
de um eixo-padrão (ESRD com 80 kN), a partir de fatores de equivalência de carga. 
Foram exercidas cerca de 1,5x106 repetições de um eixo-padrão, sem que fossem 
presenciados escalonamentos de juntas, efeito que afeta sensivelmente a serventia do 
pavimento (Balbo, 2003). Os principais problemas encontrados nas pistas experimentais 
foram o bombeamento de finos em seções com base granular, que desencadeava 



 28

fissuras próximas a bordas transversais; e perda de suporte da placa pela expulsão do 
solo por efeito do bombeamento. 
 
Algumas conclusões importantes foram obtidas a partir da instrumentação de algumas 
placas. Por exemplo, em relação à velocidade dos veículos, obteve-se um decréscimo 
aproximado de 29% nas deformações nas bordas do pavimento e deflexões no canto 
quando o veículo aumentou a velocidade de 3,2 km/h para 96 km/h. 
 
Os strain-gages de superfície utilizados são semelhantes aos atuais, com comprimento de 
152 mm e resistência elétrica de 750 Ω, aderidos com auxílio de resina epóxica. A 
instrumentação também inferiu a linearidade, nas funções carga-deformação e carga-
deflexão, além de aferirem a influência dos gradientes térmicos sobre as deflexões e 
deformações no CCP. 
 
 

1 . 4 . 2  P i s t a s  E x p e r i m e n t a i s  d e  W T U D  
Mais recente que os pavimentos de CCP abordados, no item anterior (1.4.1), o WTUD, 
que teve sua primeira utilização em 1991, próximo a Louisville, Kentucky, nos Estados 
Unidos, também teve inúmeras pistas experimentais instrumentadas em diversos 
países, que muniram projetistas de informações de interesse para o dimensionamento 
estrutural e desempenho esperado desta técnica de recuperação de pavimentos 
asfálticos. Pereira (2001) apresenta maiores detalhes dos experimentos instrumentados 
ou não, em que foi utilizado WTUD. Entretanto, a resenha de alguns experimentos 
instrumentados é apresentada a seguir. 
 
Louisville, Kentucky – EUA 
Logo na primeira utilização do WTUD, a instrumentação das placas de CCP foi 
empregada para um melhor entendimento do comportamento mecânico do WTUD. 
Medidas de deformações conduziram para tensões de tração na flexão de 2,95 e         
1,12 MPa para placas com 1,83 x 1,83 m, com espessura de 51 e 89 mm, respectivamente 
(Risser et al., 1993). 
 
Tijuana e Guasave – México 
Salcedo (1996) descreve provas de carga em Tijuana que se utilizaram de caminhões do 
tipo Trailler que induziram deformações máximas entre 48 e 70x10-6 mm/mm (ou 48 - 
70 µε). 
 
Em Guasave, duas placas de 1,0 x 1,0 m, com espessuras de 89 e 102 mm foram 
instrumentadas. Três níveis de carga foram aplicadas às placas pelo semi-eixo de rodas 
duplas, 30, 50 e 63 kN. Foi verificada a linearidade entre carga-tensão (Salcedo, 1998). 
 
Missouri e Colorado – EUA 
Estes são importantes experimentos que alimentaram de informações um banco de 
dados que auxiliou no desenvolvimento de um Guia de Dimensionamento de 
Whitetopping (ACPA, 1998). 
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Ao confrontar os dados de tensões extraídos de provas de carga com os resultados 
numéricos obtidos por modelagem de elementos finitos em três dimensões, Mack et al. 
(1997) concluíram, dada a melhor aproximação entre os dados medidos e simulados, 
que as placas de CCP encontravam-se parcialmente aderidas ao concreto asfáltico. 
 
 

1 .5  Método de  Dimensionamento  de  Pavimentos  de  CCP em uso  
no  Bras i l  –  PCA (1984)  

No Brasil, o método de dimensionamento de pavimento de CCP mais empregado é o 
proposto pela PCA (1984), traduzido para o português por Pitta (1996). Este 
procedimento é fruto de melhoramentos realizados sobre o método de 1966 da Portland 
Cement Association. Neste antigo método, as tensões críticas eram estimadas pelas 
formulações analíticas de Westergaard, considerando a superposição de efeitos 
proposta, sob forma de ábacos, por Pickett e Ray (1951). 
 
Com o avanço da informática, foi possível simular computacionalmente, de forma mais 
precisa, as condições mecânicas em que as placas de CCP estariam sujeitas em campo. A 
análise, por meio de modelos de elementos finitos, permitiu uma maior precisão no 
cálculo das tensões críticas em pavimentos de CCP, aliada à possibilidade de inclusão 
das barras de transferência de carga no cômputo das tensões que, até então, era 
impossibilitada pelo uso das equações analíticas de Westergaard. 
 
A inclusão das barras de transferência de carga fez migrar a posição crítica do eixo, da 
borda transversal para a borda longitudinal externa. A PCA (1984) simulou 
numericamente as tensões provocadas por um ESRD de 80 kN tangenciando a borda 
longitudinal livre e, através da consideração de linearidade entre carga-tensão, calculou 
as tensões devido a outras configurações de eixos e cargas. 
 
Ao fazer referência a estudos sobre a distribuição dos veículos comerciais nas faixas de 
rolamento que concluíram que apenas 6% dos veículos trafegam sobre a borda 
longitudinal externa e os demais veículos trafegam no interior da placa, a PCA (1984) 
criou o conceito de tensão equivalente, que é a tensão de tração na flexão obtida com a 
carga na borda longitudinal multiplicada por um fator R (R ≤ 1,0). A determinação do 
fator R foi realizada da seguinte forma: 

1. Realizaram-se simulações numéricas para o ESRD de 80 kN. Nestas simulações, 
fez-se o referido eixo solicitar o pavimento na borda longitudinal externa e em 
posições interiores; 

2. O ESRD de 80 kN provocava um consumo de resistência à fadiga de PAD
CRCRF , 

quando simulado na borda, e PAD
iCRF  ao ser simulado mais internamente na 

placa; 

3. O Fator R, dado por 0,1≤= PAD
CR

PAD
i

CRF
CRFR , depende da distribuição dos eixos sobre a 

faixa de rolamento. Quanto mais veículos trafegarem junto à borda longitudinal 
livre, mais próximo da unidade será o valor de R, porque mais próximas da 
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tensão crítica serão as tensões assim induzidas, proporcionando um menor 
número de repetições de carga admissível, próximo ao número de repetições 
admissível para o caso crítico; 

4. A PCA (1984) encontrou R = 0,89 para uma distribuição de apenas 6% dos 
veículos trafegando sobre a posição crítica; portanto, a tensão equivalente é igual 
a 89% daquela crítica, para uma determinada configuração de eixo e carga, visto 
que: CReq R σσ ×= . 

 
No procedimento de 1984, ocorreu também uma reanálise do modelo de fadiga 
utilizado em 1966, conforme Packard e Tayabji (1985). Novos modelos de fadiga foram 
determinados através da inserção de estudos de fadiga surgidos após 1966. Quanto à 
relação de tensão que não provocaria ruptura por fadiga, esta passou de 0,50 para 0,45. 
Os novos modelos de fadiga estão apresentados nas Equações 1.11 e 1.12. 
 

                                        55,045,0
4325,0

2577,4
268,3

≤≤⇒







−

= T
T

R
R

N                                   [1.11] 

                                               55,0
0828,0

9718,0
log >⇒

−
= T

T RRN                                            [1.12] 

Onde: 
N – Número de Repetições Admissíveis da Carga que provoca RT; 
RT – Relação entre Tensão de Tração na Flexão Atuante e Resistência à tração na 

Flexão. 
 
Além do critério de fadiga, foi introduzido um critério de ruptura por erosão 
(bombeamento de finos), fundamentado nos resultados obtidos na AASHO Road Test. 
Segundo PCA (1984) e Pitta (1996), o eixo crítico para análise à fadiga é o ESRD e, para o 
critério de erosão, a posição crítica é a de canto livre e os eixos múltiplos (ETD e ETT) 
são os que maiores riscos trazem à estrutura. 
 
Confrontando os dados fornecidos por Childs (1947) com uma análise fundamentada 
no método da PCA (1984), comprova-se o fato de os eixos múltiplos, no referido 
método, provocarem maiores danos relacionados à erosão pois, estes eixos, conforme 
números apresentados pelo autor citado, provocam uma maior deflexão nas placas, 
quando comparados com os eixos simples.  
 
No tocante a tensões críticas, este estudo também está de acordo com a análise realizada 
sobre o método da Portland Cement Association de 1984 em que os ESRD provocam 
maiores tensões que os ETD (com carga duas vezes maior que o ESRD) e que os ETT 
(com carga três vezes maior que o ESRD). 
 
O método ainda contempla três possibilidades de consideração da base cimentada, a 
saber: 

1. Base Cimentada aumentando apenas o valor do módulo de reação do subleito, 
sem contribuição estrutural; 

2. Base Cimentada contribuindo estruturalmente na absorção dos esforços fletores, 
porém sem aderência entre base e placa de CCP; 
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3. Base Cimentada contribuindo estruturalmente na absorção dos esforços fletores, 
considerando a aderência entre a base e a placa de CCP. 

 
Para Ioannides et al. (1992), as bases cimentadas devem ser consideradas como camadas 
que aumentam a capacidade de suporte da fundação e, principalmente, como camadas 
elásticas capazes de resistir a esforços fletores de tração na flexão. 
 
Contudo, até o presente momento, no Brasil, não há relatos de dimensionamento de 
pavimentos de CCP aderidos a bases cimentadas (terceiro caso) ou mesmo 
considerando a contribuição estrutural da base cimentada sem que esta esteja aderida 
ao CCP (segundo caso). Os pavimentos de CCP projetados, no Brasil, consideram 
somente o aumento do módulo de reação do subleito, quando da presença da base 
cimentada (primeiro caso). O dimensionamento, considerando a contribuição da base 
cimentada, é realizado através do Apêndice 1, presente em Pitta (1996). 
 
Estas novas formas de consideração das bases cimentadas formam introduzidas em 
PCA (1984) ou Pitta (1996) após estudos apresentados por Packard (1981). A Figura 1.9 
demonstra o efeito da aderência entre CCP e base cimentada, sob o ponto de vista de 
aumento da capacidade de carga para uma mesma tensão de tração na flexão, no fundo 
da base cimentada, tendo sido simulado um ETD. A espessura total do pavimento é de 
254 mm, com iguais espessuras de CCP e base cimentada. 
 

 
Figura 1.9 Efeito da Aderência em Pavimentos de CCP com Base Cimentada. Fonte: 

Packard (1981)  
 
De acordo com a Figura 1.9, quando existe aderência plena entre placa e base 
cimentada, pode-se aumentar a carga no ETD, de 121,5 para 146,2 kN, mantendo-se a 
tensão de tração na base idêntica (1,02 MPa). O trabalho monolítico também é 
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responsável pela substancial redução das tensões críticas no CCP. Infere-se, portanto, a 
possibilidade de adoção de menores espessuras de CCP para a mesma configuração de 
tráfego, sem que prejuízos fossem trazidos ao pavimento em termos de resistência à 
fadiga. 
 
Um exemplo numérico demonstra a mesma tendência, observada em Packard (1981), 
em PCA (1984) ou a tradução em Pitta (1996). Supondo-se, inicialmente, que ao 
dimensionar o pavimento, sem a contribuição estrutural do CCR, placas de CCP (com 
resistência à tração na flexão de 4,5 MPa) com 260 mm, tenham sido requeridas. 
 
Na intenção de considerar a contribuição estrutural da base cimentada não-aderida à 
placa, composta por CCR com resistência à tração na flexão de 2,0 MPa, cuja espessura 
adotada foi de 100 mm, a nova espessura de CCP necessária, para uma mesma 
configuração de tráfego, foi de 200 mm. 
 
Para os mesmos materiais de base e revestimento, arbitrando-se uma espessura de CCP 
de 120 mm, seriam necessários 220 mm de CCR, caso a aderência entre estas camadas 
pudesse ser garantida em pista. 
 
Observa-se, neste exemplo, que a aderência possibilitou uma redução considerável do 
consumo de CCP, praticamente invertendo a composição do pavimento não-aderido, 
aumentando a espessura de base cimentada. Obviamente que esta análise deveria ser 
realizada tendo-se o custo dos materiais como parâmetro e, assim, encontrar uma 
combinação de camadas que melhor otimizasse a curva de custo inicial. 
 
Older (1924) e Balbo (1996) enfatizaram que, por estarem sujeitas a tensões de tração na 
flexão, as bases cimentadas de pavimentos de CCP, aderidas ou não, também 
necessitam de verificação à fadiga. 
 
Porém, o método de dimensionamento de pavimentos de CCP assentes a bases 
cimentadas proposto em PCA (1984) não considera a possibilidade de danificação da 
base por fadiga, segundo Balbo (1996). Outra falha neste método de dimensionamento 
de pavimentos de CCP consiste na desconsideração do efeito dos gradientes térmicos 
que, por vezes, pode levar ao subdimensionamento do pavimento, sobretudo em 
regiões de clima quente, como a Florida (Wu e Tia, 1989) ou o Brasil (Severi, 2002). 
 
Conforme visto neste item, torna-se evidente a veracidade da conclusão, apresentada 
em Balbo (2003), que relata a necessidade de desenvolvimento de uma metodologia de 
dimensionamento de pavimentos de CCP, ajustadas às condições de tráfego, clima e 
materiais do Brasil, que permitam ainda, a consideração de aderência entre as camadas 
e a verificação à fadiga destas. 
 
 

1 .6  Dimensionamento  Es t rutural  de  WTUD 
Apesar de a técnica de WTUD ser mais recente que o pavimento de CCP, abordado no 
item anterior, o WTUD tem avançado rapidamente em relação ao desenvolvimento de 
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uma metodologia de projeto. Talvez o relativo insucesso da primeira aplicação desta 
técnica, no Brasil, amplamente discutida em Balbo (1999), tenha contribuído para isso. 
 
Nos Estados Unidos, mesmo com a existência de um guia completo de 
dimensionamento de WTUD, fruto da compilação de diversos experimentos que 
possibilitaram a observação empírica do desempenho destas estruturas e a mensuração 
das tensões na estrutura deste tipo de pavimento composto, a metodologia proposta 
pela ACPA (1998) apresenta limitações de uso, nas condições brasileiras. 
 
Pereira e Balbo (2001), relatando vários aspectos relacionados ao desempenho deste tipo 
de estrutura, entre eles a aderência (fator primordial), dimensões da placa, integridade 
do CA, tráfego, tipo de CCP, menciona a espessura de CA remanescente da fresagem. 
 
A espessura mínima necessária de CA para um satisfatório desempenho desta 
estrutura, nos EUA, é de 75 mm após fresagem, segundo ACPA (1998) e Mack et al. 
(1998). Contudo, nos trópicos, onde as espessuras dos pavimentos de concreto asfáltico, 
sobretudo urbanos, não são influenciadas pela ação de gelo e degelo, é praticamente 
impossível encontrar pavimentos que confiram, após fresagem, tal espessura de CA 
(Balbo et al., 2001; Pereira e Balbo, 2002). 
 
Com o intuito de estudar o desempenho do WTUD assente à delgada camada de CA 
remanescente da fresagem (45 mm) e o efeito dos diferenciais térmicos sobre as placas 
de CCP aderidas ao concreto asfáltico, foi construída uma pista experimental 
instrumentada, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), de WTUD no campus da USP (vide segundo capítulo e Pereira, 2001). 
 
Simultaneamente, a pedido da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), o 
LMP-EPUSP desenvolveu um programa chamado WTUD v. 1.0, para verificação à 
fadiga das placas de WTUD, conforme ilustra a Figura 1.10 (ABCP, 2001). 
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Figura 1.10 Programa WTUD v. 1.0, parceria entre ABCP e LMP-EPUSP. Fonte: ABCP 

(2001) 
 
Os modelos de previsão de tensões inseridos no programa WTUD v. 1.0 foram gerados 
a partir de simulações numéricas no programa de elementos finitos FEACONS 4.1 SI, 
conforme Balbo et al. (2002). As espessuras do CCP podem ser arbitradas entre 50 e         
100 mm, enquanto as do CA, entre 50 e 120 mm. 
 
Apesar de Balbo et al. (2002) apresentar apenas os modelos gerados para placas com   
1,2 x 1,2 m, o programa WTUD v. 1.0 contempla placas quadradas de dimensões de face 
entre 0,6 e 1,2 m. 
 
O módulo de reação do sistema de apoio foi simulado entre 30 e 200 MPa/m, com o 
módulo de resiliência do CA entre 2.000 e 5.000 MPa, com o CCP assumindo um único 
valor de módulo de elasticidade, 30.000 MPa, porém com resistência à tração na flexão 
maior ou igual a 5,0 MPa. Foram considerados dois tipos de eixos, o eixo simples de 
rodas simples - ESRS - (20 – 80 kN) e o ESRD (60 – 140 kN). 
 
A verificação à fadiga pode ser realizada a partir de modelos já conhecidos, como o 
semi-empírico, proposto por Balbo (1999), o laboratorial da PCA (1984), ou qualquer 
outro modelo inserido pelo usuário. 
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Em relação à potência da expressão do fator de equivalência de carga, que busca 
relacionar o dano provocado por uma carga qualquer e o causado por um eixo-padrão 
(ESRD de 80 kN), Balbo et al. (2002) obtiveram expressões de potência 9 a 11 para placas 
de WTUD com mais de 1,0 m; entretanto, para placas de 0,9 m ou menos, a potência se 
aproxima de 4. 
 
Ao confrontar os modelos desenvolvidos pela ACPA (1998) com os nacionais, Balbo et 
al. (2002) presenciaram uma diferença de 7 a 13% nas tensões induzidas no CCP pelas 
cargas de canto, com os modelos brasileiros fornecendo sempre tensões inferiores. As 
diferenças foram atribuídas ao processo de discretização de malhas de elementos 
finitos. 
 
Balbo et al. (2002) ainda observaram a não-linearidade entre tensão-carga para as placas 
entre 0,6 e 1,2 m, concluindo que a adoção da linearidade entre tensão-carga resultaria 
em um dimensionamento demasiadamente conservador. 
 
Embora o efeito dos diferenciais térmicos tenha sido preterido, nas modelagens 
numéricas, que deram origem ao programa WTUD v. 1.0, por indisponibilidade, no 
momento do fechamento do programa, de dados experimentais relacionados aos níveis 
de gradientes térmicos impostos às placas, Pereira (2001) e Pereira e Balbo (2002), 
através de medidas de gradientes térmicos, durante as quatro estações do ano, e 
simulações numéricas, inferiram sobre a possibilidade de se negligenciar este efeito, 
dada a pouca influência deste sobre as tensões induzidas nas placas de CCP de até 1,2 x 
1,2 m. 
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CCaappííttuulloo  22                          
PPiissttaass   EExxppeerriimmeennttaaiiss   AAddeerriiddaass  
 
Apesar de ser um processo relativamente incipiente no Brasil, as pistas experimentais 
instrumentadas vêm munindo pesquisadores e projetistas de pavimentos de concreto 
de cimento Portland com subsídios técnicos que auxiliam o projeto mecânico-estrutural 
destas estruturas. Conforme apresentado na revisão bibliográfica, a Bates Test Road 
(década de 1920), a Iowa Engineering Experiment Station e a Arlington Experiment Farm, 
ambas na década de 1930, e a AASHO Road Teste (anos de 1950) configuram-se nos 
exemplos clássicos de pistas experimentais instrumentadas de pavimentos de CCP, 
capazes de informarem, com certa margem de segurança, os níveis de tensões, 
temperaturas e pressões verticais a que o pavimento está sujeito em um determinado 
instante, sob certas condições climáticas, ou configurações de carregamento. 
 
Quase oito décadas foram necessárias para que o primeiro experimento instrumentado, 
em verdadeira grandeza, de pavimento de CCP fosse executado no Brasil, graças ao 
aporte financeiro da FAPESP. O projeto, concebido pelo LMP-EPUSP em fevereiro de 
1998, contemplava estudos em dois tipos distintos de estruturas de pavimento de CCP: 
pavimento simples de concreto Portland, com barras de transferência, assentes sobre 
bases cimentadas e granulares, com comportamento não-monolítico; e whitetopping 
ultradelgado que constitui-se em uma alternativa de recuperação de pavimentos 
asfálticos através da execução de placas de pequenas dimensões em planta, com 
espessura máxima de 100 mm, que trabalham de forma aderida ao concreto asfáltico. 
 
Historicamente, as pistas experimentais vêm sendo utilizadas como parâmetros 
comparativos, sobretudo de análises tensionais, entre dados obtidos desta forma e por 
métodos analíticos (como por exemplo, as equações de Westergaard), ou por 
modelagem de elementos finitos (MEF). Pesquisadores de todo o mundo têm envidado 
esforços para a obtenção de modelos de previsão de tensões em pavimentos de CCP, 
calibrados empiricamente pelo emprego de pistas experimentais instrumentadas. 
 
Esta seção do trabalho objetiva descrever, sucintamente, as pistas experimentais 
instrumentadas que foram utilizadas nas análises as quais consubstanciaram algumas 
conclusões. 
 
 

2 .1  Whitetopping  Ul t radelgado 
Uma descrição completa do processo construtivo e demais características do trecho 
experimental instrumentado de WTUD, executado no campus da Universidade de São 
Paulo, pode ser encontrado em Pereira (2001). A Figura 2.1 mostra a localização da pista 
experimental. 
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Figura 2.1 Localização da pista experimental de WTUD no campus da USP 
 
O trecho experimental é constituído de duas seções-testes, cujas placas quadradas de 
WTUD possuem dimensões de 0,6 e 1,0 m, com espessura constante de 
aproximadamente 95 mm. O WTUD localiza-se em um trecho ascendente, em uma 
parada de ônibus, sendo este local escolhido por contribuir para a solicitação crítica ao 
cisalhamento na interface CCP/CA.  
 
No local, o subleito, formado por argila laterítica, apresentava módulo de resiliência de 
150 MPa, mesmo valor retroanalisado para a base em macadame hidráulico. O 
revestimento asfáltico possuía módulo resiliente de 3.500 MPa, enquanto o CCP em 
ensaios de laboratório, apresentou módulo de elasticidade na tração na flexão de 38 GPa 
aos 28 dias. A espessura média da base era de 100 mm, 45 mm de concreto asfáltico 
após fresagem superficial (aproximadamente 10 mm) e 95 mm de CCP. A resistência à 
tração na flexão do CCP foi de 7,0 MPa aos 7 dias. A Tabela 2.1 apresenta a dosagem do 
CCP empregado na pista experimental. 
 
Tabela 2.1 Dosagem do Concreto de Alta Resistência Inicial do WTUD 
Materiais Consumo 
Cimento Portland 476 kg/m3 
Cinza Volante 28,5 kg/m3 
Areia 642 kg/m3 
Brita 1 1.029 kg/m3 
Relação a/(cimento + cinza) 0,40 
Plastificante 1,43 L/m3 
Superplastificante 2,38 L/m3 
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Imerso ao concreto de cimento Portland, estão os instrumentos capazes de medir a 
deformação do CCP mediante a aplicação de um carregamento, bem como termo-
resistores empregados para a determinação da temperatura, no interior do WTUD, 
oferecendo informações próximas ao topo e ao fundo das placas. 
 
Os termo-resistores empregados na pista experimental, na USP, são do tipo PT-100, que 
apresentam uma resistência elétrica de 100 Ω a uma temperatura de 0 ºC. Estes 
instrumentos fundamentam-se na alteração da resistência elétrica do filamento metálico 
de platina, quando da alteração da temperatura do material. Como é perceptível na 
Figura 2.2, há uma capa cerâmica, que também pode ser metálica, que protege o 
filamento metálico. Ainda aparece o dispositivo utilizado como suporte dos PT-100 
durante a concretagem do WTUD. 
 

 
Figura 2.2 Suporte com PT-100 empregado na pista experimental da USP  
 
A mensuração da deformação real do CCP, frente ao carregamento rodoviário, é 
possível graças aos strain-gages. Similar ao princípio físico empregado nos PT-100, os 
strain-gages informam a deformação do concreto de cimento Portland a partir da 
variação da resistência elétrica de seus filamentos metálicos. Quando a região do CCP 
está sofrendo uma tensão de tração, os filamentos metálicos do strain-gage sofrem um 
alongamento que é possível de ser percebido, através de um pequeno aumento de sua 
resistência elétrica; quando a tensão é de compressão, ocorre o contrário. Os suportes 
com os strain-gages e um esquema de sua resistência elétrica podem ser visualizados 
através da Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Strain-gages empregados no trecho de WTUD  
 
O exato posicionamento dos instrumentos, no interior das placas, é imprescindível para 
a perfeita análise dos dados provenientes da instrumentação. Por isso, momentos antes 
da concretagem, foram elaborados mapas da localização de cada instrumento e locados 
os pontos de referência por onde, obrigatoriamente, a serragem do CCP deveria passar. 
Maiores detalhes sobre o posicionamento geométrico podem ser obtidos em Pereira 
(2001) e no Anexo C, do trabalho em curso. Uma idéia do projeto geométrico e da 
disposição global dos instrumentos no WTUD, que contemplou bordas, centro e canto 
das placas, pode ser encontrada nas Figuras 2.4 e 2.5. 
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Figura 2.4 Projeto geométrico do WTUD (Fonte: Pereira (2001)) 

 
Figura 2.5 Idéia geral do posicionamento de cada instrumento (Fonte: Pereira (2001))  
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Tão importante quanto a localização em planta dos instrumentos, é o posicionamento 
em perfil dos mesmos, o que pode ser visto na Figura 2.6. 

 
Figura 2.6 Posição em perfil dos instrumentos (Fonte: Pereira (2001))  
 
Os instrumentos são conectados a um condicionador de sinais por meio de cabos 
blindados que minimizam o efeito de interferências ou ruídos. O condicionador de 
sinais, apresentado na Figura 2.7, amplifica o sinal recebido e transforma-o de analógico 
em digital, de maneira que possa ser coletado por um computador que, através de uma 
pré-calibração, fornece o dado coletado na unidade de engenharia correspondente. 
 

 
Figura 2.7 Condicionador de sinais 
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2 .2  Rodovia  SP-79  
Após a experiência bem sucedida do LMP-EPUSP, no campus da USP, a ABCP 
interessou-se por instrumentar um pequeno trecho experimental, na ligação da Fábrica 
de Cimento Portland Santa Helena do Grupo Votorantim à SP-103/794, na cidade 
paulista de Votorantim. Para tanto, foi criado um projeto de pesquisa entre estes dois 
centros. 
 
Nos dias 11 e 12 de julho de 2000, ocorreu a instrumentação do referido trecho a cargo 
do Laboratório de Mecânica de Pavimentos da EPUSP. Diferentemente do que ocorrera, 
no campus da USP, o processo construtivo da SP-79 foi mecanizado, com a utilização da 
pavimentadora Gomaco - GP2600, visível na Figura 2.8. O processo construtivo torna-se 
um fator importante na medida que interfere na forma de instrumentação empregada. 
Com o processo automatizado de execução do pavimento de CCP, não foi possível 
instalar strain-gages próximos ao topo da placa instrumentada.  
 
Conforme mostra a Figura 2.8, os suportes de strain-gages diferenciam-se dos 
empregados na pista experimental de WTUD na USP (Figura 2.3), basicamente, por 
possibilitar a colocação de apenas um strain-gages, localizado no fundo da camada de 
CCP e pela utilização de pastilhas de argamassa como base do suporte dos strain-gages, 
as quais eram afixadas na base de CCR por meio de colagem, momentos antes da 
concretagem. O suporte de duas camadas não pôde ser empregado porque os 
vibradores de imersão, presentes na porção frontal da pavimentadora, avariariam estes 
sensores. 

                                                 
4 Por simplicidade, SP-79 será sempre considerada como a rodovia onde se localiza a pista experimental 
instrumentada.  
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Figura 2.8 Distribuição dos strain-gages e concretagem na SP-79 (Gentileza: LMP-EPUSP 

e ABCP) 
 
Todavia, quanto aos PT-100, sua colocação próxima ao fundo e ao topo da placa de 
concreto de cimento Portland foi possível porque fez-se uso de um processo de 
desmanche-e-remoldagem. Logo após a concretagem das placas de CCP, com o concreto de 
cimento Portland ainda fresco, retirou-se parte do CCP exatamente sobre os pontos 
onde os PT-100 seriam colocados. Em seguida, procedeu-se a remoldagem pontual do 
CCP, sem que problemas de fissuração e descontinuidade fossem evidenciados. A 
Figura 2.9 apresenta um mapa da exata posição dos instrumentos nas duas placas 
instrumentadas, cada uma com um tipo distinto de sensor. No que tange à posição em 
perfil, os strain-gages encontram-se a 30 mm do fundo da placa de CCP, enquanto os  
PT-100, a 20 mm do topo e do fundo das mesmas. O sistema de coleta de dados 
disponibilizado na SP-79 foi similar ao do WTUD na USP, com igual potencialidade de 
utilização. 
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Figura 2.9 Posicionamento horizontal dos instrumentos na SP-79 (valores em metros) 
 
O pavimento foi executado com placas de CCP de aproximadamente 5,00 m de 
comprimento e 3,6 m de largura, com espessura de 230 mm, assente sobre uma camada 
de CCR de 100 mm. Abaixo desta camada, encontrava-se o pavimento antigo de 
concreto asfáltico. Conforme os projetos fornecidos pela Planservi Engenharia Ltda., as 
barras de transferência de carga de aço CA-25, com comprimento de 460 mm e diâmetro 
de 32 mm, foram dispostas a cada 300 mm, enquanto as barras de ligação de aço CA-50, 
com comprimento de 760 mm e diâmetro de 12,5 mm, estão espaçadas em 500 mm.  
 
Apesar de a dosagem ter objetivado um CCP com 4,5 MPa de resistência à tração na 
flexão, o controle tecnológico aferiu uma resistência média de 5,5 MPa. A dosagem do 
CCP é apresentada na Tabela 2.2. 
 
Tabela 2.2 Dosagem do CCP da SP-79 
Materiais Consumo 
Cimento (CP II-E 32) 370 kg/m3 
Areia (Quartzo Rosa) 500 kg/m3 
Pedrisco Misto (Calcário) 410 kg/m3 
Brita 1 (Calcário) 1.230 kg/m3 
Água 148 L/m3 
Plastificante 1,3 L/m3 
Incorporador de Ar 74 m L/m3 
 
Quanto ao CCR, não foi possível encontrar, junto ao órgão responsável pela obra, dados 
relacionados à dosagem, nem sobre o controle tecnológico deste material empregado na 
SP-79. Contudo, a dosagem deve ter sido conduzida, objetivando uma resistência à 
tração na flexão do CCR entre 2,0 e 2,5 MPa, conforme tendências nacionais. 
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Após a análise experimental de aderência, capítulo que segue, um amplo estudo das 
deformações reais do CCP, devido ao carregamento rodoviário, obtidas em provas de 
carga dinâmica será apresentado, tendo como pano de fundo as duas pistas 
experimentais instrumentadas mencionadas nesta parte do trabalho. 
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CCaappííttuulloo  33                    
AAnnáálliissee  EExxppeerriimmeennttaall   ddee  AAddeerrêênncciiaa  
 
Face à tendência de retirada da manta plástica entre a placa de CCP e a base cimentada, 
como ocorrido na rodovia SP-79, foi desenvolvido um estudo laboratorial da interface 
CCP/CCR a fim de analisar os níveis de resistência ao cisalhamento que ocorrem entre 
estes dois materiais em diferentes condições que buscaram simular processos 
executivos distintos. 
 
A verificação das reais condições de aderência na interface em estudo possibilitou intuir 
sobre o comportamento estrutural do pavimento de CCP instrumentado na SP-79. Para 
tanto, procederam-se sondagens rotativas para extração de amostras do CCP e CCR 
executados na referida via. 
 
Primeiramente, convém ressaltar a razão de existir tensão de cisalhamento, em 
interfaces aderidas. Quando o revestimento em CCP é executado diretamente sobre a 
base em CCR, sem que nenhuma película plástica seja colocada antes da execução das 
placas de concreto de cimento Portland, placa e base irão aderir-se de maneira a 
tornarem o comportamento do pavimento, assim constituído, em comportamento de 
pavimento composto, conforme visto anteriormente.  
 
Tal comportamento, proporcionado pela aderência, faz com que uma única LN governe 
o comportamento estrutural do pavimento. A tensão cisalhante na interface CCP/CCR 
deve-se à diferença de módulo de elasticidade dos materiais em questão. Enquanto o 
CCP possui módulo de elasticidade entre 30 e 40 GPa, o concreto compactado com rolo, 
dependendo da compactação exercida e do consumo de cimento Portland, requerido 
para a obtenção da resistência de projeto, oscila seu módulo de elasticidade entre 15 e 
25 GPa. 
 
Childs (1964) observou empiricamente que o revestimento de CCP aderido à base 
cimentada, no caso solo-cimento, aumenta a capacidade estrutural do pavimento. Este 
aumento de capacidade portante do pavimento devido, única e exclusivamente, à 
aderência entre as duas camadas foi comparada, segundo o mesmo autor, ao acréscimo 
de 12,5 mm a 25,4 mm, na espessura da placa de CCP, considerando os efeitos de 
deflexão e deformação da placa, bem como a pressão vertical, no subleito do 
pavimento.  
 
Estudando tensões máximas de tração em placas de concreto de cimento Portland cujas 
interfaces entre o CCP e o CCR apresentavam-se aderidas em alguns casos e não 
aderidas em outros casos, Tarr et al. (1999) obtiveram tensões 27% menores, no caso em 
que as duas camadas encontravam-se unidas. Para o caso aderido, a tensão de tração na 
flexão, no topo da placa, foi 32% menor que a respectiva tensão de compressão no 
fundo do CCP, devido ao deslocamento da linha neutra. 
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3 .1  Condições  de  Execução  Simuladas  Laborator ia lmente  
Um estudo laboratorial foi realizado com o intuito de determinar diferenças 
significativas na aderência entre o CCP e CCR, quando da adoção de diferentes 
processos construtivos, principalmente, no que tange ao tipo de tratamento de cura 
utilizado no CCR e o intervalo de tempo entre a execução da base e do revestimento. A 
Tabela 3.1 mostra os cinco casos estudados, confrontando o processo utilizado em 
laboratório e o seu correspondente procedimento em pista. 
 
Tabela 3.1 Condições de Aderência Analisadas 
Casos Descrição Campo Nº de Amostras 
I CCR+emulsão+CCP7dias CCR+emulsão+7dias+CCP 12 CP’s 
II CCR+CCP0h CCP aplicado logo depois do CCR (3-5h) 12 CP’s 
III CCR+CCP24h CCP aplicado no dia seguinte ao CCR 12 CP’s 
IV CCR+CCP3dias CCP aplicado 3 dias após o CCR 12 CP’s 
V CCR+CCP7dias CCP aplicado 7 dias após o CCR 12 CP’s 
  
O caso I visava simular a prática construtiva adotada nas marginais da rodovia SP-79, 
entre Sorocaba e Votorantim. Nesta ocasião, logo após a execução da base em CCR, um 
filme de emulsão asfáltica foi aplicado sobre o CCR, a fim de auxiliar o processo de 
cura, uma vez que não havia disponibilidade de água para a cura por via úmida, 
comum em estrutura de concreto armado. Esta característica de indisponibilidade de 
água é muito comum durante a execução de pavimentos de concreto, já que grandes 
extensões pavimentadas em CCP encontram-se em vias rurais. Completando o caso I, o 
CCP foi executado sobre o CCR, após 7 dias. 
 
O caso V difere do anterior apenas pela não introdução da emulsão asfáltica. Assim 
poder-se-ia comparar o efeito da emulsão sobre a aderência ou, mais precisamente, a 
resistência ao cisalhamento na interface em questão. Escolheram-se 7 dias como 
intervalo de tempo máximo entre a execução do CCR e do CCP por acreditar que 
nenhum incremento significativo na aderência seria encontrado a partir de então, uma 
vez que a maior parte das reações de hidratação do cimento já se processara. 
 
Os casos II, III e IV diferenciam-se apenas pelo tempo entre a execução da base e o do 
revestimento. Antes mesmo da realização dos ensaios, sabia-se que o caso II seria 
aquele que apresentaria maior aderência. Porém, uma limitação imposta, muito mais 
pela falta de experiência executiva no Brasil que pelos equipamentos de pavimentação 
em concreto encontrados hoje em dia no mercado, não há referência nacional sobre a 
aplicação do revestimento de concreto de cimento Portland logo após (3 a 5 horas) a 
execução do concreto compactado com rolo, fato que possibilitaria uma “ancoragem” 
muito mais eficiente entre os cristais de cimento Portland, oriundos da argamassa do 
CCP e o CCR.  
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3 .2  Carac ter ização  dos  Concretos  Empregados  
Buscando uma melhor adequação entre os materiais empregados em campo e no estudo 
laboratorial, optou-se pela utilização dos traços de CCP e CCR que fossem condizentes 
com a aplicação destes materiais em rodovias. Os estudos de dosagens do concreto de 
cimento Portland e do concreto compactado com rolo foram realizados junto ao Centro 
Tecnológico da Holcim (Brasil) S.A, em Santo André, estado de São Paulo. As 
exigências para os dois tipos de concreto constam na Tabela 3.2. 
 
Tabela 3.2 Parâmetros de dosagem do CCR e CCP  
 CCR CCP 
Resist. (aprox.) Tração na Flexão (MPa) 2,5 5,0 

Tipo de Cimento CP- II 32 CP- II 32 
Abatimento (tronco de cone) --- 50 +/- 10 mm 

Textura (fechamento) Rugosa (comum para bases) --- 
Presença de Brita 2 SIM SIM 

Plastificante Indiferente SIM 
 
 

3 . 2 . 1  C o n c r e t o  d e  C i m e n t o  P o r t l a n d  
Inicialmente, foram analisados três traços com consumo de cimento Portland distintos, 
300, 350 e 400 kg/m3. O cimento Portland utilizado foi o CP II E 32, cimento Portland 
Composto com Escória, para uso em geral, com moderada resistência aos sulfatos e 
moderado calor de hidratação. 
 
Tabela 3.3 Dosagens Preliminares do CCP  
Materiais CCP 01 CCP 02 CCP 03 
Cimento (CPII E 32 BARROSO) (kg/m3) 300,0 350,0 400,0 
Areia (kg/m3) 718,8 644,0 566,8 
Brita 1 (kg/m3) 597,9 607,5 615,2 
Brita 2 (kg/m3) 597,9 607,5 615,2 
Relação a/c 0,60 0,50 0,46 
Teor de Ar Incorporado (%) 3,0 2,9 2,3 
Teor de Plastificante (% do consumo de cimento) 0,3 0,3 0,3 
Abatimento no Tronco de Cone (mm) 45 55 55 
Resist. Compressão (MPa):       7 dias 19,0 21,7 24,0 
                                                        28 dias 27,7 30,3 35,1 
Resist. Tração Flexão (MPa):     7 dias 3,5 4,1 4,7 
                                                        28 dias 4,4 5,1 6,0 
 
A caracterização do CCP foi realizada com os ensaios de Resistência à Compressão 
Uniaxial (NBR 5.739/1994) e Resistência à Tração na Flexão (NBR MB 3.483/1991). Os 
resultados obtidos destes parâmetros para os materiais ensaiados constam na Tabela 
3.3. As Figuras 3.1 e 3.2 mostram a moldagem e o rompimento do CCP. 
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Figura 3.1 Moldagem do CCP 
 

 
Figura 3.2 Ensaio de Tração na Flexão do CCP 
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3 . 2 . 2  C o n c r e t o  C o m p a c t a d o  c o m  R o l o  
Da mesma forma com o que ocorrera para o CCP, foram estudadas três dosagens com 
consumo de cimento Portland diferentes. A Tabela 3.4 apresenta os dados relativos aos 
consumos por metro cúbico dos materiais utilizados, bem como as demais propriedades 
do CCR no estado fresco e endurecido. 
 
Antecedendo à moldagem dos traços amostrais, procedeu-se a determinação das curvas 
de compactação do CCR para determinação das umidades ótimas e respectivas massas 
específicas secas das amostras. Convém ressaltar que a energia utilizada nestes ensaios, 
nas moldagens das amostras experimentais e, posteriormente, dos corpos de prova 
definitivos, foi a Energia Normal do Proctor, que corresponde a 5,9x105 J/m3. Para 
alcançar esta energia potencial por unidade de volume, foram necessários 30 golpes por 
camada, num total de cinco camadas, para o CCR moldado em corpos de prova 
cilíndricos de 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura. Em relação aos corpos de prova 
prismáticos de 150 x 150 x 500 mm, as moldagens foram realizadas em duas camadas 
com 160 golpes por camada. O soquete utilizado apresentava um peso de 44,15 N,        
50 mm de diâmetro e altura de queda igual a 0,45 m, sendo que cada golpe aplicara 
19,87 J ao concreto compactado com rolo. 
 
Tabela 3.4 Dosagens Preliminares do CCR  
Materiais CCR 01 CCR 02 CCR 03 
Cimento (CPII E 32 BARROSO) (kg/m3) 80 130 180 
Areia (kg/m3) 437,8 711,4 985,0 
Misto (Areia Grossa Artificial) (kg/m3) 437,8 711,4 985,0 
Brita 0 (kg/m3) 328,3 533,5 738,7 
Brita 1 (kg/m3) 547,2 889,2 1.231,2 
Brita 2 (kg/m3) 437,8 711,4 985,0 
Umidade Ótima (%) 5,7 5,4 5,7 
Massa Espec. Aparente Seca Max – Energia Normal – (kg/m3) 2.360 2.350 2.345 
Teor de Incorporador de Ar (% do consumo cimento) 0,1 0,1 0,1 
Teor de Plastificante (% do consumo de cimento) 0,3 0,3 0,3 
Resist. Compressão (MPa):       7 dias 4,1 10,1 15,9 
                                                        28 dias 7,0 15,0 24,1 
Resist. Tração Flexão (MPa):     7 dias 0,89 2,17 3,41 
                                                        28 dias 1,61 3,37 4,75 
 
No tocante à granulometria (vide Figura 3.3), procurou-se enquadrar os três traços-
pilotos nas faixas granulométricas apresentadas Díaz (1993) e em Abreu (2002). A curva 
granulométrica adotada não variou para os três consumos distintos de cimento 
Portland. 
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Figura 3.3 Curva Granulométrica adotada 
 
 

3 .3  Moldagem dos  Corpos  de  Prova  
Os corpos de prova utilizados nesta análise foram moldados em fôrmas prismáticas, 
também empregadas para os ensaios de resistência à tração na flexão, cuja seção 
transversal apresenta as dimensões de 150 x 150 mm, e comprimento de 500 mm, 
conforme esquema constante na Figura 3.4 e, reproduzido fotograficamente, pela Figura 
3.5, após a compactação do CCR, com a adaptação dos sarrafos para garantir a 
conformação dos corpos de prova necessária à execução dos ensaios de resistência ao 
cisalhamento. 
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Figura 3.4 Seção Transversal dos Corpos de Prova moldados com Sarrafos para 

composição da seção de ensaio 
 

 
Figura 3.5 Vista Superior da Fôrma Prismática e do Posicionamento do Sarrafo após a 

Compactação do CCR 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

53

 
A moldagem, propriamente dita, foi efetuada em duas fases distintas. A primeira 
correspondia à execução do CCR, enquanto a segunda referia-se ao CCP. Ambas as 
etapas contaram com o auxílio técnico-logístico do Centro Tecnológico da Holcim 
(Brasil) S.A, sendo, também, utilizados seus laboratórios, com total e irrestrita 
supervisão deste pesquisador. 
 
! Moldagem do CCR: 

o Untar a fôrma com óleo desmoldante, bem como o sarrafo de seção 20 x 
75 x 500 mm, conforme Figura 3.6; 

 
Figura 3.6 Preparo da Fôrma e do Sarrafo para concretagem 
 

o Colocar a quantidade de CCR suficiente para compactá-lo em camada 
única na energia normal (soquete de 4,5 kg, diâmetro de 50 mm e altura 
de queda de 450 mm, 145 golpes5), até atingir a marca preestabelecida 
com auxílio do sarrafo, correspondente à metade do corpo de prova (75 
mm). Ver Figura 3.7; 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Note que o número de golpes é diferente daquele normalmente empregado para corpos de prova 
prismáticos de 150 x 150 x 500 m, pois a presença do sarrafo de madeira no esquema adotado reduz a 
seção transversal do molde e, por conseqüência, o volume da amostra.  
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Figura 3.7 Distribuição e Compactação do CCR 
 

o Logo após a compactação, acondicionar os corpos de prova com CCR, na 
câmara úmida e aguardar o tempo necessário para a execução do CCP. 
No caso em que o CCR recebeu uma película de emulsão asfáltica, esta foi 
aplicada a uma taxa de 1,2 L/m2, até 30 min após a compactação da 
camada, conforme especificações contidas em DNER (1992). A emulsão 
asfáltica empregada foi a RR-2C, de ruptura rápida. A Figura 3.8 
apresenta detalhes do exposto. Note que a emulsão foi aplicada com 
auxílio de um recipiente plástico, dotado de um orifício espargidor, sendo 
que o conteúdo de emulsão presente no recipiente era igual ao volume 
total de material asfáltico necessário a um único corpo de prova, 
garantindo assim a constância, na taxa de aplicação deste material em 
cada amostra. 
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Figura 3.8 Cura em Câmara Úmida e Aplicação da Emulsão Asfáltica 
 
! Moldagem do CCP: 

o Retirar eventual material solto sobre o CCR, com auxílio de uma escova 
de cerdas duras; 

o Untar o molde com óleo desmoldante e o sarrafo, tendo o cuidado de 
evitar que o óleo caia na superfície de CCR; 

o Umedecer levemente a superfície de CCR para evitar uma rápida perda 
de água do CCP; 

o Colocar a quantidade de CCP suficiente ao preenchimento do molde, 
vibrando-o com auxílio de um vibrador de imersão. 

 
 

 
Figura 3.9 Detalhe da Superfície de CCR após Limpeza e Umidificação, e Moldagem do 

CCP  
 
Em relação à desforma dos corpos de prova, esta foi efetuada 14 dias após a moldagem 
do concreto compactado com rolo. A configuração real da seção transversal dos corpos 
de prova moldados da forma mencionada e ilustrada na Figura 3.4, pode ser vista na 
Figura 3.10. É importante salientar que a presença da emulsão asfáltica em meio ao CCR 
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ocorreu apenas nas seções transversais limítrofes dos corpos de prova, devido à 
infiltração deste material através da interface fôrma/CCR durante sua aplicação. 
 

 
Figura 3.10 Seção transversal dos corpos de prova após desforma  
 
 

3 .4  Cura  dos  Corpos  de  Prova  
A cura de todos os corpos de prova, seja para caracterização dos materiais ou para 
ensaio da resistência ao cisalhamento, deu-se em câmara úmida, conforme ilustrado na 
Figura 3.8, desde as primeiras horas da compactação do CCR e vibração do CCP, até 
horas antes da preparação dos corpos de prova para ensaio. 
 
Mesmo tendo-se ciência de que esta condição de cura representa uma condição ideal, 
dificilmente encontrada em campo, optou-se por este procedimento com o intuito de 
evitar que fissuras indesejadas de retração plástica acometessem o CCR e o CCP, fato 
que influenciaria, certamente, a resistência ao cisalhamento na interface destes 
materiais, sobretudo com corpos de prova de reduzidas dimensões. Ainda, as referidas 
fissuras poderiam enfraquecer o CCR, reduzindo demasiadamente a resistência à 
compressão deste material, inviabilizando o ensaio das amostras conforme 
procedimento adotado, o que será visto posteriormente. 
 
Além disso, o emprego de cura úmida procurou limitar os fatores intervenientes no 
processo em discussão por anular o efeito climatológico sobre os corpos de prova o que, 
indubitavelmente, prejudicaria a análise comparativa proposta no trabalho. 
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3 .5  Procedimento  de  Ensaio  
Uma vez moldados os corpos de prova, a idade de ensaio foi fixada em 28 dias, 
contados a partir da moldagem do concreto de cimento Portland. A Tabela 3.5 
apresenta a cronologia das atividades. 
 
A metodologia de ensaio de resistência ao cisalhamento da interface aderida CCP/CCR 
empregada, neste estudo, fundamentou-se na proposta apresentada por Fortes e    
Balbo (2000) para obtenção da resistência ao cisalhamento na interface CCP/CA em 
WTUD. 
  
Tabela 3.5 Cronologia das Atividades Laboratoriais 

Dia/mês  Atividades 
03/07/2002 Transporte de Materiais USP – Holcim Brasil 
11/07/2002 Moldagem CCR – I, III, V 
12/07/2002 Moldagem CCP – III 
18/07/2002 Moldagem CCP – I, V 
25/07/2002 Desforma – I, III, V 

26/07/2002 Moldagem CCR – II, IV 
Moldagem do CCP - II 

29/07/2002 Moldagem CCP – IV 
08/08/2002 Preparo amostras – III 
09/08/2002 Ensaio III / Transporte: Holcim Brasil - USP 
12/08/2002 Desforma II, IV 
13/08/2002 Preparo amostras – I 
14/08/2002 Preparo amostras –V 
15/08/2002 Ensaio – I, V / Transporte: Holcim Brasil - USP 
22/08/2002 Preparo amostras – II, IV 
23/08/2002 Ensaio II / Transporte: Holcim Brasil – USP 
26/08/2002 Ensaio IV / Transporte: Holcim Brasil - USP 

 
O preparo dos corpos de prova para ensaio contou, primeiramente, com a serragem dos 
corpos de prova que foram moldados em vigotas, conforme visto no item 3.3. As 
serragens, que transformavam os corpos de prova em prismas de aproximadamente 150 
x 150 x 100 mm, foram executadas com extremo cuidado visando não alterar a condição 
de aderência na interface a ser analisada.  
 
Tal procedimento, realizado aproximadamente 24 h antes do dia previsto para o ensaio, 
excetuando o caso IV que forçou o preparo dos corpos de prova 72 h antes dos ensaios, 
por estes estarem programados para uma segunda-feira, garantiu tempo suficiente para 
a secagem dos corpos de prova, uma vez que tal processo necessita água, e para a 
colagem das faces de CCR com resina epóxica. O adesivo empregado foi o Rapid Gel, 
gel adesivo estrutural de pega rápida, compatível com substrato úmido ou seco, 
produzido e, gentilmente fornecido pela Master Builders Technologies (MBT BRASIL).  
 
A Figura 3.11 mostra a etapa de serragem dos corpos de prova que contou com 
cuidados especiais a fim de garantir o esquadro após o corte e, conseqüentemente, uma 
maior facilidade durante a colagem e nivelamento dos mesmos. Ressalta-se que o 
seccionamento dos prismas foi realizado por meio de corte único, com o emprego de 
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serra com tal capacidade de corte (aproximadamente 150 mm), contribuindo para uma 
menor perturbação das amostras.  
 

 
Figura 3.11 Serragem dos corpos de prova  
 
Antes da colagem propriamente dita, as amostras foram criteriosamente examinadas à 
procura de qualquer anomalia que pudesse afetar, de maneira significativa, os 
resultados do ensaio. Durante a colagem, usou-se um nível de bolhas para garantir que 
o corpo de prova fosse colado de maneira a manter-se nivelado, garantindo assim a 
uniformidade de distribuição dos esforços durante o ensaio. Após a cura da resina 
epóxica Rapid Gel, o que ocorreu em aproximadamente 2h, procedeu-se o capeamento 
com enxofre dos corpos de prova, conforme Figura 3.12. 
 

 
Figura 3.12 Colagem e Capeamento dos corpos de prova 
 
Após estes processos, as amostras foram transportadas do Centro Tecnológico da 
Holcim (Brasil) S.A até o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Construção Civil 
(CPqDCC – PCC – EPUSP), acondicionadas em caixas plásticas com auxílio de areia 
para evitar qualquer tipo de danificação que pudesse interferir, significativamente, nos 
resultados de ensaio, conforme Figura 3.13. Os corpos de prova foram ensaiados 
conforme esquema ilustrado nas Figuras 3.14 e 3.15. 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

59

 
Figura 3.13 Transporte dos corpos de prova 

 
Figura 3.14 Esquema de Ensaio de Resistência ao Cisalhamento 
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Figura 3.15 Prensa EMIC e Esquema Real de Ensaio 
 
Durante a realização dos ensaios, utilizou-se a prensa modelo EMIC, com velocidade de 
aplicação de força cisalhante igual a 65 kPa/s em cada seção cisalhante, correspondente 
à aproximadamente 1,69 kN/s no pistão da prensa, velocidade equiparável àquela 
utilizada nos ensaios de cisalhamento em WTUD realizados por Fortes (1999). Este tipo 
de prensa foi empregado por motivo de precisão da célula de carga para os níveis de 
tensão de ruptura esperados. A prensa dispunha, ainda, de um sistema de coleta de 
dados referentes ao deslocamento do pistão que, posteriormente, serviu de apoio para a 
construção de gráficos da tensão cisalhante versus deformação específica na interface 
CCP/CCR. Durante os ensaios, a velocidade de deslizamento entre as faces cisalhantes 
girou em torno de 1,5 mm/min. 
 
Em relação ao efeito escala, acredita-se que este não esteve presente nos ensaios, uma 
vez que a área cisalhante possuía dimensões de 110 x 100 mm, próxima a 100 x 100 mm 
utilizada por Santagata e Canestrari (1998) em ensaios de resistência ao cisalhamento, 
sem que problemas com o efeito escala fossem evidenciados pelos autores. Relatam 
também a utilização de uma velocidade de deslizamento das faces que sofrem 
cisalhamento de 0,5 mm/min. 
 
Ainda sobre o efeito escala, este não deve ser motivo de maiores preocupações uma vez 
que na interface CCP/CCR e, conseqüentemente próximo ao plano de ruptura, não há 
agregado devido ao processo de compactação do CCR e vibração do CCP. 
 
 

3 .6  Resul tados  Laborator ia is  de  Resis tência  ao  Cisalhamento  
Os ensaios foram conduzidos de acordo com a sistemática detalhada anteriormente. Sob 
o ponto de vista de cálculo de resistência ao cisalhamento, convém ressaltar que foram 
computados apenas os corpos de prova que romperam na interface CCP/CCR, sendo a 
resistência ao cisalhamento igual à força cisalhante atuante na face rompida, dividida 
pela área desta face. A Figura 3.16 demonstra o padrão de ruptura adotado como 
decorrente do processo de cisalhamento na referida interface. É importante frisar que a 
ruptura sempre ocorreu em uma das duas interfaces cisalhantes, naquela em que as 
ligações entre os dois materiais conferiram menor resistência ao cisalhamento. 
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Figura 3.16 Padrão de Ruptura por Cisalhamento 
 
A apresentação dos resultados obtidos será realizada individualmente, para cada um 
dos cinco casos estudados. Na seqüência, uma análise comparativa será efetuada. 
 

3 . 6 . 1  C a s o  I  
O caso I refere-se aos exemplares em que se procurou fazer uma aproximação 
laboratorial com a prática construtiva atual, isto é, em campo, a base cimentada é 
executada e, logo em seguida, recebe uma delgada película de emulsão asfáltica que 
auxilia o processo de cura desta camada. Após algum tempo decorrido da execução da 
base, que varia conforme o cronograma da obra, o concreto de cimento Portland é 
executado. No presente estudo, este intervalo de tempo foi fixado como 7 dias, 
conforme justificativa apresentada anteriormente. A Tabela 3.6 apresenta os resultados 
obtidos experimentalmente. 
 
Tabela 3.6 Resistência ao Cisalhamento – Caso I 

Identificação Área Cisalhante 
(mm2) Força Cisalhante (kN) Resistência ao 

Cisalhamento (kPa) 
I - A 11.706,00 (1) (1) 
I - B 11.544,00 4,94 427,84 
I - C 11.796,00 9,61 814,89 
I - D 11.424,00 7,83 685,18 
I - E 11.772,00 9,17 778,54 
I - F 11.622,00 6,00 516,65 
I - G 11.406,00 6,84 599,99 
I - H 11.652,00 9,58 821,75 
I - I 12.102,00 5,69 470,13 
I - J 11.418,00 6,19 541,91 
I - K 11.508,00 5,39 468,63 
I - L 11.418,00 6,5 568,97 

  Média (kPa) 608,59 
  Desvio Padrão (kPa) 144,47 
  Coefic. Variação (%) 23,74 

(1) Durante o ensaio ocorreram problemas com a prensa que impossibilitaram o registro do ensaio. 
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Na Tabela 3.6, percebe-se um elevado desvio-padrão que, por conseqüência, provoca 
um significativo coeficiente de variação (23,74%). Uma parcela substancial do alto valor 
de desvio-padrão encontrado pode ser atribuída à presença da emulsão asfáltica, não 
pelo ligante asfáltico em si, mas por uma possível distribuição não muito uniforme, 
apesar de todos os cuidados observados anteriormente, quando da descrição dos 
processos de confecção dos corpos de prova. Houve constância na quantidade 
volumétrica de emulsão para cada uma das amostras, entretanto, também pode ter 
ocorrido um acúmulo maior deste ligante em algumas regiões das amostras devido às 
irregularidades promovidas pela textura do CCR após compactação. Todavia, conforme 
será factível de percepção, o valor médio encontrado como resistência ao cisalhamento 
na interface CCP/CCR (608,59 kPa) para o caso I é muito menor que aqueles 
encontrados nos demais casos, sobretudo se subtraído o desvio-padrão do valor médio, 
para uma análise conservadora.  
 
 

3 . 6 . 2  C a s o  I I  
O segundo caso procurou simular a prática executiva de pavimentos de concreto em 
países com maior experiência construtiva, como Estados Unidos e Alemanha. Assim, o 
CCP foi moldado sobre o CCR com um intervalo de tempo de, aproximadamente, 3h. 
Os valores de resistência ao cisalhamento estão apresentados na Tabela 3.7. 
 
Tabela 3.7 Resistência ao Cisalhamento – Caso II 

Identificação Área Cisalhante 
(mm2) Força Cisalhante (kN) Resistência ao 

Cisalhamento (kPa) 
II - A 10.642,50 36,35 3.415,55 
II - B 10.615,00 40,85 3.848,33 
II - C 10.697,50 36,75 3.435,38 
II - D 11.302,50 32,63 2.886,53 
II - E 10.560,00 37,85 3.584,28 
II - F 10.615,00 38,05 3.584,55 
II - G 10.532,50 36,45 3.460,72 
II - H 10.587,50 38,45 3.631,64 
II - I 10.615,00 34,80 3.278,38 
II - J 10.367,50 38,35 3.699,06 
II - K 10.587,50 30,12 2.845,29 
II - L 10,450,00 43,42 4.154,98 

  Média (kPa) 3.485,39 
  Desvio Padrão (kPa) 367,54 
  Coefic. Variação (%) 10,55 

 
Ao contrário do constatado no caso I, o coeficiente de variação da resistência ao 
cisalhamento na interface CCP/CCR para o caso II foi de apenas 10,55%, contribuindo 
para uma grande consistência estatística dos dados observados. 
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3 . 6 . 3  C a s o  I I I  
O caso III diferencia-se do anterior por apresentar um intervalo de tempo entre a 
execução das duas camadas de 24h. Na Tabela 3.8 observa-se que o corpo de prova “A” 
apresentou ruptura na interface CCR/CCR, o que ocorreu por insuficiência de 
aderência entre este material devido à colagem, por meio de resina epóxica, deficiente. 
O coeficiente de variação do caso III foi de 11,66%, semelhante ao do caso II, sendo, 
dessa forma, o valor médio da resistência ao cisalhamento representativo do caso em 
curso. 
 
 Tabela 3.8 Resistência ao Cisalhamento – Caso III 

Identificação Área Cisalhante 
(mm2) Força Cisalhante (kN) Resistência ao 

Cisalhamento (kPa) 
III - A 11.580,00 --- --- 
III - B 11.514,00 34,50 2.995,96 
III - C 11.460,00 38,45 3.355,15 
III - D 11.532,00 37,62 3.262,05 
III - E 11.526,00 35,27 3.060,04 
III - F 11.574,00 29,17 2.519,87 
III - G 11.556,00 25,96 2.246,45 
III - H 11.502,00 34,24 2.976,44 
III - I 11.580,00 33,10 2.857,94 
III - J 11.310,00 36,66 3.241,38 
III - K 11.586,00 30,23 2.608,75 
III - L 11.496,00 34,42 2.993,65 

  Média (kPa) 2.919,79 
  Desvio Padrão (kPa) 340,31 
  Coefic. Variação (%) 11,66 

 
 

3 . 6 . 4  C a s o  I V  
Esta simulação procurou retratar a variação de aderência ao cisalhamento da interface 
CCP/CCR, quando da execução do concreto de cimento Portland três dias após a 
compactação do concreto compactado com rolo. Os valores destas resistências 
ensaiadas encontram-se registrados na Tabela 3.9. 
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Tabela 3.9 Resistência ao Cisalhamento – Caso IV 

Identificação Área Cisalhante 
(mm2) Força Cisalhante (kN) Resistência ao 

Cisalhamento (kPa) 
IV - A 10.780,00 40,77 3.782,14 
IV - B 10.257,50 41,07 4.004,34 
IV - C 10.587,50 38,40 3.626,92 
IV - D 10.450,00 41,88 4.007,99 
IV - E 10.477,50 31,46 3.002,82 
IV - F 10.450,00 37,42 3.580,48 
IV - G 10.615,00 37,59 3.541,45 
IV - H 10.422,50 36,94 3.543,92 
IV - I 10.670,00 33,93 3.180,04 
IV - J 10.395,00 35,75 3.438,96 
IV - K 10.615,00 31,05 2.924,96 
IV - L 10.450,00 29,22 2.795,84 

  Média (kPa) 3.452,49 
  Desvio Padrão (kPa) 401,24 
  Coefic. Variação (%) 11,62 

 
O coeficiente de variação foi similar ao encontrado para o caso III, igual a 11,62%, 
concorrendo para uma boa representatividade do valor médio de resistência ao 
cisalhamento da interface aderida. 
 
 

3 . 6 . 5  C a s o  V  
O último caso analisado laboratorialmente seria idêntico ao caso I, não fosse a não 
utilização de emulsão asfáltica sobre o CCR. Em termos de valores absolutos, percebe-se 
uma grande diferença na resistência ao cisalhamento do caso em estudo, quando 
comparado com o caso I, conforme pode ser analisado na Tabela 3.10. 
 
Tabela 3.10 Resistência ao Cisalhamento – Caso V 

Identificação Área Cisalhante 
(mm2) Força Cisalhante (kN) Resistência ao 

Cisalhamento (kPa) 
V - A 11.712,00 34,34 2.931,86 
V - B 11.268,00 38,05 3.376,55 
V - C 11.748,00 36,48 3.105,42 
V - D 11.388,00 47,10 4.136,33 
V - E 11.622,00 34,62 2.978,45 
V - F 11.736,00 32,88 2.801,59 
V - G 11.712,00 29,87 2.550,59 
V - H 11.754,00 37,14 3.159,65 
V - I 11.682,00 37,85 3.239,60 
V - J 11.580,00 43,42 3.749,65 
V - K 11.682,00 46,88 4.012,80 
V - L 11.646,00 46,12 3.960,20 

  Média (kPa) 3.333,56 
  Desvio Padrão (kPa) 517,69 
  Coefic. Variação (%) 15,53 

 
Em relação ao coeficiente de variação, este foi o segundo maior valor encontrado, 
15,53%, perdendo apenas para o caso I (23,74% conforme Tabela 3.6). Todavia, tal valor 
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não retira a credibilidade do valor médio de resistência ao cisalhamento encontrado, 
3.333,56 kPa, uma vez que este é próximo aos encontrados nos casos anteriores, 
excetuando o caso I por motivos evidentes referentes ao tratamento da interface antes 
da concretagem do CCP. 
 
 

3 .7  Anál ise  dos  Resul tados  Exper imentais  
Durante os trabalhos laboratoriais, quando dos ensaios para determinação da 
resistência ao cisalhamento da interface aderida CCP/CCR, ocorreram apenas duas 
perdas de corpos de prova, o que representou apenas 3,3% do montante total de 
amostras ensaiadas (60 exemplares). Os corpos de prova restantes romperam, na 
totalidade, conforme padrão de ruptura já descrito e ilustrado pela Figura 3.16. A 
Figura 3.17 apresenta uma comparação entre os valores médios de resistência ao 
cisalhamento para os cinco casos estudados, apresentados anteriormente. 
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Figura 3.17 Resistência ao Cisalhamento Média para os Casos estudados 
 
Com exceção do caso I, pode-se inferir uma eqüidade entre os valores de resistência ao 
cisalhamento, mesmo que o Caso III tenha apresentado uma resistência 15% inferior a 
média dos casos II, IV e V, igual a 3,42 MPa. 
 
Em relação ao tipo de ruptura, fazem-se necessários alguns comentários. Devido à 
compactação mecânica imposta ao CCR, a superfície desta camada apresentava 
irregularidades, conforme demonstrado nas Figuras 3.5 e 3.9. Desta maneira, a interface 
entre os dois concretos não apresenta um plano com superfície de textura lisa muito 
bem definida. Observando-se as amostras pós-ruptura, a quase totalidade dos corpos de 
prova possuía CCR aderido ao CCP, exceto para o Caso I, mesmo que em pequena 
quantidade, conforme Figura 3.16, já apresentada. 
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Confrontando as duas constatações anteriores, ou seja, igualdade de resistência ao 
cisalhamento para os casos referidos e presença de pequena quantidade de CCR 
aderido ao CCP, tem-se a sensação de que o ensaio aferiu a resistência ao cisalhamento 
do CCR, juntamente com a resistência de aderência na interface CCP/CCR, sem, no 
entanto, poder precisar qual o nível de interferência entre ambas as resistências. 
Possivelmente, este seja o motivo de não ter havido uma substancial diferença entre os 
resultados obtidos para os diferentes casos simulados. 
 
O ensaio de arrancamento ou Pull-off Test Method poderia sanar o problema por não 
possuir interferência do atrito na resistência medida e, conseqüentemente, não inserir 
esforços cisalhantes no CCR. Por outro lado, este ensaio solicitaria a amostra sob uma 
condição completamente diferente daquela em que a interface estaria sendo submetida 
em campo quando da ação de cargas rodoviárias. 
 
Mesmo não medindo a contribuição de cada um dos fatores mencionados acima, a 
despeito da resistência ao cisalhamento na interface CCP/CCR, infere-se que os valores 
médios encontrados para os casos que não empregaram emulsão asfáltica são bastante 
significativos, capazes de propiciar um comportamento monolítico ao sistema base 
cimentada e placa de concreto de cimento Portland. Soma-se o fato da interface, na 
condição real de utilização em pista, estar sujeita a uma força normal devido às cargas 
dos eixos rodoviários, fato que eleva o atrito entre as camadas de CCP e CCR e, por sua 
vez, a resistência ao cisalhamento na referida camada de contato. 
 
Ainda sobre as irregularidades na interface causadas pelo processo de compactação do 
CCR, convém ressaltar que as ondas de irregularidades, possuem maiores amplitudes e 
freqüências de ocorrências devido ao emprego, em laboratório, do soquete de Proctor, 
quando comparadas com a conformação destas em campo, oriundas do processo 
construtivo convencional, o qual faz uso do rolo compactador liso, vibratório ou não. 
Para aferição da influência das conformações das irregularidades encontradas in situ e 
em laboratório seria necessário um estudo semelhante ao apresentado neste capítulo, 
porém, também, com amostras retiradas de trechos experimentais, executados 
conforme técnicas construtivas correntes. 
 
A Figura 3.18 apresenta o gráfico típico de tensão cisalhante versus deformação 
cisalhante obtido para os corpos de prova ensaiados na prensa EMIC. Como pode ser 
visualizado na referida figura, há uma zona de acomodação bem definida. Nesta zona, 
em que a tensão cisalhante varia pouco em relação à respectiva deformação, ocorre uma 
acomodação dos pratos da prensa até que estes consigam distribuir uniformemente a 
carga sobre a área de contato destes com os corpos de prova, evidenciando a existência 
de um nível de carregamento mínimo necessário à conformação das amostras, em 
média 0,5 MPa para os casos sem a aplicação de emulsão asfáltica na interface. 
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Figura 3.18 Gráfico Típico de Tensão Cisalhante x Deformação Cisalhante 
 
Caso tivessem sido aplicados alguns ciclos de carga e descarga sobre os corpos de prova 
antes de levá-los à ruptura, possivelmente não haveria necessidade de retificação dos 
gráficos para determinação da deformação última de cisalhamento. No entanto, quando 
do início dos ensaios, não se tinha idéia do nível de resistência ao cisalhamento 
esperado, fato que impossibilitou o emprego de tal sistemática. Após alguns ensaios, 
precisamente os corpos de prova do caso III que foram os primeiros a serem ensaiados, 
quando portanto já se tinha noção do nível de resistência ao cisalhamento esperado, 
optou-se pela manutenção da sistemática de ensaio com intuito de não inserir condições 
diferentes às amostras e, por conseqüência, prejudicar a análise comparativa dos casos 
em estudo. 
 
A retificação dos gráficos possibilitou a obtenção da deformação última de 
cisalhamento. Para tanto, conforme indicado na Figura 3.18, prolongou-se linearmente 
(linha tracejada no gráfico) a curva de tensão cisalhante versus deformação de 
cisalhamento, desde uma tensão de cisalhamento de 0,5 MPa até o eixo das abscissas 
(para o Caso I o nível de carregamento foi estipulado entre 20 e 30% da tensão de 
ruptura), encontrando um novo ponto de origem do gráfico, conforme eixos retificados 
apresentados na mencionada figura (Vide Anexo H, com todos os gráficos de tensão de 
cisalhamento versus deformação de cisalhamento).  
 
A Figura 3.19 apresenta os valores médios da deformação última de cisalhamento para 
cada um dos cinco casos em estudo. 
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Figura 3.19 Média das Deformações Cisalhantes de Ruptura (x10-3 mm/mm)  
 
A média entre os casos II a V foi de 10,31 x10-3 mm/mm (10,31 mε), aproximadamente 
70% do valor encontrado para o caso I que continha emulsão asfáltica na interface 
CCP/CCR. A deformação última de cisalhamento do primeiro caso é substancialmente 
maior devido à fluência da interface, proporcionada pela emulsão asfáltica, conforme 
demonstra a Figura 3.20 que compara cada um dos cinco casos estudados, através dos 
corpos de prova que melhor representam os valores médios encontrados de resistência 
ao cisalhamento e de deformação cisalhante de ruptura. 
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Figura 3.20 Comparação entre os cinco padrões médios de ruptura por cisalhamento  
 
Torna-se, através da Figura 3.20, explícito o comportamento frágil da interface 
CCP/CCR que não contou com a emulsão asfáltica, pois a ruptura se deu de maneira 
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rápida, nas ligações cimentícias existentes entre o CCP e o CCR, sem que nenhum 
patamar de deslizamento entre os dois materiais fosse percebido, contrário ao que se 
observa para o caso I e apresentado em detalhe na Figura 3.21. 
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Figura 3.21 Padrão de Ruptura para o Caso I (com emulsão asfáltica)  
 
Ressalta-se que a resistência ao cisalhamento da interface para o Caso I foi considerada 
para o maior valor numérico de tensão cisalhante encontrada durante o ensaio; no caso 
do gráfico da Figura 3.21, o valor da resistência ao cisalhamento é de 0,69 MPa; 
enquanto a deformação última de cisalhamento foi considera no ponto de inflexão do 
Trecho B com o ramo indicado pela palavra Ruptura, 12,58 x10-3 mm/mm (12,58 mε). O 
Trecho A, indicado na figura em questão, aponta para a linearidade entre tensão 
cisalhante e deformação de cisalhamento da interface, análogo ao comportamento dos 
casos em que a emulsão não fora aplicada (ver Figura 3.20), estendendo-se até as 
proximidades da tensão máxima de cisalhamento.  
 
Devido à fluência da interface aderida, após ser alcançado o valor da resistência ao 
cisalhamento, as amostras continuavam apresentando uma certa capacidade portante, 
abaixo do valor máximo registrado, com aumento do deslocamento relativo entre as 
faces cisalhantes, caracterizado na Figura 3.21 pelo Trecho B. Pode-se atribuir tal fato à 
presença do material asfáltico que, analogamente ao efeito inserido ao concreto 
asfáltico, permitiu um comportamento visco-elástico na interface CCP/CCR, quando 
submetida a esforços mecânicos. 
 
A emulsão asfáltica age como uma cola de baixa rigidez, unindo as faces dos dois 
materiais, de acordo com a Figura 3.22, obtida após a ruptura do corpo de prova. Se nos 
casos em que não havia presença de emulsão asfáltica, a resistência ao cisalhamento 
deveu-se ao atrito e o efeito adesivo proporcionado pelos cristais de cimento presentes, 
na argamassa na região da interface, no Caso I, a referida resistência pode ser atribuída 
à mesma parcela de atrito, somada ao efeito colante da emulsão asfáltica que apresenta 
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sensivelmente menor poder aderente. Ainda, a emulsão asfáltica possui a característica 
de reduzir o atrito, conforme Ayton e Haber (1997), na interface entre dois concretos. 
 

 
Figura 3.22 Ação adesiva da emulsão asfáltica  
 
A fim de correlacionar os resultados laboratoriais com a real situação da interface no 
pavimento executado na SP-79, foram realizadas sondagens rotativas próximas às 
placas instrumentadas, descritas no capítulo anterior deste trabalho. A análise completa 
sobre os testemunhos retirados em campo consta no item que segue.  
 

3 .8  Sondagem Rotat iva  
No dia 26 de abril de 2002, foram realizadas sondagens rotativas com o intuito de 
verificar as reais condições de aderência entre a base de concreto compactado com rolo 
e o concreto de cimento Portland.  
 
Os trabalhos de sondagem foram gentilmente realizados pela LENC - Laboratório de 
Engenharia e Consultoria Ltda, viabilizados pela Profa. Enga. Dra. Rita Moura Fortes. Onze 
furos foram realizados, conforme demonstra a Figura 3.23. 
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Figura 3.23 Localização dos Furos de Sondagem 
 
A Tabela 3.11 revela a situação dos testemunhos em cada um dos pontos amostrados, 
bem como as espessuras de CCR e CCP. 
 
Tabela 3.11 Sondagem Rotativa na SP-79 (diâmetro: 75 mm) 

Ponto Posição na Placa Situação de 
Extração * 

Espessura de 
CCR (mm) 

Espessura de  
CCP (mm) 

CP-01 Borda Longitudinal Externa 2 --- 245 
CP-02 Zona Central da Faixa de Rolamento 1 93 240 
CP-03 Borda Longitudinal Interna 1 86 245 
CP-04 Borda Longitudinal Externa 2 --- 239 
CP-05 Zona Central da Faixa de Rolamento 1 96 230 
CP-06 Borda Longitudinal Interna 1 85 245 
CP-07 Zona Central da Faixa de Rolamento 1 85 235 
CP-08 Borda Longitudinal Interna 1 90 234 
CP-09 Borda Longitudinal Interna 1 95 232 
CP-10 Borda Longitudinal Interna 1 95 235 
CP-11 Borda Longitudinal Interna 1 105 237 
                                                                                                 Média 92,2 237,9 
* Condição de extração refere-se à forma com que os testemunhos de CCP e CCR foram extraídos no ato 

da sondagem, não tendo relação alguma com a presença de aderência estrutural entre as camadas. 
Situação (1) indica que os dois materiais foram extraídos de forma solidária, apresentando colagem 
entre os materiais. Situação (2) indica situação de extração não solidária. 

 
Durante a execução dos trabalhos de sondagem, foi possível observar, conforme 
também fica exposto na Tabela 3.11, que as amostras retiradas da borda longitudinal 
externa não apresentaram nenhum nível de aderência, impossibilitando a extração 
solidária do concreto compactado com rolo e do concreto de cimento Portland. Nos 
referidos pontos, a desagregação do CCR foi o fator impeditivo da retirada conjunta dos 
dois materiais. 
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Advém desse fato uma constatação de que, apesar de fugir do escopo deste trabalho, 
merece menção, no Brasil, por razões econômicas, as bases cimentadas de pavimentos 
de concreto de cimento Portland são construídas com a mesma largura das pistas de 
rolamento, contrariando o que é observado em países como os Estados Unidos.  
 
Durante a execução do CCR, na rodovia SP-79, provavelmente houve uma compactação 
insuficiente na região das bordas longitudinais externas, muitas vezes causadas pelo 
receio de provocar o desmanche da borda de CCR devido à ruptura por cisalhamento 
deste material, quando no estado fresco. As frações mais internas da pista de rolamento 
são compactadas de forma mais adequada, com maior número de passagens do rolo. 
 
Alia-se à indevida compactação, o fato de a região de borda do CCR estar sujeita a uma 
maior perda de água durante a fase de cura do material, por apresentar uma maior área 
superficial em contato com o meio ambiente. 
 
As Figuras 3.24, 3.25 e 3.26 mostram as condições de cada uma das onze amostras 
extraídas do pavimento da SP-79. Um dos dois corpos de prova retirados da rodovia 
que não apresentaram situação solidária na interface CCP/CCR pode ser visualizado na 
Figura 3.27, em detalhe. 

 
Figura 3.24 Amostras da Borda Longitudinal Interna 
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Figura 3.25 Amostras da Zona Central da Faixa de Rolamento 
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Figura 3.26 Amostras da Borda Longitudinal Externa – Sem CCR 
 

 
Figura 3.27 Amostras da Borda Longitudinal Externa – Com CCR desagregado 
 
Após o registro, os testemunhos foram acondicionados horizontalmente, em múltiplas 
camadas, em local apropriado, onde aguardariam o dia dos ensaios para determinação 
da resistência ao cisalhamento da interface CCP/CCR pelo método de arrancamento 
(aplicação de tração simples na amostra para aferição da tensão de ruptura da 
interface). Contudo, o CP 05 e o CP 11 haviam sido acomodados de maneira que as 
seções de CCR destas amostras permanecessem em balanço.  
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No instante em que a falta de apoio completo dos testemunhos foi percebida, tentou-se 
corrigir o problema. No entanto, ao pegar os corpos de prova notou-se a perda de 
aderência na interface. Verificou-se, sensivelmente neste momento, que os testemunhos 
estavam unidos, única e exclusivamente, pela ação adesiva conferida pela emulsão 
asfáltica à referida interface. Converge ainda, para a assertiva anterior, o fato de a 
interface dos CP 05 e CP 11 não apresentar nenhum sinal de ligações cimentícias entre 
os dois materiais, CCP e CCR, ligações estas, impedidas pela delgada camada de 
emulsão asfáltica, visível na Figura 3.28. 
 

 
Figura 3.28 Interface CCP/CCR na SP-79 
 
Devido à estruturação acadêmica deste trabalho, que procurou facilitar o entendimento 
da problemática em questão, as análises dos testemunhos retirados da SP-79 aparecem 
após os ensaios laboratoriais, embora tenham sido realizadas antes mesmo do estudo de 
dosagem dos concretos utilizados nos testes de laboratório. Por este motivo, talvez se 
perceba um certo espanto em relação à forma pela qual o fenômeno supra-sumo citado 
foi descrito. O problema de descolamento do CCP e CCR das amostras sondadas 
também ocorreu com os corpos de prova moldados em laboratório.  
 
Estes foram preparados e colocados na posição de ensaio durante a preparação das 
amostras do Caso V. Ao cabo de aproximadamente 2h, tempo necessário à colagem 
destas amostras, observou-se que os corpos de prova do Caso I (com emulsão asfáltica) 
apresentavam vestígios de abertura, ou tendência desta, na interface CCP/CCR, 
analogamente ao que acometera os testemunhos da SP-79. Imediatamente, as referidas 
amostras foram acondicionadas de maneira a manter comprimida, pelo próprio peso, a 
interface contendo o material asfáltico, e assim foram mantidas até a hora do ensaio. 
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Evidencia-se, não somente pelo exposto no parágrafo anterior, mas principalmente pela 
semelhança de comportamento das amostras moldadas em laboratório e as extraídas 
em pista, que o estudo laboratorial simulou perfeitamente a interação da placa de 
concreto de cimento Portland com a base em CCR recoberta por uma película asfáltica, 
no que diz respeito à resistência ao cisalhamento da interface destas camadas, 
fornecendo subsídios, mesmo que limitados pelo fator correlação laboratório-campo, para 
uma nova abordagem de metodologia de projeto de pavimentos de concreto. 
 
Tarr et al. (1999) em experimento de campo com CCP sobreposto ao CCR e Childs 
(1964) em outra pesquisa, na qual foi realizada uma imprimação, com emulsão asfáltica, 
da base de solo-cimento, antecedendo a aplicação do CCP, contribuem para a assertiva 
acima. Em ambos os artigos, não foi observado o mecanismo de aderência entre as duas 
camadas, analogamente ao encontrado nos testes descritos neste capítulo. 
 
 

3 .9  Inf luência  Es t rutural  da  Emulsão  Asfál t i ca  sobre  o  
Pavimento  Composto  

A presença de uma camada flexível entre o concreto de cimento Portland e o concreto 
compactado com rolo, como é o caso da existência da emulsão asfáltica como agente de 
cura, situada entre o CCP e o CCR, impede que o sistema estrutural do pavimento de 
concreto com base cimentada trabalhe monoliticamente, por impedir que as 
deformações horizontais no topo do CCR sejam idênticas às mesmas deformações 
específicas nas fibras inferiores do CCP. 
 
Pode-se dizer que a emulsão asfáltica, por ter um módulo de elasticidade muito inferior 
ao do CCP ou CCR, acompanha as deformações dos dois materiais, de base e 
revestimento, não tendo rigidez suficiente para igualar estas deformações entre os dois 
materiais. Desta forma, a emulsão asfáltica age como uma camada de alívio de tensões, 
conferindo ao pavimento um comportamento não-monolítico, com duas linhas neutras, 
uma no CCP e outra no CCR, governando o comportamento estrutural do pavimento. 
 
Possivelmente, uma analogia possa explicar melhor o que foi descrito anteriormente. 
Pode-se correlacionar a presença de uma camada asfáltica, mesmo que delgada, entre o 
CCP e o CCR, ao emprego do “Dente Gerber” no sistema estrutural de pontes, utilizado 
para vencer grandes vãos com um sistema isostático. O “Dente Gerber” permite 
transferência de esforços cortantes, mas impede a transmissão de momento fletor. 
 
Após a análise laboratorial, avalizada pelas sondagens na SP-79, parece ser pouco 
provável o trabalho monolítico entre CCP/CCR em uma estrutura de pavimento 
composta por base cimentada, recoberta, totalmente, por uma camada de emulsão 
asfáltica antes da execução do concreto de cimento Portland. Esta assertiva consuma-se, 
em parte, pelo tipo de ruptura ao cisalhamento encontrada para o Caso I. Em 
contrapartida, para os casos II, III, IV e V, prejulga-se ser possível o trabalho monolítico 
entre base cimentada e placa de CCP, capaz de uniformizar as deformações horizontais 
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na interface em estudo, garantindo o deslocamento da linha neutra que, por fim, reduz 
a tensão crítica (tração na flexão) no concreto de cimento Portland. 
 
O presente estudo encontrou resistências ao cisalhamento na interface de duas camadas 
cimentadas próximas aos 3,3 MPa encontrados por Tayabji e Ball (1988), mesmo que 
estes autores tenham estudado tal propriedade entre dois CCP de idades diferentes, 
conforme visto no primeiro capítulo deste trabalho. Neste instante, também deve-se 
mencionar a observação de Koesno e McCullough (1988) que recomenda que esta 
resistência ao cisalhamento seja três a quatro vezes maior que a tensão de cisalhamento 
atuante na interface devido ao tráfego. 
 
Delatte (1999) é menos conservador em relação à resistência ao cisalhamento, mínima 
necessária para a interface das mesmas estruturas, estudadas por Tayabji e Ball (1988), 
mencionando um valor de 1,38 MPa. Para Delatte (1999), esta resistência ao 
cisalhamento da interface é suficiente para evitar perda de aderência devido a 
movimentos diferenciais entre as duas camadas oriundos de dilatação térmica e do 
efeito do empenamento das placas de CCP. 
 
A resistência ao cisalhamento, aferida para Caso I, foi 82% inferior à média de 
resistência ao cisalhamento dos demais casos (3,42 MPa). Fortes (1999), estudando a 
mesma resistência na interface CCP/CA para WTUD, observou a mesma tendência 
quando do envolvimento completo do agregado graúdo pelo cimento asfáltico de 
petróleo. Na pesquisa desenvolvida por Fortes (1999), a resistência média ao 
cisalhamento (1,64 MPa) obtida para o caso em que não existiu fresagem, sem exposição 
de agregado graúdo, foi 12% inferior ao caso em que se procedeu a fresagem mecânica. 
 
Provavelmente, a diferença encontrada em Fortes (1999) não tenha atingido o mesmo 
patamar que neste estudo porque o concreto asfáltico, mesmo após a fresagem, não 
fornece tantos pontos de substancial rigidez capazes de promover a ancoragem dos 
cristais de cimento Portland, como quando para o CCP sobreposto ao CCR, sem 
emulsão asfáltica na interface. A opinião de Sprinkel et al. (1997) está em concordância 
com a explicação mencionada anteriormente. 
 
Sprinkel et al. (1997), estudando a aderência promovida pelo CCP sobreposto a trechos 
preexistentes de CCP e CA, obtiveram resistências ao cisalhamento entre 3,5 e 4,0 MPa 
quando a base era formada por CCP e, entre 1,0 e 1,5 MPa para CCP sobreposto ao CA. 
Os resultados numéricos são semelhantes aos encontrados neste trabalho e em Fortes 
(1999). 
 
A veracidade em condições reais das assertivas anteriores, aliada ao comportamento 
estrutural do WTUD sobreposto e aderido a uma delgada camada asfáltica serão 
melhores investigadas, tendo-se como base as provas de carga realizadas em pistas 
experimentais instrumentadas, já descritas no capítulo anterior, e que serão abordadas 
no curso deste trabalho. 
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CCaappííttuulloo  44                    
AAvvaall iiaaççõõeess  EEssttrruuttuurraaiiss   eemm  PPiissttaa  
 
A construção de pistas experimentais instrumentadas, descritas no segundo capítulo 
deste trabalho, possibilitou a mensuração das deformações das placas de concreto de 
cimento Portland, tanto em WTUD quanto em pavimento simples de CCP dotado de 
barras de transferência de carga, construído sobre concreto compactado com rolo e uma 
delgada película de emulsão asfáltica. 
 
Este tipo de avaliação é importante por gerar subsídios técnicos capazes de auxiliar 
projetistas no momento de dimensionar tais estruturas de pavimento, fornecendo ainda 
a comprovação real do tipo de comportamento mecânico para posterior confronto com 
aquele adotado como premissa básica de projeto. 
 
Este tipo de estudo, conforme já transcrito anteriormente, remonta à década de 1920, 
quando as primeiras instrumentações de placas de CCP foram realizadas nos Estados 
Unidos. Até a difusão dos computadores e, por conseqüência, o advento da modelagem 
por elementos finitos, os dados reais referentes a deformações verticais ou horizontais 
das placas de CCP e demais camadas do pavimento, bem como às deflexões das 
mesmas, eram empregados na comparação com os respectivos dados obtidos 
analiticamente. Nos tempos atuais, a instrumentação serve como fonte alimentadora de 
bancos de dados necessários à calibração de modelos, como por exemplo o de previsão 
de tensão crítica em pavimentos de concreto de cimento Portland, obtidos por meio da 
MEF. 
 
Sobretudo nas provas de carga conduzidas sobre o WTUD, estas também propiciaram 
um exame minucioso do posicionamento, ou deslocamento da linha neutra, devido à 
aderência entre o CCP e o CA, que confere um comportamento monolítico à estrutura 
de pavimento. 
 
 

4 .1  Trabalhos  Prel iminares  
Vários procedimentos, antecedentes às provas de carga dinâmica, fizeram-se 
necessários a fim de viabilizar e garantir a eficiência dos testes, bem como a 
confiabilidade dos dados oriundos destas. 
 
 

4 . 1 . 1  V e r i f i c a ç ã o  d a  i n t e g r i d a d e  d o s  i n s t r u m e n t o s  
Segundo já visto, os strain-gages medem a deformação específica do CCP através de 
pequenas variações de sua resistência elétrica. A primeira verificação da integridade 
operacional destes instrumentos é a medida de sua resistência elétrica que, dependendo 
do comprimento dos cabos que conectam tais instrumentos ao condicionador de sinais e 
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da resistência dos strain-gages empregados, podem variar entre 120Ω e 130Ω, para o 
caso em curso. Passados quase 36 meses da instrumentação do WTUD, 24 strain-gages 
do total de 48 instrumentos instalados, apresentaram-se em perfeitas condições de 
utilização. O elevado índice de perda, 50%, é atribuído ao vandalismo de que a cabine 
de controle foi alvo e à eventual oxidação dos fios condutores.  
 
Na oportunidade, em agosto de 2001, a porta da cabine foi arrombada e os cabos foram 
arrancados do painel de controle, sendo que alguns destes sofreram ruptura completa 
com subseqüente perda da capacidade funcional do aparelho. A Tabela 4.1 apresenta a 
resistência elétrica dos instrumentos operacionais na pista experimental de WTUD. 
 
Tabela 4.1 Resistências Elétricas dos Strain-gages imersos no WTUD  

Resistências Elétricas (em ΩΩΩΩ) Placa Posição 
na Placa 

Canal de coleta no 
condicionador de sinais Fio+Strain-gage Fio Strain-gage 

A23 Fundo 00 125,6 5,1 120,5 
A24 Fundo 01 126,4 3,9 122,5 
A26 Topo 02 127,0 3,9 123,1 
A26 Fundo 03 124,2 3,3 120,9 
A28 Topo 04 124,8 3,3 121,5 
A28 Fundo 05 127,6 3,3 124,3 
A29 Fundo (x) 06 125,5 5,5 120,0 
A29 Fundo (y) 07 124,0 4,7 119,3 
A31 Fundo 08 125,1 4,6 120,5 
A32 Fundo 09 124,6 4,8 119,8 
A34 Topo 10 124,8 3,3 121,5 
A34 Fundo 11 125,9 4,0 121,9 
A35 Fundo 12 124,3 3,3 121,0 
A36 Topo 13 123,4 3,4 120,0 
A36 Fundo 14 124,4 4,4 120,0 
B2 Fundo 15 125,7 4,7 121,0 
B3 Fundo 16 126,2 5,3 120,9 
B7 Topo 17 125,6 4,3 121,3 
B7 Fundo 18 127,0 5,1 121,9 
B9 Fundo 19 125,6 5,1 120,5 

B12 Topo 20 127,3 4,4 122,9 
B12 Fundo 21 130,3 4,3 126,0 
B13 Topo 22 126,1 4,4 121,7 
B15 Topo 23 124,9 5,1 119,8 

 
No trecho experimental executado com placas de concreto de cimento Portland dotadas 
de barras de transferência de carga, base cimentada e emulsão asfáltica na interface das 
camadas de base e revestimento, ocorreu um problema ainda mais grave que aquele 
que acometeu o WTUD. No extinto centro administrativo do Grupo Votorantim, junto à 
Fábrica de Cimento Portland Santa Helena, foi instalada uma cabine de controle 
semelhante àquela utilizada no campus da Universidade de São Paulo. A Prefeitura 
Municipal de Votorantim, cidade próxima à Sorocaba, no Estado de São Paulo, é que 
emprestou a cabine à Votoran.  
 
No dia 26 de abril de 2002, quando da sondagem rotativa, descrita no capítulo anterior, 
e que também se pretendia dar início aos trabalhos preliminares para execução das 



 80

provas de carga, neste trecho, deparou-se com a inexistência da cabine de controle. A 
Prefeitura daquele município precisou usar a cabine e solicitou a devolução da mesma 
junto à referida fábrica. A situação não seria crítica caso as tarjas de identificação dos 
instrumentos não tivessem sido arrancadas no momento da retirada da cabine, 
conforme ilustra a Figura 4.1.  
 
Desta maneira, os strain-gages não possuíam identificação de localização, fato que 
forçou a realização de provas de carga preliminares, na tentativa de descobrir a posição 
de cada um dos dispositivos, atividade que será oportunamente descrita. A Tabela 4.2 
apresenta as resistências elétricas dos oito strain-gages instalados no trecho, todos a 30 
mm do fundo da placa. 

 
Figura 4.1 Cabos sem identificação próximo ao Centro Administrativo do Grupo 

Votoran, em Votorantin 
 
Tabela 4.2 Resistências Elétricas dos Strain-gages no acesso à SP-79 

Resistências Elétricas (em ΩΩΩΩ) Strain-gages Canal de coleta no 
condicionador de sinais Fio+Strain-gage Fio Strain-gage 

A 00 130,4 10,3 120,1 
B 01 129,8 10,1 119,7 
C 02 130,4 9,3 121,1 
D 03 129,1 9,0 120,1 
E 04 129,2 9,2 120,0 
F 05 129,2 9,0 120,2 
G 06 129,1 8,9 120,2 
H 07 129,7 9,3 120,4 
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4 . 1 . 2  C o n f i g u r a ç ã o  d o  C o n d i c i o n a d o r  d e  S i n a i s  e  d o s  S o f t w a r e s  
De posse dos novos valores de resistência elétrica dos strain-gages fez-se necessária uma 
nova configuração dos softwares de coleta de dados bem como do hardware que 
possibilita a ampliação dos sinais analógicos provenientes dos strain-gages para 
posterior conversão destes em sinais digitais. As Tabelas 4.1 e 4.2, na segunda coluna, 
indicam o canal correspondente a cada strain-gage no condicionador de sinais.  
 
Barenberg e Zollinger (1990) mencionam grandes problemas na interpretação das 
deformações medidas em campo devido a carregamentos estáticos e dinâmicos. A 
principal causa destes problemas consistia na presença de ruídos ou interferências nas 
leituras de resistência elétrica dos strain-gages, provenientes de cabos de alta-tensão, 
ignição dos veículos e sinais de rádios. A utilização de filtros de alta freqüência fez-se 
necessária à minimização desta inconveniência. Na oportunidade, as provas de carga 
estática conferiram deformações maiores que as dinâmica em que os veículos 
circulavam com uma velocidade de 65 km/h, aproximadamente.  
 
A Figura 4.2, extraída de Pereira (2001), demonstra bem a problemática da interferência 
citada anteriormente. Na ocasião, foi necessário traçar uma linha de tendência em cada 
um dos sinais para interpretar as provas de carga dinâmica.  
 

 
Figura 4.2 Ruídos nos sinais provenientes de provas de carga dinâmica               

(Fonte: Pereira (2001)) 
 
Segundo Pereira e Balbo (2001), a freqüência de coleta de dados empregada durante as 
provas de carga foi de 250 Hz. As provas de carga dinâmica realizadas nesta pesquisa, 
após alguns testes em laboratório, tiveram uma taxa de leitura menor que a citada no 
artigo anterior, devido à indisponibilidade de filtros de sinais para tal freqüência. A 
freqüência fora de 20 Hz, sendo também utilizado um novo filtro de sinal no 
condicionador. Conseguiu-se, através destas mudanças, uma menor interferência das 
fontes mencionadas em Barenberg e Zollinger (1990), conforme será percebido com o 
avançar deste capítulo, na Figura 4.9. 
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Tanto hardware quanto software usados durante as provas de carga necessitaram de 
um ajuste com intuito de minimizar as perdas de sinais devido à saturação dos mesmos 
durante as passagens dos caminhões. Tais ajustes foram realizados a partir de 
estimativas, por modelagem numérica, dos níveis de deformações a que os strain-gages 
estariam submetidos durante os testes. O programa AqDados for Windows, com 
modificações realizadas pela equipe do Laboratório de Mecânica de Pavimentos para o 
emprego em pavimentos, foi o software utilizado nas provas de carga dinâmica. 
 
 

4 . 1 . 3  S i n a l i z a ç ã o  e  A p o i o  L o g í s t i c o  
Por se tratar de testes com caminhões carregados em movimento e haver a necessidade 
de posicionamento dos veículos-teste, filmagens e registros fotográficos das passagens 
dos mesmos, é compulsória a perfeita sinalização das vias urbanas ou rurais quando da 
execução das provas de carga. De preferência, estas atividades devem ser desenvolvidas 
na presença de membros da guarda de trânsito ou policiais rodoviários, reduzindo, 
sobremaneira, os riscos de acidentes.  
 
Durante os testes no campus da Universidade de São Paulo, todo apoio necessário foi 
fornecido pela Prefeitura do Campus Universitário. No caso da ligação da Fábrica Santa 
Helena à rodovia SP-79, o apoio foi prestado pelo pessoal da própria fábrica. Na Figura 
4.3, o esquema de desvio do tráfego pode ser visto. 
 

 
Figura 4.3 Desvio do tráfego em Votorantim  
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4 .2  Provas  de  Carga  Dinâmica  
Quando, entre outros objetivos, as provas de carga dinâmica irão alimentar um banco 
de dados que será usado como referência comparativa entre as tensões reais, medidas 
em campo, e as determinadas numericamente através de modelagem por elementos 
finitos, os ensaios em verdadeira grandeza devem, necessariamente, ser conduzidos de 
maneira a documentar, da forma mais precisa possível, a localização na placa em que os 
eixos do veículo-teste as solicitam. Após reflexões e testes com algumas alternativas, 
optou-se pelo emprego de filmadora VHS e máquina fotográfica digital em ambas as 
pistas experimentais. 
 
A cada passagem do veículo sobre o trecho instrumentado, procedia-se a documentação 
fotográfica e de vídeo para posterior análise e determinação do posicionamento dos 
eixos. A Figura 4.4 indica a localização da câmera VHS em relação ao WTUD. No acesso 
da Fábrica Santa Helena à SP-79, o mesmo esquema de filmagem foi adotado. A posição 
da câmera VHS possibilitou, posteriormente, que as exatas posições dos eixos do 
veículo-teste fossem registradas e quantificadas através da reprodução das provas de 
carga em um televisor de 29”, conforme Figura 4.5.  
 
O posicionamento dos pneus era tomado em relação à borda externa da faixa de 
rolamento e a escala da imagem no monitor era determinada usando-se as bordas 
longitudinais, cujas distâncias reais eram conhecidas, como referência; o Anexo A 
contém o posicionamento dos eixos para as provas de carga dinâmica no WTUD, 
enquanto o Anexo B indica igual localização durante os testes no acesso à SP-79. Já o 
Anexo C ilustra a posição dos strain-gages em cada uma das placas de WTUD. 
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Figura 4.4 Posição da filmadora (protegida da chuva) durante as provas de carga  
 

 
Figura 4.5 Reprodução das provas de carga dinâmica para posicionamento dos eixos 
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4 . 2 . 1  D e t e r m i n a ç ã o  d a s  T e n s õ e s  a  p a r t i r  d a s  m e d i d a s  d e  
D e f o r m a ç õ e s  r e a l i z a d a s  p e l o s  S t r a i n - G a g e s  

Após a realização das provas de carga, inicia-se o trabalho de tratamento e 
interpretação dos dados coletados. O sistema utilizado para aquisição das temperaturas 
e deformações em campo, fornece um arquivo digital de extensão “.TEM”, que deve ser 
convertido em arquivo texto (extensão “.TXT”). A partir de então, um programa 
desenvolvido em Microsoft Visual Basic 6.0, especialmente para as provas de carga em 
pavimentos de CCP, captura os dados contidos nos arquivos, gerando, 
automaticamente, gráficos e planilhas que facilitam a interpretação dos resultados, 
realizada a posteriori. 
 
O cálculo das tensões induzidas pelos eixos nos pontos de medida do CCP em que se 
encontram os strain-gages, é efetuado com auxílio do referido programa que se utiliza do 
módulo de elasticidade do concreto de cimento Portland (E) constituinte das placas do 
pavimento. Dois tipos distintos de processos de transformação de deformação em 
tensão foram empregados, dependendo da conformação da curva deformação versus 
tempo. 

 
A Figura 4.6 ilustra o caso em que a deformação após a passagem do eixo do veículo-
teste permanece inalterada, isto é, idêntica aquele nível de deformação momentos antes 
da solicitação do caminhão, perfazendo um único patamar de deformação antes e 
depois da passagem, conforme indicado na ilustração. 
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Figura 4.6 Cálculo da Tensão Máxima – Caso de Patamar Único 
 



 86

A máxima tensão (σσσσ), seja de tração ou de compressão, ambas na flexão, é estimada a 
partir da fórmula indicada no canto superior direito da Figura 4.6; conforme já 
observado, E representa o módulo de elasticidade do CCP. ∆ε∆ε∆ε∆ε representa a diferença 
entre o valor da deformação no pico (εεεεmax) e a deformação no patamar (εεεεpatamar), antes 
ou depois da passagem do veículo-teste. Se ∆ε∆ε∆ε∆ε for positivo, significa que aquele ponto 
específico do CCP sofreu tração na flexão; caso contrário, se ∆ε∆ε∆ε∆ε for negativo, o eixo terá 
induzido compressão na flexão àquela região da placa. 
 
Contudo, nem todos os casos apresentaram um único patamar de deformação antes e 
depois da passagem do caminhão. Por vezes, formaram-se dois patamares distintos, 
representados na Figura 4.7, por Patamar A e Patamar B. A única diferença na estimativa 
da tensão de flexão máxima atuante concentra-se na determinação do ∆ε∆ε∆ε∆ε. A figura 
citada indica que a deformação no estado de relaxação do CCP é tida como a média 
entre aquelas deformações encontradas no Patamar A e Patamar B, desta maneira, o 
diferencial máximo de deformação pode ser transcrito da forma que segue, na Equação 
4.1. 

                                                  2max
PatamarBPatamarA εεεε +−=∆                                         [4.1] 

  Onde: 
∆ε∆ε∆ε∆ε – Diferencial de deformação entre os estados de relaxação e tensional máximo da 
placa pela solicitação do eixo; 

εεεεmax – Deformação no pico da linha de influência;  

εεεε    PatamarA – Deformação antes da passagem do veículo-teste; 

εεεε    PatamarB – Deformação depois da passagem do veículo-teste. 

PC Dinâmica 007 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

Tempo (s)

µεµε µεµε

SGA26 F(uE)

Patamar A

Patamar B

σ σ σ σ ==== ∆ε ∆ε ∆ε ∆ε x E

∆
ε

∆
ε

∆
ε∆
ε

 
Figura 4.7 Cálculo da Tensão Máxima – Caso de Dois Patamares 
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4 . 2 . 2  P r o v a s  d e  C a r g a  D i n â m i c a  n o  W h i t e t o p p i n g  U l t r a d e l g a d o  
Cumpridas as etapas preliminares delineadas anteriormente, no dia 03 de agosto de 
2002, deu-se início às provas de carga dinâmica no trecho experimental construído com 
WTUD no campus da Universidade de São Paulo. No total, foram 26 passagens do 
caminhão-teste sobre o pavimento, em 10 das quais tentou-se aferir também o efeito da 
frenagem sobre as deformações do concreto de cimento Portland; considerando que 
praticamente todos os 24 instrumentos capazes de medir deformação no CCP eram 
mobilizados em cada passagem, chegou-se a mais de 1.000 conformações de linhas de 
influência de deformações ou tensões, entre ESRS e ESRD.  
 
No tocante ao posicionamento da linha neutra, devido ao número inferior de conjuntos 
topo-fundo de strain-gages, cinco no total (o strain-gage de topo da placa A28 não 
respondeu a contento), foram 52 dados referentes ao ESRS e 87 dados do ESRD. A 
Figura 4.8 detalha os eixos do caminhão empregado nos testes. 

 
Figura 4.8 Dimensões e pesos dos eixos do caminhão-teste – WTUD (dimensões em 

metros) 
 
 

4 . 2 . 2 . 1  P o s i c i o n a m e n t o  d a  L i n h a  N e u t r a  
A existência de strain-gages próximos ao topo e ao fundo de uma mesma placa de 
WTUD possibilitou o estudo do posicionamento da linha neutra no interior das placas 
de CCP. A Tabela 4.3 apresenta todos os 139 casos determinados experimentalmente. 
Há um maior número de casos para o ESRD pois o seu semi-eixo, por razões 
geométricas, inúmeras vezes solicitou mais de uma placa, sobretudo da Seção A, ao 
mesmo tempo. 
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Tabela 4.3 Posicionamento da LN no interior das placas de WTUD 
ESRS ESRD 

Tensão (MPa) Tensão (MPa) 
PCD 

nº Placa 
Topo Fundo 

Posição da 
LN1 Topo Fundo 

Posição da 
LN1 

Grad. Term. 
(ºC/mm) 

001 A26 -1,72 1,36 44,30 -4,47 3,75 45,07 0,030 
001 A34 -0,36 0,36 47,76 -2,50 2,55 47,76 0,030 
001 B7    0,36 -0,29 44,62 0,030 
001 B12 -0,29 0,29 47,43 -0,36 0,36 47,43 0,030 
002 A26 -1,72 1,36 44,26 -3,78 3,05 44,57 0,030 
002 A34    -1,25 1,41 49,17 0,030 
002 B7 0,14 -0,15 47,64 0,31 -0,29 46,72 0,030 
002 B12 -0,50 0,65 50,91 -0,36 0,36 47,48 0,030 
003 A26 -1,36 1,02 43,48 -3,41 2,37 42,55 0,030 
003 A34 -1,07 1,07 47,58 -3,55 3,10 45,63 0,030 
003 A36 -1,07 0,71 42,01 -2,13 2,49 49,62 0,030 
003 B7    0,43 -0,29 42,20 0,030 
003 B12    0,14 -0,22 52,94 0,030 
004 A26 -1,37 1,02 43,49 -4,45 4,43 47,42 0,030 
004 A34    -1,42 1,38 47,07 0,030 
004 B7 0,14 -0,14 47,65 0,36 -0,22 40,77 0,030 
004 B12 -0,43 0,43 47,45 -0,22 0,29 51,39 0,030 
005 A26 -0,69 1,02 52,79 -2,76 1,69 40,94 0,030 
005 A34 -2,88 3,12 48,63 -1,80 1,74 47,01 0,030 
005 A36 -1,79 1,77 47,33    0,030 
005 B7 0,22 -0,22 47,67    0,030 
005 B12 -0,18 0,14 44,51 -0,32 0,22 42,08 0,030 
006 A26 -1,37 1,18 45,51 -3,93 3,38 45,42 0,030 
006 B7    -0,50 0,44 45,57 0,030 
007 A26 -1,03 1,02 47,28 -3,10 2,71 45,66 0,030 
007 B7    -0,29 0,22 43,80 0,030 
007 B12    0,22 -0,29 51,40 0,030 
008 A26 -1,71 1,35 44,28 -4,79 4,39 46,32 0,003 
008 B7 0,21 -0,22 47,69 0,22 -0,22 47,67 0,003 
008 B12    0,36 -0,21 40,51 0,003 
009 A26 -0,85 0,84 47,40 -2,55 2,36 46,46 -0,026 
009 B7 -0,50 0,54 48,62 -0,29 0,25 45,84 -0,026 
010 A26 -1,38 1,52 48,88 -3,96 3,72 46,65 0,012 
010 B12    0,25 -0,25 47,48 0,012 
011 A34 -0,89 1,21 51,70 -0,89 1,39 53,47 -0,036 
011 B7    0,50 -0,29 40,17 -0,036 
011 B12    0,18 -0,22 49,77 -0,036 
012 A26    -2,07 1,69 44,69 0,024 
012 A34 -0,71 1,04 52,63 -1,42 1,73 50,18 0,024 
012 A36    -1,05 1,40 51,34 0,024 
012 B7 0,14 -0,15 47,72 0,14 -0,15 47,72 0,024 
012 B12    0,29 -0,29 47,48 0,024 
013 A26 -0,69 0,68 47,24    0,024 
013 A34 -2,86 3,09 48,59 -1,43 1,37 46,97 0,024 
013 A36 -1,80 1,91 48,33 -1,08 1,04 47,02 0,024 
013 B7 0,14 -0,15 47,75 0,14 -0,15 47,75 0,024 
013 B12    0,29 -0,22 43,61 0,024 
014 A26    -3,10 2,03 41,77 -0,011 
014 A34 -2,13 2,61 50,28 -1,77 2,09 49,72 -0,011 
014 A36 -1,39 1,75 50,62 -1,39 1,74 50,62 -0,011 
014 B7 0,14 -0,15 47,68 0,50 -0,29 40,16 -0,011 
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Continuação da Tabela 4.3 Posicionamento da LN no interior das placas de WTUD 
ESRS ESRD 

Tensão (MPa) Tensão (MPa) 
PCD 

nº Placa 
Topo Fundo 

Posição da 
LN1 Topo Fundo 

Posição da 
LN1 

Grad. Term. 
(ºC/mm) 

015 A26 -3,10 2,71 45,67 -6,88 6,43 46,58 -0,033 
015 A34    0,71 -0,70 47,23 -0,033 
015 A36    1,42 -1,04 43,24 -0,033 
015 B7    0,43 -0,29 42,19 -0,033 
015 B12 -0,14 0,14 47,46 -0,43 0,43 47,50 -0,033 
016 A26 -3,45 3,41 47,32 -6,56 6,14 46,58 -0,033 
016 A36    0,89 -0,86 47,02 -0,033 
016 B7 0,14 -0,15 47,68 0,36 -0,29 44,60 -0,033 
016 B12    -0,55 0,72 51,23 -0,033 
017 A26 -1,72 1,70 47,32 -4,48 3,74 45,03 -0,028 
017 A34    -1,60 1,73 48,58 -0,028 
017 B12 -0,29 0,32 48,93    -0,028 
018 A26    -4,15 3,91 46,70 0,007 
018 A34    -1,97 1,75 45,89 0,007 
018 B12 -0,33 0,32 47,31 -0,44 0,38 45,51 0,007 
019 A26 -1,38 1,02 43,39 -3,79 3,06 44,57 -0,027 
019 A34    -2,50 3,45 51,89 -0,027 
019 A36    -1,77 1,92 48,60 -0,027 
019 B7 0,10 -0,15 52,83 0,43 -0,25 40,40 -0,027 
019 B12    -0,29 0,29 47,34 -0,027 
020 A26 -1,02 1,02 47,42 -3,75 3,05 44,66 -0,027 
020 A34    -2,82 3,47 50,36 -0,027 
020 A36    -2,09 2,26 48,55 -0,027 
020 B12    -0,39 0,47 49,81 -0,027 
021 A26 -1,89 1,35 42,92 -3,78 3,04 44,51 -0,025 
021 A34    -1,24 1,38 48,94 -0,025 
021 B7    0,29 -0,25 45,86 -0,025 
021 B12    -0,50 0,58 49,35 -0,025 
022 A26 -1,54 1,18 43,83 -5,13 4,20 44,76 -0,012 
022 A34    -1,77 1,75 47,33 -0,012 
022 B7    0,43 -0,29 42,14 -0,012 
022 B12    -0,57 0,72 50,63 -0,012 
023 A26    -4,11 4,08 47,38 0,009 
023 A34    -1,79 2,07 49,53 0,009 
023 B7 0,14 -0,14 47,61    0,009 
024 A26 -2,23 1,70 43,76 -5,49 5,09 46,45 0,014 
024 B12 -0,32 0,40 50,18    0,014 
025 A26 -1,38 1,19 45,48 -2,99 3,39 49,24 0,018 
025 A34    -2,31 2,76 49,94 0,018 
025 B12 -0,28 0,29 47,72    0,018 
026 A26 -1,03 1,02 47,31 -3,78 3,39 45,99 -0,026 
026 A34    -2,51 2,80 49,00 -0,026 
026 A36    -1,09 1,04 46,91 -0,026 

Média (ESRS) 47,33 Média (ESRD) 46,66  
DesPad 2,52 DesPad 3,04  

TOTAIS 
POR EIXOS 

C.V. (%) 5,32 C.V. (%) 6,52  
Média 46,91  

DesPad 2,87   TOTAIS 
C.V. (%) 6,11  

1Distância entre a LN e o fundo da placa de CCP, em mm. 
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A Equação 4.2, obtida a partir de analogias de triângulos e demais propriedades 
geométricas do perfil das placas de WTUD, bem como do posicionamento dos strain-
gages, proporciona o cálculo do posicionamento da LN, em mm, a partir do fundo da 
placa de CCP. 
 

                                                        

1

5520

+

+=

sgF

sgT

LN

σ

σ
                                                          [4.2] 

Onde: 
LN – Distância entre o fundo da placa de CCP até a LN, em mm; 

σσσσsgT – Tensão aferida no strain-gage de topo, em MPa;  

σσσσsgF – Tensão aferida no strain-gage de fundo, em MPa. 
 
As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 exemplificam os casos obtidos durante as provas de carga 
dinâmica em que se fez a mensuração das deformações nos strain-gages de topo e de 
fundo. O primeiro pico de deformação refere-se ao ESRS com 30 kN, enquanto o 
segundo apresenta a deformação máxima causada nos strain-gages pelo ESRD de 90 kN. 
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Figura 4.9 Linha de Influência da Carga sobre as deformações na Placa A26  
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PC Dinâmica 013 - Grad. Térm. = 0,024 ºC/mm
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Figura 4.10 Linha de Influência da Carga sobre as deformações na Placa A34  
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Figura 4.11 Linha de Influência da Carga sobre as deformações na Placa B12  
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Por se tratar de strain-gages localizados nas mesmas posições em planta e direção de 
uma mesma placa, no topo e no fundo das placas de WTUD, observa-se que, rebatendo 
as deformações no topo da placa, têm-se as respectivas, no fundo do CCP6. 
 
Da Tabela 4.3, infere-se a pouca influência do CA no deslocamento da linha neutra, 
decorrente da pequena espessura desta camada (45 mm) aliada ao elevado módulo de 
elasticidade do CCP aderido, quando comparado com o módulo de resiliência do 
concreto asfáltico, 38.000 MPa contra 3.500 MPa da mistura asfáltica. Tal conclusão é 
evidenciada na média total da distância do plano onde situa-se a linha neutra a partir 
do fundo do CCP. Esta distância é igual a 46,91 mm (a partir do fundo). Considerando 
que a espessura da placa de WTUD é de 95 mm, caso não houvesse aderência entre as 
camadas de revestimento e asfáltica, a posição da linha neutra estaria exatamente sobre 
o plano médio da espessura da placa de CCP, ou seja, 47,50 mm.  
 
Portanto, os 45 mm de espessura de CA aderidos ao concreto de cimento Portland 
proporcionaram um deslocamento relativo da linha neutra do WTUD de 0,59 mm, o 
que pode ser considerado nulo para efeito de redução das tensões críticas de tração na 
flexão no CCP. No próximo capítulo, serão apresentados os resultados numéricos 
obtidos das análises por elementos finitos realizadas sobre as provas de carga dinâmica, 
aqui apresentadas.  
 
Contudo, tendo em vista o reduzido coeficiente de variação encontrado na 
determinação do posicionamento da linha neutra, apenas 6,11% com desvio-padrão de 
2,87 mm, desde já tais resultados são considerados confiáveis, sobretudo frente às 
inúmeras variáveis intervenientes neste tipo de estudo, inclusive, sendo passíveis de 
utilização na calibração de modelos teóricos de previsão de tensões críticas no WTUD. 
 
Mesmo sem as análises numéricas, pode-se, baseado nos resultados experimentais, 
ratificar as suspeitas de Balbo et al. (2001), os quais supuseram ser pequena a 
contribuição estrutural de camadas delgadas de concreto asfáltico no deslocamento e, 
conseqüentemente, na redução das tensões no CCP deste tipo de pavimento. No mesmo 
artigo, os autores salientaram a importância do estudo de desempenho desta técnica em 
ambiente tipicamente tropical, zona onde dificilmente encontrar-se-ão pavimentos 
asfálticos sujeitos à recuperação funcional, cuja espessura remanescente da fresagem 
será aquela preconizada pela ACPA (1998) e por Mack et al. (1998), maior que 75 mm. 
 
As conformações das curvas apresentadas nas Figuras 4.9 e 4.11 apresentam diferenças 
quando confrontadas com as da Figura 4.10 no que tange ao eixo que provoca maior 
pico de deformação. Nas Figuras 4.9 e 4.11, o eixo que maior deformação induz na placa 
A26 e B12 é o ESRD, diferente do que ocorre na Figura 4.10, quando o ESRS induz 
maior deformação. Tal efeito é motivado pelo posicionamento em planta dos strain-
gages em relação à posição, na placa, por onde trafega os semi-eixos do veículo-teste. Os 
Anexos A e C apóiam esta constatação. 
 

                                                 
6 Para o cálculo de tensões na flexão, importa apenas a diferença de deformações no instante de pico de 
excitação dos strain-gages. 
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4 . 2 . 2 . 2  T e n s õ e s  i n d u z i d a s  p e l o  V e í c u l o - T e s t e  
Reportando-se à Tabela 4.3, uma observação preliminar dos valores de tensões 
induzidas pelo veículo-teste nos strain-gages contidos nas placas de WTUD, conduz a 
números coerentes, ao menos no que tange à ordem de grandeza das mesmas. Há, no 
entanto, alguns valores, sobretudo oriundos dos strain-gages da placa A26, que 
poderiam ser considerados elevados, se julgadas as dimensões desta placa, 0,60 x 0,60 
m. As tensões encontradas nas placas maiores, da seção B, sempre apresentaram valores 
inferiores, se confrontados com a placa A26, conforme pode ser percebido nas Figuras 
4.9 e 4.11. 
 
Todavia, sem a análise numérica, seria precipitado qualquer tipo de conclusão a este 
respeito porque as deformações e tensões no CCP, apresentadas na Tabela 4.3, 
dependem não só das dimensões das placas, mas também de onde foram efetuadas as 
medidas de deformações nas placas e do exato local onde o veículo-teste solicitou cada 
uma delas.  
 
Sendo assim, toda análise comparativa entre tensões em placas de dimensões diferentes, 
contidas na Tabela 4.3, não poderá ser realizada diretamente, sendo intuito principal 
das provas de carga, o fornecimento de subsídios reais referentes ao comportamento 
mecânico do pavimento e parâmetros qualitativos e quantitativos para a recomendação 
de emprego e, oportunamente, se necessário for, calibração de modelos teóricos de 
previsão de tensões críticas nos pavimentos de concreto de cimento Portland.  
 
Ciente das assertivas em relação ao emprego das provas de carga dinâmica que 
permearam os parágrafos anteriores, são apresentados, no Anexo D, gráficos referentes 
aos testes em que foi possível obter o posicionamento preciso dos semi-eixos do 
caminhão-teste e, ainda, restringindo-se aqueles casos em que os semi-eixos solicitaram 
apenas a placa em que se mensuram as deformações. As análises numéricas, que serão 
foco do próximo capítulo, procuraram simular por elementos finitos os casos 
apresentados neste anexo. 
 
Devido ao posicionamento da câmera VHS durante as provas de carga em que se 
buscou determinar o efeito da frenagem sobre as deformações, somente foi possível 
trabalhar com dezesseis passagens do veículo-teste, que forneceram mais de oitenta 
curvas de deformação, entre ESRS e ESRD. 
 
A Tabela 4.4 faz um resumo da análise das provas de carga das placas da seção A (0,60 
x 0,60 m) apresentadas no Anexo D, enquanto a Tabela 4.5 resenha os mesmos itens da 
seção B (1,0 x 1,0 m). A descrição “Solicitação Parcial” indica que o referido eixo solicitou 
mais de uma placa ao mesmo tempo, fato que dificulta a análise por MEF por ser, a 
interação entre placas, nas bordas longitudinais, um fator de difícil quantificação. Já o 
termo “Sem Sinal”, faz menção à falta ou dificuldade de interpretação do sinal 
proveniente dos strain-gages.  
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Tabela 4.4 Provas de Carga Dinâmica no WTUD (Seção A) 
Tensão na Flexão (MPa) Placa N° da Prova de 

Carga Dinâmica Posição 
ESRS ESRD 

006 1,78 Solicitação Parcial A23 
010 

Fundo 2,69 Solicitação Parcial 
Topo -1,72 Solicitação Parcial 002 Fundo 1,36 Solicitação Parcial 
Topo -1,37 -4,45 004 Fundo 1,02 4,43 
Topo -3,10 -6,88 015 Fundo 2,71 6,43 
Topo -3,45 -6,56 

A26 

016 Fundo 3,41 6,14 
015 1,75 2,81 A28 016 Fundo 2,45 2,28 

Fundo “X” 1,73 1,38 015 Fundo “Y” 0,70 2,11 
Fundo “X” 1,03 1,72 A29 

016 Fundo “Y” 1,05 2,46 
A31 016 Fundo 2,04 3,74 

015 1,39 2,09 A32 016 Fundo 1,76 1,23 
Topo -1,07 Solicitação Parcial 003 Fundo 1,07 Solicitação Parcial 
Topo -0,71 -1,42 012 Fundo 1,04 1,73 
Topo -2,86 -1,43 013 Fundo 3,09 1,37 
Topo -2,13 Solicitação Parcial 

A34 

014 Fundo 2,61 Solicitação Parcial 
A35 011 Fundo 1,03 Solicitação Parcial 

Topo -1,07 Solicitação Parcial 003 Fundo 0,71 Solicitação Parcial 
Topo -1,80 -1,08 013 Fundo 1,91 1,04 
Topo -1,39 Solicitação Parcial 

A36 

014 Fundo 1,75 Solicitação Parcial 
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Tabela 4.5 Provas de Carga Dinâmica no WTUD (Seção B) 
Tensão na Flexão (MPa) Placa N° da Prova de 

Carga Dinâmica Posição 
ESRS ESRD 

001 1,02 3,39 
002 0,68 2,05 
011 2,39 3,41 
012 2,38 Solicitação Parcial 
013 2,72 Solicitação Parcial 

B2 

014 

Fundo 

3,40 Solicitação Parcial 
011 0,36 0,72 
012 0,51 Solicitação Parcial 
013 0,58 Solicitação Parcial B3 

014 

Fundo 

0,58 Solicitação Parcial 
Topo Sem Sinal -0,50 B7 006 Fundo Sem Sinal 0,44 

006 -0,80 -0,72 B9 010 Fundo -0,29 -1,19 
Topo -0,29 -0,36 001 Fundo 0,29 0,36 
Topo -0,50 Solicitação Parcial 002 Fundo 0,65 Solicitação Parcial 
Topo -0,43 Solicitação Parcial 004 Fundo 0,43 Solicitação Parcial 
Topo -0,14 Solicitação Parcial 

B12 

015 Fundo 0,14 Solicitação Parcial 
011 0,43 0,50 B13 014 Topo 0,29 0,50 

 
A exata posição de cada um dos strain-gages está apresentada no Anexo C. Na tentativa 
de facilitar a compreensão e análise dos resultados das provas de carga dinâmica, a 
Tabela 4.6 agrupa as placas por posição dos medidores de deformação, com seus 
respectivos valores médios de tensão na flexão, seja de compressão (negativo) ou de 
tração (positivo). A direção de medida “X” diz respeito à direção transversal da placa, 
enquanto “Y” coincide com a do eixo longitudinal da via.  
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Tabela 4.6 Provas de Carga Dinâmica no WTUD, agrupadas por similaridade de 
localização dos strain-gages 

Média da Tensão na Flexão (MPa)Placa Posição em Planta 
dos Strain-gages  

Direção de 
Medida 

Posição em 
Perfil ESRS ESRD 

A23 Borda Longitudinal Y Fundo 2,24 --- 
A36 Centro X Topo -1,42 -1,08 
A36 Centro X Fundo 1,46 1,04 
A32 Centro X Fundo 1,58 1,66 
A26 Centro Y Topo -2,41 -5,96 
B13 Centro Y Topo 0,36 0,50 
A26 Centro Y Fundo 2,13 5,67 
A31 Centro Y Fundo 2,04 3,74 
A34 Borda Transversal X Topo -1,69 -1,43 
A34 Borda Transversal X Fundo 1,95 1,55 
A28 Borda Transversal X Fundo 2,10 2,55 
B9 Borda Transversal X Fundo -0,55 -0,96 

A35 Borda Transversal Y Fundo 1,03 --- 
B7 Canto X Topo --- -0,50 

B12 Canto X Topo -0,34 -0,36 
A29 Canto X Fundo 1,38 1,55 
B7 Canto X Fundo --- 0,44 

B12 Canto X Fundo 0,38 0,36 
A29 Canto Y Fundo 0,88 2,29 
B2 Canto Y Fundo 2,10 2,95 
B3 Canto Y Fundo 0,51 0,72 

 
Centro 

- Placas A36 e A32, Strain-gages de Fundo, Direção “X” 
Os valores de tensão de tração na flexão são próximos entre si e, 
comparando estes valores da placa A32 com os de topo da placa A36, 
também se obtém a mesma conclusão, considerando-se o módulo das 
tensões na flexão;  

- Placas A26 e B13, Strain-gages de Topo, Direção “Y” 
As medidas são bem discrepantes, fornecendo, ao contrário do que se 
imaginaria, valores maiores para a placa A26, já comentado anteriormente; 

- Placas A26 e A31, Strain-gages de Fundo, Direção “Y” 
Sobretudo para o ESRD, existe uma maior diferença de tensão na flexão, 
muito embora esta diferença seja bem inferior àquela encontrada nas 
medidas realizadas no centro “Y”, junto à superfície das placas A26 e B13. 

Borda Transversal 
- Placas A34, A28 e B9, Strain-gages de Fundo, Direção “X” 

Os medidores de deformação colocados no fundo, junto às bordas 
transversais das placas A34 e A28 aferiram tensões de tração na flexão 
próxima, principalmente, quando induzidas pelo ESRD. Porém, estas são 
muito superiores e de diferente tipo (compressão ou tração) que àquelas 
medidas na placa B9, assim como ocorrera com a placa B13. 
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Canto 
- Placas B7, B12, Strain-gages de Topo, Direção “X” 

As tensões na flexão são muito próximas, sendo similares àquelas da 
maioria das placas da seção B; 

- Placas A29, B7, B12, Strain-gages de Fundo, Direção “X” 
A placa da seção A apresentou, novamente, valores superiores àqueles 
medidos nas placas B7 e B12, que permaneceram próximos; 

- Placas A29, B2, B3, Strain-gages de Fundo, Direção “Y” 
Apesar de as placas B2 e B3 estarem alinhadas longitudinalmente e 
possuírem strain-gages na mesma posição, as medidas de tensão de tração 
na flexão foram distintas. Confrontando as placas A29 e B2, tem-se, pela 
primeira vez, uma condição mais próxima do que seria instintivo supor, 
isto é, placas maiores induzindo maiores tensões na flexão para uma 
mesma configuração de eixo solicitante. 

 
No que tange à diferença de tipo de tensão na flexão (compressão ou tração) entre 
medidas realizadas numa mesma posição, mas em placas de diferentes tamanhos em 
planta, como o ocorrido com as placas B9 e B13, se comparadas com as placas A34 e 
A26, respectivamente, esta pode ser decorrente do posicionamento relativo entre strain-
gages e semi-eixos solicitantes. 
 
Não é demasia ratificar que conclusões definitivas somente serão possíveis após a 
análise numérica das provas de carga dinâmica, estudo que reservará um capítulo de 
discussões. 
 
 

4 . 2 . 2 . 3  I n f l u ê n c i a  d a  F r e n a g e m  s o b r e  a s  T e n s õ e s  n o  W T U D  
Durante a pesquisa bibliográfica não foram encontrados artigos que correlacionassem o 
efeito de frenagem ou aceleração dos veículos às deformações medidas em campo para 
WTUD. Com este intuito, motivados pela curiosidade, foram realizadas dez provas de 
carga no WTUD, na tentativa de obtenção de alguma informação a este respeito, cujos 
resultados são apresentados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 Efeito da Frenagem sobre as Deformações das placas da Seção “B” 
Efeito de Frenagem Placa Posição N° da Prova de 

Carga Dinâmica Eixo 
Tensão na Flexão (MPa) Média (MPa) 

018 1,70 
019 3,75 
020 

ESRD 
4,11 

3,19 

023 2,04 
B2 Fundo 

024 ESRS 1,01 1,53 

021 0,58 
022 ESRD 0,58 0,58 

025 0,29 
B3 Fundo 

026 ESRS 0,47 0,38 

Topo 019 ESRD 0,43 0,43 B7 
Fundo 019 ESRD -0,25 -0,25 

018 -0,44 
019 -0,29 Topo 
020 

ESRD 
-0,39 

-0,37 

018 0,38 
019 0,29 Fundo 
020 

ESRD 
0,47 

0,38 

Topo 024 ESRS -0,32 -0,32 

B12 

Fundo 024 ESRS 0,40 0,40 
021 0,40 
022 

ESRD 
0,72 

0,56 

025 0,29 
B13 Topo 

026 ESRS 0,58 0,44 

 
Ressalta-se neste instante, que as provas de carga visando a avaliar o efeito da frenagem 
foram realizadas apenas nas placas da seção B, por apresentarem maiores dimensões 
em planta, uma vez que as placas menores, de 0,60 x 0,60 m, dificultariam o processo de 
posicionamento do eixo quando da frenagem.  
 
Assim como o posicionamento dos eixos durante as provas de carga dinâmica, os 
detalhes dos pontos de frenagem sobre as placas também estão apresentados no Anexo 
A. Já o Anexo E fornece as curvas de deformação que deram origem à Tabela 4.7.  
 
Em alguns casos, como, por exemplo, a prova de carga número 021, em que o semi-eixo 
do veículo-teste parou sobre a placa B4, as deformações induzidas nas placas alinhadas 
junto à placa B3 foram consideradas decorrentes do efeito de frenagem, porque, quando 
o semi-eixo solicitou a referida placa, este já estava em processo de desaceleração, vindo 
parar completamente, pouca distância depois. 
 
Provavelmente por motivo de posicionamento relativo entre medidores de deformação 
e semi-eixo solicitante, a placa B7, conforme Tabela 4.7, tenha sofrido tensão de tração 
na flexão no topo, quando das provas de carga com frenagem e, de compressão na 
flexão, durantes os testes dinâmicos (Tabela 4.5); o contrário ocorreu no fundo. 
 
Acidentalmente, durante a última prova de carga, número 026, o programa de coleta de 
dados permaneceu funcionando após o caminhão-teste parar, capturando os dados do 
movimento de retorno deste, realizado em marcha-ré, até a posição original de partida, 
trafegando exatamente sobre a mesma posição em planta das placas. A Figura 4.12 
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ilustra o que ocorreu na placa B13, no strain-gage próximo à superfície do CCP, no 
centro da placa, enquanto a Figura 4.13 mostra o mesmo para o strain-gage de fundo da 
placa B3. 
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Figura 4.12 Efeito da Frenagem e do Efeito Dinâmico sobre a Placa B13 
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Figura 4.13 Efeito da Frenagem e do Efeito Dinâmico sobre a Placa B3 
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Há, nas Figuras 4.12 e 4.13, dois patamares distintos. O chamado patamar “Frenagem” 
indica o nível de deformação tomado como inicial para medir a tensão de tração na 
flexão devido à frenagem do ESRS. O patamar “Dinâmico” refere-se ao mesmo nível 
anterior, porém para o efeito da simples passagem do ESRS, em movimento uniforme, 
sobre a placa. Uma consulta rápida ao Anexo A, irá esclarecer, ilustrativamente, que o 
semi-eixo parou sobre a placa B14, placa limítrofe à placa B13 e, conseqüentemente, 
sobre a placa B4, placa lindeira à B3. 
 
Desta forma, verifica-se que o ESRS solicitou as placas B3 e B13 (cada placa com um 
semi-eixo diferente), quando este encontrava-se em processo de frenagem, induzindo a 
tensão máxima de tração na flexão de 0,58 MPa na exata posição do strain-gage 
(primeiro pico de deformação representado na Figura 4.12). Depois de cessado o 
movimento, já na placa B14, o caminhão retorna ao ponto de origem, em marcha-ré, 
induzindo um novo pico de tensão de tração na flexão (0,50 MPa), aproximadamente 5s 
após a primeira passagem. Neste exemplo, durante a frenagem sobre a placa B13, a 
tensão foi 16% maior que no segundo pico, em que a solicitação foi em movimento 
uniforme. Para a placa B3, a frenagem mobilizou o concreto de cimento Portland a uma 
taxa de 30,5% superior que no caso em movimento constante. 
 
Apesar de serem apenas dois casos, pode-se afirmar, com segurança, que as tensões na 
flexão são maiores quando os veículos solicitam o CCP em desaceleração. Todavia, o 
percentual de acréscimo de tensão não pode ser estimado com precisão, pois a 
velocidade do veículo e a taxa de desaceleração são grandezas não analisadas no 
presente estudo e que, segundo Nasim et al. (1991) em estudo da interferência da 
velocidade sobre as deformações medidas em campo, influenciam as deformações. 
 
Além do acréscimo relativo de tensão na flexão presente em 60% das provas de carga 
com frenagem, apresentadas na Tabela 4.7, quando confrontadas com os valores médios 
obtidos para as passagens dos eixos sem desaceleração (Tabela 4.6), observou-se, 
claramente, a presença de um patamar de tensão na flexão distinto ou igual ao valor 
máximo (dependendo da posição de frenagem do semi-eixo na placa), conforme ilustra 
a Figura 4.14. 
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Figura 4.14 Patamar de tensão na flexão induzido na placa após frenagem 
 
Na prova de carga com frenagem, número 023, o strain-gage da placa B2 mediu uma 
tensão máxima de tração na flexão de 2,04 MPa, de acordo com a Figura 4.14. Observa-
se que quando o ESRS do veículo-teste parou sobre a placa B2, o strain-gage captou um 
patamar de deformação correspondente a 1,7 MPa de tração na flexão. 
 
Concluída a exposição dos resultados oriundos do estudo da influência da frenagem em 
WTUD, é possível afirmar que este efeito induz tensões na flexão superiores àquelas 
que seriam impostas ao CCP pelo efeito dinâmico dos eixos solicitantes, fato que 
isoladamente tomado, será de fundamental importância para o projeto deste tipo de 
estrutura, especialmente em interseções e pontos de ônibus, no que se refere à 
verificação à fadiga do concreto de cimento Portland, caso as simulações numéricas das 
provas de carga apontem para valores de tensão na flexão próximos daqueles medidos 
em campo, ou em outras palavras, caso o emprego de MEF não conduza a análises 
conservadoras.  
 
Tão importante quanto o nível máximo de tensão na flexão, é a observação ilustrada na 
Figura 4.14, já que é de consenso que o desempenho à fadiga de um determinado 
material é afetado não somente pela relação entre a tensão atuante e a resistência última 
do material, mas também pelo período de tempo em que esta relação de tensão é 
mantida em cada ciclo de aplicação de carga. 
 
Por fim, o efeito de frenagem também é importante neste tipo específico de pavimento 
por induzir tensões cisalhantes à interface aderida CCP/CA. Se, conforme exposto até 
então, a aderência não contribuiu para a significativa redução das tensões de flexão no 
CCP, a manutenção desta é importante para a garantia de bom desempenho funcional 
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do pavimento, evitando o aparecimento de placas “bailarinas”, muito embora este 
trabalho não tenha estudado diretamente a influência deste efeito sobre a aderência de 
maneira numérica, somente restringindo-se a observações, em pista, do desempenho 
desta resistência ao cisalhamento onde, nenhuma placa de CCP apresentou problemas 
desta natureza ao cabo de 3,5 anos de operação da pista experimental de WTUD 
executado junto a uma parada de ônibus no campus da USP. 
 
 

4 . 2 . 3  P r o v a s  d e  C a r g a  D i n â m i c a  n a  S P - 7 9  
No acesso à rodovia SP-79, junto ao Centro Administrativo da Fábrica de Cimento 
Portland Santa Helena do Grupo Votorantim, as provas de carga dinâmica foram 
dificultadas pela falta de identificação dos cabos, problema já comentado no início deste 
capítulo. 
 
Por este motivo, no início do mês de dezembro de 2002, foram realizados testes na 
tentativa de identificação dos strain-gages. Para este fim, dedicou-se um dia, com 
execução de provas de carga com caminhões com peso conhecido e veículos tomados 
aleatoriamente, conforme eram carregados de cimento Portland na fábrica, totalizando 
trinta e cinco passagens. 
 
Para se conhecer a procedência de cada um dos cabos, faziam-se imprescindíveis, duas 
condições básicas: todos os strain-gages precisariam responder adequadamente e os 
testes deveriam induzir tipos (tração ou compressão) e magnitudes de deformações 
específicas distintas, para que o posicionamento de cada um dos oito medidores fosse 
determinado de maneira segura. 
 
Infelizmente, após a execução e interpretação dos dados provenientes dos testes 
preliminares, observou-se que a primeira premissa não fora atendida. Em provas de 
carga sucessivas, não havia constância na qualidade de resposta dos instrumentos que, 
na maioria das vezes, não forneciam sinal confiável ou não apresentavam valor 
coerente. A Figura 4.15 mostra o que foi freqüentemente encontrado, nas leituras de 
deformação, durante esta etapa de testes. 
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Figura 4.15 Tipo de resposta encontrada nos strain-gages imersos ao CCP na SP-79  
 
Desta feita, tendo ainda o apoio das simulações numéricas que indicavam proximidade 
de módulo das tensões nas posições dos strain-gages, não foi exeqüível, apesar de todo o 
esforço, descobrir a origem dos cabos. 
 
Alguns aspectos podem ter contribuído para que, na SP-79, os medidores de 
deformação imersos ao CCP não apresentassem a confiabilidade alcançada naqueles 
introduzidos nas placas de WTUD. Primeiramente, deve-se considerar a elevada 
densidade de instrumentos instalados no experimento na USP, ainda mais se analisado 
o percentual de perda, aproximadamente 50%. A maneira abrupta como os cabos foram 
arrancados da cabine de controle, somada à forma, em que estavam acondicionados, 
certamente acarretaram algumas anomalias nos cabos e a possível oxidação dos fios 
condutores, impedindo que o condicionador de sinais mensurasse a resistência elétrica 
dos sensores, conferindo leitura semelhante ao exposto na Figura 4.15.  
 
Ainda, por se tratar de uma via com elevado volume de tráfego, sobretudo de veículos 
pesados, os filamentos metálicos que proporcionam a medida de deformação dos strain-
gages podem ter sofrido ruptura pelo processo de fadiga, conforme advertência dos 
próprios fabricantes destes sensores. 
 
As medidas de deformação oriundas dos strain-gages imersos ao CCP que serão, 
posteriormente, apresentadas, foram realizadas em outubro de 2000 quando alguns 
testes preliminares formam executados com caminhões, aleatoriamente tomados, após o 
carregamento na fábrica, sem dados referentes ao seu peso. 
 
Prevendo uma eventual impossibilidade de identificação dos instrumentos, formas 
alternativas de mensuração da deformação foram sendo estudadas, conduzindo, após 
análises de catálogos de fabricantes, à escolha dos strain-gages de superfície que, em 
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caso de perfeito funcionamento dos sensores imersos ao concreto de cimento Portland, 
possibilitariam também o estudo do posicionamento da linha neutra, análogo ao 
realizado para o WTUD, fato importante para a comprovação do tipo de 
comportamento mecânico real assumido pelo pavimento, se aderido ou não, devido à 
presença de emulsão asfáltica entre o CCP e o CCR. 
 
  

4 . 2 . 3 . 1  P r o c e s s o  d e  A f i x a ç ã o  d o s  S t r a i n - g a g e s  d e  S u p e r f í c i e  
Com o trânsito devidamente desviado, o processo de colagem dos strain-gages de 
superfície teve início. O primeiro passo consistiu na marcação, com giz de cera, do local 
onde os sensores seriam colocados. Logo em seguida, lixou-se o CCP nos locais 
estipulados, etapa executada com auxílio de uma furadeira com adaptador para lixas, 
conforme ilustra a Figura 4.16. 

 
Figura 4.16 Preparo do CCP para colagem dos strain-gages de superfície  
 
Ressalta-se que os números indicados no CCP correspondem, exatamente, àquelas 
posições onde os strain-gages de imersão encontravam-se, conforme Figura 2.9. 
 
Para a limpeza do concreto de cimento Portland nos locais onde seriam afixados os 
sensores, água, sabão em pó e uma escova de cerdas duras foram empregadas para que 
não houvesse problema de colagem dos medidores de deformação. A aderência dos 
strain-gages de superfície sobre o CCP foi obtida através da utilização de uma resina 
epóxica, em gel, de cura rápida. Na Figura 4.17, é apresentada a colagem dos sensores, 
que necessitou, após o alinhamento na direção de medida, de uma leve pressão até que 
a cola secasse. A figura também mostra a disposição final dos strain-gages, com dois 
sensores para cada uma das duas posições indicadas (Posição “1” e “2”). Após a 
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secagem da cola, o único cuidado especial destinado aos sensores foi o de evitar o 
tráfego de veículos sobre os medidores, durante as provas de carga. 
 

 
Figura 4.17 Colagem e disposição dos strain-gages de superfície  
 
O caminhão basculante empregado nas provas de carga dinâmica com emprego de 
sensores de superfície possuía as características representadas na Figura 4.18, diferindo 
apenas no peso por eixo, quando comparado com aquele utilizado no trecho de WTUD. 

 
Figura 4.18 Características do caminhão-teste utilizado na SP-79 (dimensões em metros) 
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4 . 2 . 3 . 2  M e d i d a s  d e  d e f o r m a ç õ e s  n o s  s t r a i n - g a g e s  d e  i m e r s ã o  
Conforme comentários anteriores, seis provas de carga realizadas no segundo semestre 
de 2000 trazem alguns resultados interessantes, dignos de serem comentados neste 
instante, muito embora não tenham contado com controle de pesagem, nem com 
registros de posicionamento de solicitação dos eixos, mas somente registros de 
quantidade e tipos de eixos.  
 
A Tabela 4.8 resume os resultados obtidos nestas provas de carga dinâmica. As tensões 
na flexão dizem respeito às deformações medidas a 30 mm do fundo da placa, nas 
posições indicadas no segundo capítulo deste trabalho, tendo sido utilizado para o 
cálculo das tensões na flexão, 30 GPa para o módulo de elasticidade do CCP da placa. O 
Anexo F apresenta os gráficos de deformação versus tempo dos respectivos testes 
dinâmicos. A referida propriedade elástica do CCP foi determinada em laboratório, 
segundo adaptação da NBR 8.522/1984 para corpos de prova das dimensões dos 
testemunhos extraídos, durante as sondagens em pista. 
 
Estas provas de carga foram conduzidas a uma freqüência de coleta de sinais de 250 Hz, 
diferente dos testes realizados em 2002. Desta maneira, os gráficos que constituem o 
Anexo F apresentam a linha de tendência média, para uma melhor visualização dos 
resultados, contrário ao que fora demonstrado na Figura 4.2, em que esta linha de 
tendência aparece sobreposta ao sinal de origem. 
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Tabela 4.8 Tensões na Flexão obtidas nos strain-gages de imersão (Out/2000) – SP-79 
Máxima Tensão na Flexão (MPa) PCD n° Eixo Posição do strain-gage
Tração (+) Compressão (-) 

ESRS 001 
ESRD 

Caminhão descarregado (sem medida) 
ESRD 0,15 --- 
ETD  

Pos. 01 
0,13 --- 

ESRD 0,15 --- 
ETD  Pos. 02 0,20 --- 

ESRD 0,04 -0,04 

002 

ETD  Pos. 07 0,05 -0,10 
 ESRS  0,10 --- 
ESRD  0,19 --- 
ETT  

Pos. 01 
0,13 --- 

 ESRS  0,05 --- 
ESRD  0,15 --- 
ETT  

Pos. 02 
0,12 --- 

 ESRS  0,08 -0,05 
ESRD  0,17 -0,09 
ETT  

Pos. 07 
0,10 -0,10 

 ESRS  0,05 --- 
ESRD  0,12 --- 

003 

ETT  
Pos. 08 

0,11 --- 
ESRS  0,16 --- 
ETD 

Pos. 01 
0,32 --- 

ESRS  0,05 --- 
ETD Pos. 02 0,14 --- 
ESRS  0,21 -0,11 

004 

ETD Pos. 07 0,42 -0,24 
 ESRS  0,13 --- 
ESRD  0,29 --- 
ETT  

Pos. 01 
0,16 --- 

 ESRS  0,09 --- 
ESRD  0,19 --- 
ETT  

Pos. 02 
0,20 --- 

 ESRS  0,06 --- 
ESRD  0,11 --- 
ETT  

Pos. 03 
0,10 --- 

 ESRS  0,23 --- 
ESRD  0,36 -0,18 

005 

ETT  
Pos. 07 

0,15 -0,21 
ESRS 0,11 --- 
ETD  

Pos. 01 
0,15 --- 

ESRS 0,05 --- 
ETD  Pos. 02 0,14 --- 
ESRS 0,19 -0,06 

006 

ETD  Pos. 07 0,24 -0,21 
 
 
Bem como no Anexo F, a Figura 4.19 mostra o comportamento típico das tensões na 
flexão na direção longitudinal, próximas ao fundo da placa de CCP dotadas de barras 
de transferência, junto ao canto (posição 7, indicada na Figura 2.9). 
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Figura 4.19 Linha de Influência dos eixos sobre as deformações longitudinais no canto 

da placa de CCP dotada de barras de transferência 
 
A linha tracejada representa o patamar inicial de deformação no qual o strain-gage ainda 
não recebeu estímulo induzido pela carga dos eixos. Quando a linha em azul está acima 
da linha tracejada, indica que o sensor está sofrendo tração na flexão e, 
conseqüentemente, quando a linha em azul está abaixo da tracejada (vermelha), o 
medidor acusa compressão na flexão. 
 
Nota-se que a posição específica do strain-gage de número 7 (sete) sofre, primeiramente, 
tração na flexão, quando da aproximação de um eixo qualquer e, depois, o mesmo eixo 
induz compressão na flexão. Por este motivo, na Tabela 4.8, sempre há indicação das 
tensões máximas de tração e compressão na flexão medidos na posição em discussão. 
 
Apesar de o dimensionamento estrutural de qualquer tipo de pavimento, seja de 
comportamento flexível, semi-rígido ou rígido, considerar que os eixos tandem 
distribuem de maneira uniforme a carga total em todas as rodas que o constituem, uma 
rápida análise da Figura 4.19, assim como aquelas integrantes do Anexo F, conduz a 
uma condição completamente distinta daquela utilizada como premissa de projeto, ou 
seja, não haver distribuição uniforme da carga sobre os eixos múltiplos que formam os 
eixos tandem.  
 
Pesagens de eixos múltiplos já apontavam para tal fato. Contudo, a importância destas 
provas de carga realizadas em condições reais de carregamento concerne no fato de elas 
não somente qualificarem, mas também mensurarem, as conseqüências ou influências 
deste tipo de distribuição de carga sobre as tensões no pavimento (vide Tabela 4.8). 
 
Na seqüência, é oportuno observar que os procedimentos de dimensionamento de vias 
rurais ou urbanas em CCP avaliam apenas o efeito das tensões máximas de tração na 
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flexão induzidas pelos ETD e ETT, como se a passagem destes eixos provocasse apenas 
um único pico de tensão.  
 
Todavia, conforme elucidado na Figura 4.19 e no Anexo F, o deslocamento de um ETD 
provoca dois picos de tensões (no caso do ETT, três picos), cujos valores máximos 
podem ou não ser iguais, dependendo da forma com que a carga é distribuída em todas 
as rodas.  
 
Desta feita, quando um eixo múltiplo solicita uma determinada seção do pavimento, o 
efeito da passagem deste eixo deveria ser decomposto em duas ou três passagens, a fim 
de ser mais fidedigno com o que ocorre no interior da placa.  
 
Nasim et al. (1991), relatando uma modificação no programa ILLI-SLAB para 
introdução do efeito dinâmico do carregamento, em que obtiveram resultados 
satisfatórios ao confrontar os modelos numéricos com as deformações experimentais, 
apresentaram algumas curvas de deformações oriundas de provas de carga dinâmica, 
como a mostrada na Figura 4.20. 

 
Figura 4.20 Comparação entre o Efeito Dinâmico de Cargas em Deformações Medidas e 

Simuladas no ILLI-SLAB. Fonte: Nasim et al. (1991) 
 
As medidas de deformação apresentadas na Figura 4.20 foram medidas em uma placa 
de CCP continuamente armada, com 3,6 x 12,0 m e espessura de 240 mm, em um strain-
gage posicionado a 13 mm do fundo da placa, no terço médio da placa, junto à borda 
longitudinal, solicitada por um ESRS e um ETD.  
 
Apesar de serem estruturas distintas de pavimento, a conformação da linha de 
influência dos eixos sobre as deformações no pavimento apresentadas por Nasim et al. 
(1991) ratificam a existência de dois ou três picos de tensão na flexão por ocasião da 
passagem de eixos múltiplos. 
 
Esta conclusão acarreta, dependendo da distribuição do tráfego na via em análise, 
reflexos importantes no cômputo da vida à fadiga do concreto de cimento Portland e 
conseqüentemente, no desempenho do pavimento, sobretudo quando um grande 
número de eixos múltiplos for esperado.  
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Porém, o fato de os eixos múltiplos, devido a sua geometria, induzirem tensões críticas 
no CCP inferiores àquelas provenientes do ESRD7, atenua os efeitos das discrepâncias 
relatadas nos últimos parágrafos (distribuição não-uniforme da carga e multiplicidade 
de picos de tensão induzida pelos eixos múltiplos) no dimensionamento de placas de 
CCP com barras de transferência.  
 
A Tabela 4.8 confirma, experimentalmente, que o ESRD é, em 73% das medidas de 
tensão de tração na flexão realizadas, o eixo crítico, dado a amostragem dos caminhões 
avaliados nos testes dinâmicos em outubro de 2000. 
 
 

4 . 2 . 3 . 3  M e d i d a s  d e  d e f o r m a ç õ e s  n o s  s t r a i n - g a g e s  d e  s u p e r f í c i e  
Em dezembro de 2002 foram realizadas provas de carga dinâmica com o emprego de 
strain-gages de superfície, cujos procedimentos necessários à instalação e o veiculo 
empregado já foram pormenorizadas. 
 
A Tabela 4.9 interpreta, de forma resumida, os resultados de tensões na flexão oriundos 
das dez provas de carga dinâmica (gráficos no Anexo G), cujo exato posicionamento 
dos eixos em cada teste integra o Anexo B. Deve-se recordar que o módulo de 
elasticidade aferido para o CCP foi de 30 GPa. 
 
Tabela 4.9 Tensões na Flexão obtidas nos strain-gages de superfície (Dez/2002) – SP-79 

Tensão na Flexão (MPa) – Strain-gages de superfície – PCD com carga conhecida 
ESRS (37,4 kN) ESRD (118,7 kN) ESRS (37,4 kN) ESRD (118,7 kN) PCD n° 

Pos. 1-A Pos. 1-B Pos. 1-A Pos. 1-B Pos. 2-A Pos. 2-B Pos. 2-A Pos. 2-B 
S001 --- --- -0,92 -1,04 --- --- --- --- 
S002 -0,26 --- -0,52 -0,52 --- --- --- --- 
S003 -0,52 --- -0,78 -1,04 --- --- --- --- 
S004 --- -0,52 -1,05 -1,30 --- --- 0,66 0,68 
S005 --- -0,52 -1,05 -1,04 --- --- --- --- 
S006 -0,52 -0,52 -0,78 -0,78 0,53 --- 0,80 --- 
S007 -0,52 --- -1,31 -1,04 --- --- --- 0,54 
S008 --- -0,79 -1,04 -1,05 --- --- --- --- 
S009 -0,78 -0,79 -0,78 -0,92 --- --- 0,96 1,04 
S010 --- -0,92 -0,78 -1,05 --- --- --- --- 

 
Os sensores foram colocados nas posições 1 e 2 (na junta longitudinal externa do 
pavimento, nas direções longitudinais e transversais, respectivamente), segundo 
Figuras 2.9 e 4.17, e em pares (A e B) para possibilitar a comparação de respostas de 
strain-gages de superfície afixados no mesmo local, uma vez que se trata do emprego 
pioneiro destes sensores em pavimentos de CCP no Brasil. 
 

                                                 
7 Segundo o próprio método da PCA (1984), o ESRD é eixo crítico para a análise à fadiga, sendo os eixos 
múltiplos mais importantes na previsão de erosão do subleito e contaminação de finos das camadas 
granulares do pavimento em questão. 
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Os pares de strain-gages colocados em posições idênticas forneceram valores próximos 
de tensões na flexão, sobretudo quando da passagem do ESRD. As provas de carga 
dinâmica S003, S004, S005, S006, S007 e S008 tiveram o caminhão-teste solicitando a 
placa quase no mesmo ponto, de acordo com o Anexo B. Para estes testes, as tensões na 
flexão foram muito próximas entre si, se comparadas às tensões medidas em um mesmo 
sensor em passagens distintas. 
 
Os resultados constantes nas Tabelas 4.8 e 4.9 não são passíveis de comparação, pois são 
provenientes de strain-gages colocados em profundidades diferentes e também porque 
os primeiros não possuem registros do peso de cada eixo.  
 
Entretanto, Yu et al. (1998), utilizando-se de strain-gages de superfície colocados em uma 
placa de CCP com 3,7 x 4,7 m, espessura de 292 mm, assente sobre uma base de 
concreto asfáltico, obtiveram resultados próximos dos encontrados na pista 
experimental na SP-79. O ESRD (80 kN), empregado por Yu et al. (1998), induziu, na 
borda longitudinal livre, uma tensão de compressão na flexão de 0,54 MPa, medida na 
direção de tráfego, supondo o mesmo módulo de elasticidade para o CCP. A diferença 
existente pode ser atribuída ao peso do referido eixo, que no Centro Administrativo da 
Fábrica Santa Helena, foi de 118,7 kN. 
 
Infelizmente, ao término da exposição dos resultados de tensão na flexão mensurados 
experimentalmente na SP-79, não será possível concluir, nem encaminhar algumas 
respostas a respeito do real comportamento mecânico deste pavimento, prorrogando 
esta discussão para o próximo capítulo, em que a modelagem numérica, fundamentada 
nos resultados laboratoriais de aderência e nas análises experimentais de tensões, 
procurará respostas para este e outros questionamentos. 
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CCaappííttuulloo  55                    
AAnnáálliissee  ddee  RReessuullttaaddooss  eemm  PPiissttaa  
 
Neste capítulo serão apresentados resultados das simulações numéricas por elementos 
finitos das provas de carga dinâmica discutidas anteriormente, o que tem por objetivo 
primário a interpretação dos resultados obtidos face à questão da aderência entre 
camadas de revestimento e base para o comportamento composto dos pavimentos. 
 
 

5 .1  ISLAB2000  -  O  Programa Empregado 
O programa ISLAB2000 foi desenvolvido pela ERES Division of Applied Research 
Associates, com suporte do Michigan Department of Transportation e do Minnesota 
Department of Transportation, destinando-se à análise de pavimentos de concreto de 
cimento Portland. Este programa é fruto do desenvolvimento e aprimoramento do 
programa ILLI-SLAB (ERES, 2000). 
 
Segundo Nasim et al. (1991), o programa ILLI-SLAB foi desenvolvido na Universidade 
de Illinois, inicialmente coordenado por Ernest Barenberg, constituindo, originalmente, 
um modelo estático capaz de calcular as respostas do pavimento de CCP sob atuação de 
qualquer configuração de eixo que aplica uma carga distribuída sobre uma superfície 
de contato pneu/pavimento. 
 
O programa ILLI-SLAB fundamenta-se na modelagem por elementos finitos de placas, 
segundo a teoria clássica de placas medianamente espessas, e emprega um elemento de 
placa em flexão com quatro pontos nodais e doze graus de liberdade. O subleito é 
assumido como um líquido muito denso, representado por molas de rigidez constante e 
independentes entre si, sendo todas as camadas abaixo da placa transformadas em uma 
única camada, exceto quando base cimentada (tratada como placa também).        
Coetzee (1990) comenta serem possíveis análises em que o pavimento é modelado com 
duas camadas acima do subleito, eliminando a necessidade de calcular o módulo de 
reação do subleito equivalente. Ainda informa a possibilidade de consideração da 
transferência de carga nas juntas transversais. 
 
As barras de transferência, conforme Nasim et al. (1991), são descritas segundo suas 
propriedades mecânicas e dimensionais, podendo-se considerar a presença de 
momentos torçores e cisalhamento, conforme preferência do usuário. As juntas podem 
ser analisadas com quatro tipos diferentes de interações: 

1. Juntas com barras de transferência; 
2. Juntas com transferência de carga pelo contato entre agregados de diferentes 

placas (aggregate interlock); 
3. Juntas com barras de transferência e intertravamento de agregados; 
4. Juntas livres, sem transferência de carga. 
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A malha de elementos finitos é descrita por coordenadas retangulares, sendo possível a 
análise de mais de dez placas, fato que forçaria a utilização de uma elevada memória 
computacional, uma vez que o ILLI-SLAB calcula tensões e deformações em cada nó da 
malha. No entanto, em análises corriqueiras são utilizadas três placas. 
 
Coetzee (1990), que utilizou o programa ILLI-SLAB para estudar algumas estruturas de 
pavimentos de CCP ensaiadas com HVS, afirma que este programa analisa uma única 
placa, sob o enfoque dos diferenciais térmicos. Soma-se ainda, o fato de a placa, 
obrigatoriamente, estar assente sobre uma fundação de Winkler, sem que outra 
estrutura elástica permaneça entre a placa e a fundação, neste tipo de efeito analisado. 
 
É importante ressaltar algumas modificações trazidas pelo programa ISLAB2000 em 
relação ao original, ILLI-SLAB, como por exemplo, a possibilidade de tratamento do 
subleito como modelo de Winkler, modelo de molas, modelo de Vlasov ou Kerr, com a 
possibilidade de indicar áreas da placa em que esta não está em contato com o subleito; 
bem como a análise não-linear de diferenciais térmicos presentes nas placas de CCP e 
na base cimentada.  
 
O programa ISLAB2000 é de fácil utilização devido sua interface gráfica, 
proporcionando rapidez na formulação de problemas e facilidade na compreensão das 
respostas geradas através do MEF, conforme exemplificado nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3. 
 

 
 
Figura 5.1 Interface de trabalho (ISLAB2000) 
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Figura 5.2 Visualização das respostas – Tensão Principal no Fundo da Placa de CCP 

(ISLAB2000) – unidade em kgf/cm² 
 

 
Figura 5.3 Visualização das respostas – Deflexão na placa de CCP (ISLAB2000) – 

unidade em cm 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

115 

 
 

5 .2  Carac ter ização  dos  Parâmetros  de  Entrada  do  ISLAB2000  
São inúmeras as propriedades que devem ser quantificadas para a utilização do 
programa ISLAB2000, correspondendo grandezas elásticas das camadas, forma de 
interação das juntas longitudinais e transversais; e discretização da malha de elementos 
finitos. 
 
Buscando uma melhor caracterização destas propriedades, foram adotados processos 
distintos para melhor representar numericamente as duas pistas experimentais: WTUD 
e SP-79. 
 
 

5 . 2 . 1  A j u s t e s  d o s  P a r â m e t r o s  d e  E n t r a d a  p a r a  o  W T U D  
São descritos na seqüência os estudos realizados de interpretação de resultados de pista 
que permitiram definir algumas propriedades mecânicas das camadas estruturais do 
WTUD, bem como os demais parâmetros necessários à simulação numérica das provas 
de carga dinâmica executadas neste tipo de pavimento.  
 
 

5 . 2 . 1 . 1  P a r â m e t r o s  M e c â n i c o s  
A retroanálise de medidas de deformações obtidas em pista foi o processo empregado 
nas seções de WTUD na tentativa de ajustar, preliminarmente, deformações 
numericamente calculadas às respostas reais de campo. Para tanto, foram utilizados 
levantamentos deflectométricos com a viga Benkelman realizados na mesma pista 
experimental e apresentados em Pereira (2001). Inicialmente, as propriedades listadas 
na Tabela 5.1, retroanalisadas no trabalho anteriormente citado, foram consideradas no 
estudo. 
 
Tabela 5.1 Propriedades mecânicas consideradas no início das retroanálises no WTUD 

Elementos Características 
• Material: Concreto de Cimento Portland 
• Módulo de Elasticidade (ECCP): 38 GPa 
• Espessura das Placas: 95 mm 

Camada n° 01  
(Placas de CCP) 

• Coeficiente de Poisson (µCCP): 0,15 
• Material: Concreto Asfáltico 
• Módulo de Elasticidade (ECCP): 3,5 GPa 
• Espessura das Placas: 45 mm 
• Coeficiente de Poisson (µCCP): 0,35 

Camada n° 02 
(Concreto Asfáltico) 

• Condição de Aderência: Plena 
• Considerado como camada equivalente, formado por uma camada de 

argila laterítica e outra de macadame hidráulico Subleito 
• Módulo de Reação do Sistema de Apoio (k): 65 MPa/m 

Juntas • Tipo de Transferência de Carga: Embricamento (aggregate interlock) 
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Os ajustes das bacias deflectométricas reais com as geradas numericamente através do 
ISLAB2000 foram realizados variando os valores de eficiência da transferência de carga 
(ETC), módulo de resiliência do concreto asfáltico e de módulo de reação do sistema de 
apoio, considerando apenas o intertravamento entre agregados em faces serradas de 
placas vizinhas (aggregate interlock). As demais propriedades foram mantidas 
inalteradas, conforme Tabela 5.1.  
 
As Tabelas 5.2 e 5.3 resumem as primeiras tentativas de ajustes das bacias 
deflectométricas numéricas com as reais, cuja única propriedade que sofreu alteração 
foi a ETC. 
 
Tabela 5.2 Deflexões reais e numéricas para a Seção A – variando apenas a ETC  

Deflexões (x10-2 mm) 
Teórica (variando a eficiência na transferência de carga) Dist. 

(mm) Real 
1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 99% 

0 28,0 183,7 153,0 128,8 111,9 99,3 89,5 81,5 74,7 69,0 66,4 64,0 61,7 60,0 
585 16,0 0,7 8,4 14,4 18,5 21,3 23,2 24,5 25,4 25,7 25,8 25,8 25,7 25,7 

1.130 6,0 0,0 -1,0 -2,2 -2,8 -2,7 -2,1 -1,2 -0,2 0,9 1,4 1,9 2,3 2,6 
1.815 4,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,7 1,1 1,6 2,3 3,1 3,6 4,1 4,7 5,2 
2.430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 
 
Tabela 5.3 Deflexões reais e numéricas para a Seção B – variando apenas a ETC  

Deflexões (x10-2 mm) 
Teórica (variando a eficiência na transferência de carga) Dist. 

(mm) Real 
1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 99% 

0 22,0 71,6 66,5 61,6 57,8 54,7 52,2 50,0 48,2 46,6 45,8 45,1 44,4 43,9 
890 8,0 0,2 3,1 5,8 8,0 9,7 11,0 12,1 12,9 13,6 13,9 14,2 14,5 14,7 

1.920 2,0 0,0 -0,2 -0,5 -0,9 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,4 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 
2.890 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 
É importante observar que a distância entre medidas sucessivas corresponde, 
aproximadamente, ao comprimento das placas, o que permitiu, durante os 
levantamentos deflectométricos, posicionar o semi-eixo próximo ao centro das placas, 
tanto da seção A quanto da seção B. Nas duas seções fez-se uso de um caminhão 
basculante dotado de ESRD pesando 87 kN, com pneus calibrados a uma pressão de   
0,621 MPa.  
 
Para as placas com 0,60 x 0,60 m foi utilizado um sistema de 21 placas (três na direção 
transversal e sete na direção longitudinal) na tentativa de evitar que nenhuma das cinco 
placas carregadas durante o levantamento das bacias de deformação ficassem isoladas, 
isto é, com alguma de suas quatro bordas sem contato com outra placa e, assim, melhor 
representar as condições de campo; um sistema de 15 placas foi empregado para as 
simulações numéricas na seção de placas maiores, pelo mesmo motivo, sendo em 
número de cinco as placas dispostas longitudinalmente, simulando a totalidade de 
placas da seção B. 
 
Em ambas as seções, não foi possível chegar a bacias de deformação simuladas 
numericamente próximas daquelas obtidas in situ. As Tabelas 5.2 e 5.3 mostram que 
quando um ajuste na eficiência de transferência de carga proporcionava uma tendência 
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de queda na deflexão máxima, os valores intermediários seguiam tendência contrária à 
aproximação com os valores reais. 
 
Todavia, sabendo-se das condições de integridade estrutural da camada asfáltica 
aderida ao CCP, aliado aos resultados de bacia de deflexão para uma eficiência de 99% 
(o programa não permite o emprego de 100%) na transferência de carga, sobretudo para 
a seção A, fixou-se este valor de ETC, simulando, agora, numericamente os ensaios 
deflectométricos para diferentes valores de módulo de resiliência do concreto asfáltico 
(3.500, 4.000 e 4.500 MPa) e módulo de reação do sistema de apoio constituído de 
subleito de argila laterítica e macadame hidráulico (65, 70, 75 e 80 MPa/m). As Tabelas 
5.4 e 5.5 apresentam os novos resultados obtidos. 
 
Tabela 5.4 Deflexões reais e numéricas para a Seção A (ETC = 99%) – 21 placas  

Deflexões (x10-2 mm) 
MRCA = 3.500 MPa MRCA = 4.000 MPa MRCA = 4.500 MPa Dist. 

(mm) Real 
k=65 k=70 k=75 k=80 k=65 k=70 k=75 k=80 k=65 k=70 k=75 k=80 

0 28,0 60,0 56,2 52,9 50,0 59,8 56,0 52,7 49,8 59,6 55,8 52,5 49,6 
585 16,0 25,7 23,9 22,3 21,0 25,6 23,9 22,3 21,0 25,6 23,9 22,3 21,0 

1.130 6,0 2,6 2,4 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,0 
1.815 4,0 5,2 4,6 4,2 3,8 5,2 4,7 4,2 3,9 5,3 4,7 4,3 3,9 
2.430 0,0 2,8 2,4 2,1 1,9 2,9 2,5 2,2 1,9 2,9 2,5 2,2 2,0 
*Módulo de Reação do Sistema de Apoio (k) em MPa/m 
 
Tabela 5.5 Deflexões reais e numéricas para a Seção B (ETC = 99%) – 15 placas  

Deflexões (x10-2 mm) 
MRCA = 3.500 MPa MRCA = 4.000 MPa MRCA = 4.500 MPa Dist. 

(mm) Real 
k=65 k=70 k=75 k=80 k=65 k=70 k=75 k=80 k=65 k=70 k=75 k=80 

0 22,0 43,9 41,6 39,6 37,8 43,5 41,2 39,2 37,4 43,2 40,9 38,9 37,1 
890 8,0 14,7 13,4 12,4 11,5 14,7 13,5 12,5 11,6 14,8 13,6 12,5 11,6 

1.920 2,0 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 
2.890 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
*Módulo de Reação do Sistema de Apoio (k) em MPa/m 
 
Mesmo após combinar todas as possibilidades apresentadas anteriormente, não foi 
possível encontrar, para ambas as seções, curvas teóricas de bacia de deformação 
ajustadas às reais. 
 
Também, a retroanálise desejada é de difícil execução porque o programa ISLAB2000, 
assim como a maioria dos programas 2-D, considera que as descontinuidades impostas 
pelas juntas das placas de CCP se prolongam até o fundo da camada subjacente, 
aderida ao CCP. Esta limitação dos programas 2-D não impede uma perfeita 
concordância entre as bacias de deflexão obtidas em campo e as numéricas quando, a 
exemplo do caso relatado por Balbo (1999) na rodovia Castello Branco, a base asfáltica 
aderida ao CCP encontra-se totalmente fissurada. 
 
Estas limitações não são encontradas no programa 3-D apresentado por Nishizawa et al. 
(2003), que possibilita um maior realismo na simulação numérica das interações entre as 
juntas de WTUD, inclusive sem o prolongamento das juntas do CCP para o CA. 
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Confrontando as bacias deflectométricas no WTUD construído na rodovia Castello 
Branco e no campus da USP, Balbo e Pereira (2002) discorrem sobre a forma de 
interação entre as placas, concluindo que na USP, diferentemente do que foi percebido 
na rodovia Castello Branco, há uma substancial transferência de carga entre as placas de 
WTUD, nas duas seções. 
 
Na pista experimental em questão, a transferência de carga total pode ser dividida em 
duas parcelas: a primeira oriunda do intertravamento de agregados nas juntas 
transversais e longitudinais e a segunda, originária da condição de continuidade e 
ausência de fissuras (na posição de juntas) da base asfáltica aderida. Como a segunda 
parcela não pode ser simulada numericamente pelo programa ISLAB2000, sendo 
necessário, para tanto, um programa semelhante ao apresentado por Nishizawa et       
al. (2003), indisponível no momento da realização deste trabalho, conduziu-se um 
estudo tensional, complementar à retroanálise, para verificar a sensibilidade das tensões 
críticas frente a alguns parâmetros, apresentado nas Tabelas 5.6 e 5.7.  
 
Tabela 5.6 Análise Tensional complementar à retroanálise – Seção A  

Tensões (em MPa) para Refinamento da Malha: Elementos de 25 x 25 mm 
Número de placas consideradas: 21 Placas 9 Placas 1 Placa 

Eficiência de Transferência de Carga: ETC=99% ETC=99% ETC=99% ETC=0% 
Módulo de Reação, em Mpa/m: k = 80 k = 65 k = 65 k = 65 

Módulo de Resiliência, em MPa: MR=4.500 MR=3.500 MR=3.500 MR=3.500 
Tensão Principal Topo (CCP) 1,06 1,15 0,83 0,56 
Máxima Fundo (CCP) 1,84 2,00 1,96 1,77 
Tensão Principal Topo (CCP) -0,61 -0,65 -0,57 -0,56 C

E 

no nó (entre rodas) Fundo (CCP) 1,68 1,83 1,79 1,42 
Tensão Principal Topo (CCP) 1,52 1,60 1,30 1,35 

C
A

 

Máxima Fundo (CCP) 1,39 1,51 1,48 0,59 
Tensão Principal Topo (CCP) 1,43 1,52 1,19 0,93 

ES
R

D
 

BL
 

Máxima Fundo (CCP) 1,28 1,40 1,33 0,50 
Tensão Principal Topo (CCP) 0,35 0,38 0,23 0,04 

C
E 

Máxima Fundo (CCP) 1,13 1,24 1,22 1,02 
Tensão Principal Topo (CCP) 0,76 0,81 0,59 1,46 

C
A

 

Máxima Fundo (CCP) 0,79 0,87 0,90 0,98 
Tensão Principal Topo (CCP) 0,56 0,59 0,55 0,53 

ES
R

S 

BL
 

Máxima Fundo (CCP) 1,28 1,39 1,36 1,54 
*ESRS (30 kN); ESRD (87 kN); pressão pneus (0,621 MPa); Posições: CE (centro); CA (canto); BL (borda 
longitudinal) 
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Tabela 5.7 Análise Tensional complementar à retroanálise – Seção B  
Tensões (em MPa) para Refinamento da Malha: Elementos de 42 x 42 mm 

Número de placas consideradas: 15 Placas 9 Placas 1 Placa 
Eficiência de Transferência de Carga: ETC=99% ETC=99% ETC=99% ETC=0% 

Módulo de Reação em Mpa/m: k = 80 k = 65 k = 65 k = 65 
Módulo de Resiliência em MPa: MR=4.500 MR=3.500 MR=3.500 MR=3.500 

Tensão Principal Topo (CCP) 0,69 0,78 0,76 1,12 
Máxima Fundo (CCP) 2,82 3,11 3,10 2,43 
Tensão Principal Topo (CCP) -1,17 -1,25 -1,25 -0,96 C

E 

no nó (entre rodas) Fundo (CCP) 2,54 2,80 2,79 2,22 
Tensão Principal Topo (CCP) 2,31 2,46 2,25 3,30 

C
A

 

Máxima Fundo (CCP) 2,08 2,30 2,30 2,14 
Tensão Principal Topo (CCP) 1,93 2,07 2,04 1,96 

ES
R

D
 

BL
 

Máxima Fundo (CCP) 2,08 2,31 2,31 2,39 
Tensão Principal Topo (CCP) 0,26 0,29 0,29 0,04 

C
E 

Máxima Fundo (CCP) 1,40 1,54 1,54 1,39 
Tensão Principal Topo (CCP) 1,37 1,44 1,34 2,18 

C
A

 

Máxima Fundo (CCP) 1,40 1,54 1,55 1,51 
Tensão Principal Topo (CCP) 0,72 0,77 0,76 0,86 

ES
R

S 

BL
 

Máxima Fundo (CCP) 1,50 1,64 1,64 2,34 
*ESRS (30 kN); ESRD (87 kN); pressão pneus (0,621 MPa); Posições: CE (centro); CA (canto); BL (borda 
longitudinal) 
 
Os dados apresentados anteriormente, contemplaram os casos extremos, em que a 
condição de máxima rigidez estrutural do pavimento estivesse presente (ETC=99%, 
MR=4.500 MPa e k=85 MPa/m, com a totalidade das placas simuladas), assim como o 
caso de menor rigidez estrutural (ETC=0%, MR=3.500 MPa e k=65 MPa/m, em um 
sistema único de placa). Ainda é possível perceber a variação dos resultados quando da 
mudança de um sistema de 21 ou 15 placas, dependendo da seção, para o sistema de 9 
placas, com ETC=99% e demais propriedades idênticas às retroanalisadas por Pereira 
(2001). 
 
Apesar de as Tabelas 5.6 e 5.7 apresentarem os dados referentes às tensões principais 
máximas de tração na flexão no topo e no fundo das placas de WTUD, é necessário 
observar que aquelas máximas induzidas nas fibras superiores do CCP nem sempre 
ocorreram na mesma placa em que os semi-eixos as solicitavam, sendo, também, as que 
maiores variações sofreram nos casos considerados. Portanto, salvo observação 
contrária, os comentários que seguem fazem menção às tensões no fundo do concreto 
de cimento Portland. 
 
As Tabelas 5.6 e 5.7 também mostram, para a posição de centro, as tensões principais 
em um nó específico, entre as duas rodas do semi-eixo do ESRD, posição específica na 
qual se percebe as mesmas tendências encontradas para os valores máximos globais. 
 
Em média, o emprego de parâmetros que conferem maior rigidez à estrutura do 
pavimento propiciou uma redução nas tensões principais máximas junto ao fundo do 
CCP de 8,4% nas placas menores e 9,3% na seção B. Para as duas seções, a posição 
crítica de aplicação de carga do semi-eixo ESRD foi a de centro, enquanto para o ESRS 
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foi a da borda longitudinal, com valores próximos às tensões induzidas pelo mesmo 
semi-eixo colocado no centro da placa. 
 
Tendo em vista a pequena alteração percentual obtida nos valores de tensões induzidas 
nas placas de concreto com as significativas alterações nas propriedades elásticas do 
concreto asfáltico e na camada de suporte do sistema estrutural, optou-se pela 
manutenção destas propriedades, apresentadas em Pereira (2001), sem fugir dos valores 
considerados razoáveis para os materiais constituintes das camadas do WTUD e suas 
condições de integridade. 
 
A alteração de um sistema de maior número de placas para um sistema com nove 
placas não alterou as posições críticas dos semi-eixos nem alterou, significativamente, 
os níveis de tensões, cujas médias de decréscimo oscilaram entre 0,06 e 2,55%, para as 
seções B e A, respectivamente, desconsiderando a posição de canto para o ESRS em que 
as tensões principais máximas no fundo do CCP para o sistema integral de placas foram 
maiores que as simuladas em um sistema de 9 placas. 
 
Quando se compara os valores de tensões simulados por MEF para o sistema de única 
placa, que não representa numericamente a transferência de carga, com aqueles de 
múltiplas placas, tem-se grande aleatoriedade, sem um comportamento padrão bem 
definido; embora seus módulos, na sua maioria, não sejam muito discrepantes. Todavia, 
cabe ressaltar que as posições críticas de carregamento sofreram alterações para a seção 
B, cujos valores máximos de tensões de tração na flexão induzidas nas placas foram 
advindas do ESRD posicionado no canto e do ESRS na borda longitudinal. Para a seção 
A, o centro continua sendo a posição crítica do ESRD e a borda longitudinal para o 
ESRS, como no caso de múltiplas placas. Mais adiante será apresentado um estudo 
destinado exclusivamente à posição crítica para as condições específicas da pista 
experimental instrumentada na USP. 
 
Portanto, serão empregados sistemas de nove placas para as simulações no ISLAB2000 
das provas de carga dinâmica. A escolha foi motivada pela pouca variação nos módulos 
das tensões principais máximas induzidas pelos eixos no CCP, quando da passagem do 
sistema de 21 e 15 placas para o sistema de 9 placas. A grande vantagem do emprego de 
nove placas é a redução do tempo computacional empregado nas análises numéricas, 
conciliada com a possibilidade de simulação das cargas atuando, tanto em uma placa 
central, como em placas com uma ou duas faces que não interajam com outras placas de 
CCP. 
 
No tocante à interação entre placas, assumiu-se eficiência na transferência de carga de 
99%. Esta escolha fundamentou-se nas simulações numéricas apresentadas nas Tabelas 
5.4 e 5.5, em que a melhor aproximação com os casos reais das bacias de deformações 
foi obtida para este nível de transferência de carga, consumada também pelas 
discussões contidas em Balbo e Pereira (2002) sobre os estudos deflectométricos 
desenvolvidos em duas vias, com condições distintas de integridade de CA, sendo uma 
delas a pista experimental instrumentada executada na USP, foco do presente estudo, 
que comprova que a transferência de carga também ocorre pela base asfáltica íntegra 
aderida. 
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A Figura 5.4 apresenta as bacias de deflexões na rodovia Castello Branco, antes e depois 
da construção do WTUD; enquanto que a Figura 5.5 apresenta os mesmos dados para o 
trecho experimental construído na USP. Em todos os casos a posição inicial do eixo 
coincidiu com o centro geométrico da placa de CCP. 

 
Figura 5.4 Bacia de Deformações Antes e Depois do WTUD na Castello Branco     

(Fonte: Balbo e Pereira, 2002) 

 
Figura 5.5 Bacia de Deformações Antes e Depois do WTUD na USP (Fonte: Balbo e 

Pereira, 2002) 
 
 
No caso em que o WTUD foi construído sobre o pavimento asfáltico totalmente 
fissurado (rodovia Castello Branco), ver Figura 5.4, quando o semi-eixo passou a 

Antes do
WTUD 

Depois do WTUD –
Placas de 1,15 x 1,15 m 

Distância da Carga (mm)

 
 
Deflexão 
(x10-2 mm) 

Antes do WTUD

Depois do WTUD – Placas de 1,0 m 

Depois do WTUD – Placas de 0,6 m 

Distância da Carga (mm)

 
Deflexão 
(x10-2 mm) 
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solicitar a placa vizinha, as deflexões medidas se anulam, evidenciando a incapacidade 
estrutural do CA em transferir carga, uma vez que esta camada encontrava-se muito 
fissurada. Em contrapartida, Figura 5.5, na qual as bacias de deformações foram 
aferidas sobre as placas de WTUD aderidas a um pavimento asfáltico íntegro, quando a 
carga passa de uma placa para outra, não há sobressaltos nas deflexões, denotando a 
significativa contribuição do concreto asfáltico na transferência de carga. 
 
Após os estudos apresentados, optou-se por conduzir as simulações numéricas das 
provas de carga dinâmica, assumindo-se as propriedades listadas na Tabela 5.1, 
adicionando-se a consideração de eficiência na transferência de carga de 99% e um 
sistema de 9 placas. 
 
 

5 . 2 . 1 . 2  R e f i n a m e n t o  d a s  M a l h a s  d e  E l e m e n t o s  F i n i t o s  
Definidos os parâmetros de entrada, bem como o número de placas a serem adotadas, 
passou-se ao estudo do refinamento das malhas de elementos finitos para ambas as 
seções. 
 
Quando o interesse principal da modelagem numérica é a formulação de modelos 
teóricos para previsão das tensões críticas em uma dada estrutura de pavimento, deve-
se, inicialmente, definir qual a posição crítica de carregamento para cada um dos eixos 
solicitados. Em seguida, inicia-se o processo de discretização das malhas, considerando 
as diferenças estruturais do pavimento, tipo de eixo, carga por eixo e posição crítica de 
carga (Balbo, 1999). 
 
Geralmente a estrutura de malhas de elementos finitos é distinta para cada tipo de eixo, 
podendo haver casos em que existam diferentes malhas para estruturas de pavimentos 
distintas. Como exemplo, cita-se Balbo (1999) que desenvolveu um amplo estudo de 
refinamento de malhas de elementos finitos para o WTUD, visando a formulação de 
modelos semi-empíricos de desempenho deste tipo de estrutura.  
 
Na oportunidade, Balbo (1999) obteve uma malha para cada combinação de estrutura, 
eixo e carga simulada. Ainda, os elementos que constituíam as malhas não possuíam 
tamanhos iguais, o que significa dizer que havia maior densidade de nós próximo à 
aplicação da carga e nos locais onde as tensões críticas ocorriam. 
 
No presente trabalho, não se buscou tamanho detalhamento, pois seria necessário um 
refinamento de malha para cada prova de carga, uma vez que o caminhão-teste não 
solicitou apenas uma posição da placa, mas variou sua posição na direção longitudinal, 
e também na direção transversal (alinhamento do caminhão concorrente com o 
alinhamento da pista).  
 
No entanto, o refinamento de malhas procurou obter, para o sistema de nove placas, 
um nível de detalhamento adequado a ser empregado para qualquer posição 
longitudinal ou transversal da carga. Para isso, optou-se pela uniformidade 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

123 

dimensional dos elementos finitos ao longo das nove placas, e não somente na placa 
solicitada, evitando problemas na representação numérica da interação entre placas. 
 
Fixou-se a posição de canto como padrão por ser a localização de carga que maior efeito 
causa no sistema devido à proximidade de duas juntas. Como as placas, os elementos 
foram padronizados com forma geométrica quadrada, com faces medindo 5,8%, 4,2%, 
2,5%, 1,7% e 0,8% do comprimento das placas de CCP. Os resultados constam nas 
Tabelas 5.8 e 5.9. As demais propriedades foram mantidas idênticas às apresentadas na 
Tabela 5.1, com ETC=99%, em um sistema de 9 placas. Convém lembrar que as tensões 
principais máximas referem-se àquelas induzidas em um mesmo ponto do CCP, no 
topo e no fundo, no centro da área de contato da roda mais próxima do canto da placa. 
 
As cargas por eixos foram idênticas às adotadas para as tentativas de retroanálise e nas 
análises tensionais complementares, isto é, ESRS de 30 kN e ESRD de 87 kN, com 
pressão nos pneus de 0,621 MPa. 
 
Tabela 5.8 Refinamento da Malha – Seção A (Carga de Canto) 

    Tamanho dos Elementos (mm) 
    35 x 35 25 x 25 15 x 15 10 x 10 5 x 5 

Tensão Principal Topo (CCP) -0,78 -0,87 -0,86 -0,83 ESRD
 Máxima (MPa) Fundo (CCP) 0,93 0,98 1,02 1,00 
Tensão Principal Topo (CCP) -0,51 -0,50 -0,43 -0,46 ESRS  Máxima (MPa) Fundo (CCP) 0,86 0,86 0,88 0,87 

N
ão

 
Si

m
ul

a 

Tempo Computacional 1 s 4 s 26 s 140 s --- 
Número Total de Nós 3.249 5.625 15.129 33.489 133.956 
 
Tabela 5.9 Refinamento da Malha – Seção B (Carga de Canto) 

    Tamanho dos Elementos (mm) 
    58 x 58 42 x 42  25 x 25 17 x 17 8,3 x 8,3 

Tensão Principal Topo (CCP) -0,94 -1,15 -1,05 -0,98 ESRD
 Máxima (MPa) Fundo (CCP) 1,19 1,18 1,14 1,15 
Tensão Principal Topo (CCP) -0,57 -0,46 -0,56 -0,49 ESRS  Máxima (MPa) Fundo (CCP) 0,88 0,89 0,85 0,84 

N
ão

 
Si

m
ul

a 
Tempo Computacional 1 s 4 s 26 s 140 s --- 
Número Total de Nós 3.249 5.625 15.129 33.489 133.956 
 
O programa ISLAB2000 não foi capaz de simular o caso da malha formada por 
elementos de menores dimensões lineares devido ao grande número de nós, 133.956 no 
total.  
 
Primeiramente, a variação dimensional dos elementos não modificou o tipo de esforço 
induzido no CCP, junto ao ponto em estudo. Se a malha mais fina passível de simulação 
numérica, formada pelos menores elementos, for tomada como referência, a média 
percentual da diferença, em módulo, das tensões determinadas com esta malha e com a 
maior malha, foi de 6,3% para a seção A e 7,2% para a seção B, com maiores 
discrepâncias para as tensões provocadas pelos ESRS no topo das placas. 
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Todavia, o emprego da malha de maior número de nós esbarra no elevado intervalo de 
tempo necessário à resolução numérica do problema, igual a 140s, sem que grandes 
diferenças sejam percebidas nas tensões principais se confrontadas para o caso de 
elementos de dimensões iguais a 25 mm (seção A) e 42 mm (seção B). A maior diferença 
está na tensão de topo, para o ESRD na seção de placas de 1,0 x 1,0; nos demais casos há 
uma aproximação muito boa, com diferenças sempre inferiores a 10%. As malhas com 
elementos quadrados de faces iguais a 1,7% das faces das placas seguiram a mesma 
tendência comentada anteriormente. 
 
Após estas considerações, descartou-se o emprego da malha com elementos medindo  
10 x 10 mm e 17 x 17 mm devido ao tempo computacional necessário às simulações que, 
para todas as provas de carga dinâmica, despenderia mais de 40h computacionais, além 
dos 16.450 Mb de espaço em disco rígido impossibilitando a visualização gráfica das 
respostas simuladas no ISLAB2000. 
 
Como as diferenças entre as respostas simuladas com elementos quadrados de 15 mm e             
25 mm para a seção A, e 25 mm e 42 mm para a seção B, foram muito pequenas, 
decidiu-se pelo uso das malhas formadas por elementos de 25 x 25 mm (seção A) e       
42 x 42 mm (seção B). A escolha por um sistema de 5.625 nós proporcionou reduzir o 
tempo computacional total para pouco mais de uma hora, com a vantagem de gerar 
apenas 2.750 Mb, além de viabilizar a visualização das respostas no ISLAB2000. A 
Figura 5.6 apresenta, graficamente, o sistema de nove placas bem como a malha de 
elementos finitos escolhida, guardando a proporção entre o tamanho das placas e dos 
elementos finitos. 

 
Figura 5.6 Sistema de 9 placas com a malha de elementos finitos (Extraído do programa 

ISLAB2000) 
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Concorre para a validação da escolha de elementos de dimensões lineares iguais a 4,2% 
do comprimento das placas, o emprego desta mesma relação percentual em Balbo 
(1999) quando, nas regiões de maior interesse e, portanto, com maior densidade de nós, 
os elementos possuíam 50 x 50 mm, para placas de 1,2 x 1,2 m. Ressalta-se ter havido 
mera coincidência entre estes dois estudos, uma vez que no presente trabalho as 
dimensões foram inicialmente estimadas para a seção A, arbitrando aleatoriamente 
dimensões aos elementos e depois calculando a relação percentual para posterior 
confecção das malhas para a seção B. 
 
Observa-se, contudo, que em Balbo (1999) as malhas foram geradas manualmente, 
permitindo, em uma mesma placa, elementos de maiores dimensões em áreas afastadas 
dos locais de carregamento, com muito menor tempo computacional requerido devido 
a matrizes de rigidez globais com número muito menor de graus de liberdade que no 
presente caso. 
 
 

5 . 2 . 1 . 3  I n t e r f e r ê n c i a  d a  T r a n s f e r ê n c i a  d e  C a r g a  n a  P o s i ç ã o  C r í t i c a  
d e  C a r r e g a m e n t o  

Quando da introdução das barras de transferência de carga como condição de contorno 
na análise de pavimentos simples de concreto de cimento Portland, houve a migração 
da posição crítica de carga da borda transversal para a borda longitudinal.  
 
Com o intuito de avançar um pouco mais na discussão do efeito da transferência de 
carga na análise mecanicista de WTUD, sem aprofundar-se em demasia, uma vez não 
ser este o foco principal desta pesquisa, serão apresentadas algumas simulações 
numéricas que procuraram fornecer subsídios a discussões preliminares, que poderiam 
apontar para tendências ou advertências a serem consideradas durante a fase de projeto 
deste tipo de estrutura rodoviária. 
 
As simulações numéricas mantiveram inalteradas as propriedades mecânicas e demais 
parâmetros de entrada do programa ISLAB2000, simulando por MEF alguns casos de 
solicitações dos ESRS (30 kN e pressão de 0,621 MPa) e ESRD (87 kN e pressão de    
0,621 MPa) posicionados no canto, no centro e, como novidade neste tipo de análise, nas 
duas bordas, transversal e longitudinal, com eficiência máxima e nula da transferência 
de carga. 
 
A maioria dos modelos de previsão de tensões críticas em WTUD considera a carga 
aplicada no canto, por ser esta a posição crítica apontada por inúmeros pesquisadores, 
em concordância com Balbo (1999). No entanto, pouco pode se afirmar quando da 
existência de transferência de carga. As Tabelas 5.10 e 5.11 resumem os resultados 
encontrados para as tensões principais máximas no sistema de 9 placas. Notar que as 
posições de ocorrência das tensões máximas aparecem em colunas apropriadas nas 
referidas tabelas, tanto para os esforços no topo quanto no fundo do CCP. As Figuras 
5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 apresentam as posições simuladas para os ESRS e ESRD. 
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Figura 5.7 Posição de Carga de Canto (ESRS e ESRD) – Extraída do programa 

ISLAB2000 
 
 

 
 Figura 5.8 Posição de Carga de Centro (ESRS e ESRD) – Extraída do programa 

ISLAB2000 
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Figura 5.9 Posição de Carga de Borda Longitudinal (ESRS e ESRD) – Extraída do 

programa ISLAB2000 
 
 

 
 Figura 5.10 Posição de Carga de Borda Transversal (ESRS e ESRD) – Extraída do 

programa ISLAB2000 
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Tabela 5.10 Posição Crítica da Carga – Seção A 
Sistema de 9 placas – ISLAB2000 

Tensão Principal Máxima (MPa) 
ETC = 99% ETC = 0% Semi-eixo Posição do 

Semi-Eixo 
Topo Local Fundo Local Topo Local Fundo Local 

Canto 0,59 NPS* 0,90 AR*** 1,44 NPS 0,98 AR 
Centro 0,23 FPS** 1,22 AR 0,04 NPS 1,03 AR 

B. Long. 0,58 FPS 1,34 AR 0,66 NPS 1,55 AR 
ESRS  

(15 kN) 
B. Transv. 0,55 FPS 1,36 AR 0,52 NPS 1,55 AR 

Canto 1,25 FPS 1,47 AR 1,32 NPS 0,60 AR 
Centro 0,83 FPS 1,96 AR 0,54 NPS 1,79 AR 

B. Long. 0,98 FPS 2,03 AR 0,69 NPS 2,19 AR 
ESRD 

(43,5 kN) 
B. Transv. 1,14 FPS 1,32 AR 0,91 NPS 0,52 AR 

* NPS = Na Placa Solicitada 
** FPS = Fora da Placa Solicitada 
*** AR = Abaixo da Roda 
 
A seção composta de placas de menores dimensões, solicitada pelo ESRS, apresenta 
como posição crítica, para ambos os tipos de interações entre juntas, as bordas 
longitudinais e transversais, com valores máximos de tensões muito próximos. Percebe-
se também a pouca diferença entre as tensões máximas obtidas nestas duas posições e 
aquelas provenientes da carga no canto da placa quando da inexistência de 
transferência de carga. Estas solicitações máximas ocorrem sempre abaixo da roda do 
semi-eixo posicionado nas bordas, no fundo do CCP, e no topo da placa carregada 
quando o semi-eixo está no canto da placa. 
 
Ainda na mesma seção, o ESRD provoca maior tensão quando posicionado na borda 
longitudinal de placas com ETC=0% ou ETC=99%. Entretanto, quando há máxima 
transferência de carga, o ESRD posicionado no centro da placa induz tensão máxima 
principal muito próxima daquela obtida na posição crítica. 
 
Tabela 5.11 Posição Crítica da Carga – Seção B 

Sistema de 9 placas – ISLAB2000 
Tensão Principal Máxima (MPa) 

ETC = 99% ETC = 0% Semi-eixo Posição do 
Semi-Eixo 

Topo Local Fundo Local Topo Local Fundo Local 
Canto 0,58 NPS* 0,89 AR*** 2,14 NPS 1,48 AR 
Centro 0,20 FPS** 1,54 AR 0,04 NPS 1,39 AR 

B. Long. 0,58 FPS 1,74 AR 0,95 NPS 2,39 AR 
ESRS  

(15 kN) 
B. Transv. 0,56 FPS 1,75 AR 0,85 NPS 2,33 AR 

Canto 1,55 FPS 2,04 AR 3,27 NPS 2,15 AR 
Centro 0,62 FPS 2,73 AR 0,11 NPS 2,44 AR 

B. Long. 1,17 FPS 2,92 AR 0,73 NPS 3,74 AR 
ESRD 

(43,5 kN) 
B. Transv. 1,47 FPS 2,37 AR 1,94 NPS 2,41 AR 

* NPS = Na Placa Solicitada 
** FPS = Fora da Placa Solicitada 
*** AR = Abaixo da Roda 
 
Quando se analisa a seção de placas com 1,0 x 1,0 m, solicitada por quaisquer dos eixos 
mencionados, percebe-se a mesma tendência de comportamento comentada 
anteriormente para placas da seção A, diferindo apenas nos módulos das tensões 
principais máximas. 
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Nas duas seções, a perfeita transferência de carga é responsável por significativos 
decréscimos nas tensões principais máximas atuantes. Na seção A, há uma redução da 
tensão principal máxima induzida pelo ESRS de 12,3% e de 7,3% para o ESRD; 
enquanto na seção B, ocorrem os maiores decréscimos, 26,8% para o ESRS e 21,9% para 
o ESRD, evidenciando uma sensível tendência de aumento da contribuição da 
transferência de carga na redução das tensões críticas em placas de maiores dimensões 
em planta, muito embora os valores máximos de tensões sejam maiores que aqueles 
encontrados em placas de menores dimensões. 
 
Somente a transferência de carga (ETC=99%) é suficiente para igualar os níveis críticos 
de tensões atuantes nas placas de 1,0 x 1,0 m com aqueles encontrados nas placas 
menores (seção A) sem a consideração da interação entre juntas. 
 
Aparentemente, a manutenção do dimensionamento de WTUD sem considerar a 
transferência de carga, adotando como posição crítica de carregamento o canto da placa, 
não trará problemas, quando se tratar de placas de maiores dimensões em planta, com 
juntas interagindo de maneira significativa após a construção do pavimento, uma vez 
que para placas de 1,0 x 1,0 m, as tensões críticas simuladas como de costume, são 
sempre maiores que aquelas máximas simuladas nas diferentes posições com eficiência 
máxima na transferência de carga.  
 
Para placas menores, os dados apresentados sugerem cuidados especiais para o ESRD; 
muito embora tal observação seja parcialmente válida, pois foi proporcionada pela 
simulação numérica parametrizada, conforme as condições da pista experimental de 
WTUD na USP, onde a pequena espessura do revestimento asfáltico pouco contribuiria 
para alteração da linha neutra na seção do CCP e efetiva redução de tensões, como será 
visto mais adiante. 
 
 

5 . 2 . 2  A j u s t e s  d o s  P a r â m e t r o s  d e  E n t r a d a  p a r a  a  S P - 7 9  
Diferentemente do conduzido para o WTUD, por não se dispor de ensaios 
deflectométricos na pista experimental instrumentada na SP-79, não foi possível 
retroanalisar as bacias de deformação para quantificar as propriedades de interação 
entre juntas do pavimento de CCP.  
 
Entretanto, como esta pista experimental é constituída de placas de concreto de cimento 
Portland dotadas de barras de transferência de carga e de ligação, optou-se, então, pela 
utilização do recurso, fornecido pelo programa ISLAB2000, de caracterização mecânico-
elástica e posicionamento destas barras no interior das juntas, conforme projeto de 
juntas transcrito no segundo capítulo deste trabalho. 
 
Quanto ao número de placas constituintes do sistema numérico empregado, por se 
tratar de seções transversais com acostamento em CCP, caracterizou-se o sistema por 
nove placas de CCP, sendo o acostamento em CCP formado por placas de igual 
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comprimento das demais (5,0 m) mas com 2,5 m de largura, diferente das outras placas 
que foram simuladas com 3,6 m. A placa central foi sempre utilizada para receber o 
carregamento oriundo dos eixos simulados. 
 
A Figura 5.11 ilustra o referido sistema de placas, bem como a malha de elementos 
finitos discretizada para este estudo, que por conveniência da interface gráfica do 
programa foi tomada com refinamento constante. Os elementos finitos de placas foram 
escolhidos com forma geométrica idêntica as da placa, guardando as mesmas 
proporções transversais e longitudinais. Empregou-se uma relação entre o 
comprimento ou a largura das placas de CCP e os elementos finitos igual a 4,2%, como 
indicado pelo estudo desenvolvido para o WTUD. 

 
Figura 5.11 Sistema de 9 placas com a Malha de EF empregada para a SP-79 
 
Quanto às espessuras das camadas, as simulações numéricas foram desenvolvidas com 
92 mm de CCR e 238 mm de CCP, conforme médias das espessuras destes materiais 
obtidas pelas sondagens apresentadas no terceiro capítulo desta tese (Tabela 3.11), 
desprezando os 100 mm e 230 mm, de CCR e CCP, originalmente projetados para esta 
rodovia. A Tabela 5.12 consubstancia os parâmetros utilizados na MEF do pavimento 
da SP-79.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

131 

Tabela 5.12 Propriedades mecânicas adotadas nas análises numéricas da SP-79 
Elementos Características 

• Material: Concreto de Cimento Portland 
• Módulo de Elasticidade (ECCP): 30 GPa 
• Espessura das Placas: 238 mm Camada n° 01 

• Coeficiente de Poisson (µCCP): 0,15 
• Material: Concreto Compactado com Rolo 
• Módulo de Elasticidade (ECCP): 18 GPa 
• Espessura das Placas: 92 mm 
• Coeficiente de Poisson (µCCP): 0,20 

Camada n° 02 

• Interface: Não Aderida 
• Considerado como camada equivalente, formado pelo subleito e 

o concreto asfáltico existente Subleito 
• Módulo de Reação do Sistema (ksist): 60 MPa/m 

Barras de Transferência 

• Eaço: 210 GPa 
• Espessura da Junta: 2,5 mm 
• Diâmetro: 32 mm 
• Comprimento da Barra: 460 mm 
• Espaçamento entre Barras: 300 mm 
• Esforço Transferido: Apenas Cisalhamento 

Barras de Ligação 

• Eaço: 210 GPa 
• Espessura da Junta: 2,5 mm 
• Diâmetro: 12,5 mm 
• Comprimento da Barra: 760 mm 
• Espaçamento entre Barras: 500 mm 
• Esforço Transferido: Apenas Cisalhamento 

Número de Placas • Sistema de 9 (nove) placas 

Discretização da Malha de EF • Acostamento: 2,5 x 5,0 m : Elementos de 105 x 210 mm 
• Placas: 3,6 x 5,0 m : Elementos de 151,2 x 210 mm 

 
O módulo de reação do sistema de apoio foi determinado pela inversão do processo 
normal de cálculo, fundamentado na tradução do método de dimensionamento de 
pavimentos de CCP da PCA/1984 (Pitta, 1996), tendo como ponto de partida o valor de 
reação do sistema de apoio, acima dos 100 mm de CCR, 172 MPa/m, conforme projeto 
apresentado para a rodovia. 
 
Os módulos de elasticidade do CCP e do CCR foram determinados em laboratório, a 
partir de alguns dos testemunhos extraídos da rodovia, adaptando-se a metodologia 
preconizada pela NBR 8.522/1984 para as dimensões das amostras em questão. 
 
 

5 . 2 . 2 . 1  S u p e r p o s i ç ã o  d e  E f e i t o s  d o s  E i x o s  d o  V e í c u l o - T e s t e  
O dimensionamento de pavimentos urbanos e rodoviários de concreto de cimento 
Portland sempre despreza a solicitação dos eixos dianteiros, ESRS, considerando os 
ESRD, que geralmente são os críticos para a vida à fadiga do CCP, e os demais eixos 
múltiplos, ETD e ETT.  
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Entretanto, o estudo experimental desenvolvido na SP-79 foi capaz de capturar os sinais 
eletrônicos de deformações oriundos da solicitação do eixo direcional do caminhão-
teste, fato que alentaria a possibilidade de análise do efeito do ESRD sobre as 
deformações mensuradas, quando da passagem do eixo dianteiro e vice-versa. 
 
O ESRS foi simulado com 37,4 kN e o ESRD com 118,7 kN, com pressão dos pneus de 
0,633 MPa, conforme ilustra o Anexo B. Estes pesos por eixos são idênticos àqueles em 
que o caminhão-teste foi carregado durante as provas de carga dinâmica em dezembro 
de 2002, que contou com medidas de deformações na superfície do CCP. 
 
Observando-se as conformações dos gráficos presentes nos Anexos F e G, não há provas 
substanciais de que um eixo interfere nas deformações provocadas por um segundo 
eixo, sobretudo para os valores máximos (picos) de deformações. Na grande maioria 
dos casos, os strain-gages permaneceram relaxados entre as passagens de dois eixos 
consecutivos (visível nos gráficos pela manutenção do patamar de deformação idêntico 
ao do momento anterior à solicitação do primeiro eixo); nos poucos casos em que 
aparentemente poderia haver a superposição de efeitos, não foi possível distinguir o 
ruído deste efeito. 
 
Almejando dirimir possíveis dúvidas a este respeito, algumas simulações numéricas 
foram realizadas e, assim, concluir sobre a melhor maneira de avaliar numericamente as 
passagens do veículo-teste, durante as provas de carga dinâmica, se separando o eixo 
dianteiro do traseiro ou carregando a placa com a totalidade dos eixos.  
 
Primeiramente, procurou-se modelar a influência do ESRS sobre o ESRD. As Figuras 
5.12, 5.13 e 5.14 apresentam as posições de carregamento contempladas. Deve-se 
observar que as mesmas posições de carregamento foram simuladas para a condição de 
solicitação integral do veículo-teste (ver detalhes na Figura 4.18) e para o caso de 
solicitação única do ESRD. A Tabela 5.13 mostra os valores de tensão na flexão no topo 
da placa, na borda longitudinal externa (junto ao acostamento de CCP) da placa central 
nas proximidades de onde foram afixados os strain-gages de superfície.  
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Figura 5.12 Posição 01 – ESRD tangenciando a Borda Transversal de entrada da placa 

central 
 

 
Figura 5.13 Posição 02 – ESRD solicitando o centro da placa central 
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Figura 5.14 Posição 03 – ESRD tangenciando a Borda Transversal de saída da placa 

central 
 
Os eixos não foram modelados na borda longitudinal da placa porque as provas de 
carga dinâmica desenvolveram-se com o caminhão-teste passando afastado desta 
borda, evitando a passagem por sobre os strain-gages de superfície. Desta forma, as 
posições modeladas tiveram o ESRD afastado 0,59 m da borda longitudinal da placa 
central, menor afastamento obtido durante os testes experimentais. 
 
Tabela 5.13 Influência do ESRS sobre as tensões induzidas pelo ESRD 

Tensão na Flexão no Topo da placa (MPa) 
Posição do strain-gage 01 Posição do strain-gage 02 Eixos 

Considerados 
Simultaneamente 

Posição de 
Carregamento 

σσσσy 
Tensão 

Principal σσσσx 
Tensão 

Principal 
 Pos. 01 -0,01 0,29 -0,02 0,25 

ESRS + ESRD Pos. 02 -0,69 -0,09 -0,26 -0,23 
 Pos. 03 0,20 0,23 -0,02 0,33 
 Pos. 01 0,21 0,24 -0,01 0,17 

Somente ESRD Pos. 02 -0,69 -0,09 -0,26 -0,23 
 Pos. 03 0,20 0,23 -0,02 0,33 

 
As posições de carregamento 02 e 03 não recebem influência do eixo dianteiro sobre as 
tensões provocadas pelo ESRD, dada a eqüidade de valores encontrados; o mesmo não 
pode ser dito para a primeira posição modelada. 
 
Novas modelagens por elementos finitos foram realizadas para avaliar a interferência 
do ESRD sobre as tensões induzidas pelo ESRS, com novas posições de carregamento 
analisadas, conforme Figuras 5.15, 5.16 e 5.17. O deslocamento transversal do ESRD 
empregado foi idêntico ao do caso anterior, 0,59 m a partir da borda externa da placa 
central. 
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Figura 5.15 Posição 04 – ESRS tangenciando a Borda Transversal de entrada da placa 

central 
 

 
Figura 5.16 Posição 05 – ESRS solicitando o centro da placa central 
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Figura 5.17 Posição 06 – ESRS tangenciando a Borda Transversal de saída da placa 

central 
 
A posição 06 conferiu resultados distintos quando da apreciação dos dois eixos e do 
ESRS isoladamente. As outras duas posições de carregamento induziram exatamente as 
mesmas tensões na flexão para as hipóteses de totalidade de eixos e eixo dianteiro 
sozinho, conforme explicitado na Tabela 5.14. 
 
Tabela 5.14 Influência do ESRD sobre as tensões induzidas pelo ESRS 

Tensão na Flexão no Topo da placa (MPa) 
Posição do strain-gage 01 Posição do strain-gage 02 Eixos 

Considerados 
Simultaneamente 

Posição de 
Carregamento 

σσσσy 
Tensão 

Principal σσσσx 
Tensão 

Principal 
 Pos. 04 0,07 0,08 0,00 0,05 

ESRS + ESRD Pos. 05 -0,19 -0,02 -0,07 -0,07 
 Pos. 06 0,29 0,30 -0,02 0,27 
 Pos. 04 0,07 0,08 0,00 0,05 

Somente ESRS Pos. 05 -0,19 -0,02 -0,07 -0,07 
 Pos. 06 0,07 0,08 -0,01 0,11 

 
Novas rodadas do programa ISLAB2000 fizeram-se necessárias à quantificação, 
percentual, do efeito de cada um dos dois eixos sobre as tensões na flexão no centro da 
placa central, junto à borda longitudinal externa, quando o veículo-teste encontrava-se 
posicionado perfeitamente entre as duas bordas transversais da referida placa (Figura 
5.18), localização que conferiu disparidades nas duas baterias de simulações 
recentemente citadas. A Tabela 5.15 resume os resultados gerados. 
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Figura 5.18 Caminhão-Teste posicionado exatamente entre as bordas transversais 
 
Tabela 5.15 Contribuição Percentual de cada eixo sobre as Tensões Totais 

Tensão na Flexão no Topo da placa (MPa) 
Posição do strain-gage 01 Posição do strain-gage 02 Eixos 

Considerados  
Posição de 

Carregamento 
σσσσy 

Contribuição 
Percentual σσσσx 

Contribuição 
Percentual 

ESRS + ESRD 0,29 100% -0,016 100% 
Somente ESRD 0,22 76% -0,009 56% 
Somente ESRS 

Entre as 
Bordas 

Longitudinais 0,07 24% -0,007 44% 
 
Portanto, pode-se dizer que para a posição em que os eixos se encontram a uma mesma 
distância do ponto de análise, o ESRD contribui com a maior parcela nas tensões na 
flexão totais nas direções longitudinal (76%) e transversal (56%), de acordo com a 
Tabela 5.15.  
 
Todavia, esta posição de carregamento não corresponde àquela que maiores tensões 
induzem ao CCP, nos pontos de colagem dos strain-gages de superfície, sendo as 
posições críticas aquelas em que os eixos encontram-se sobre o ponto em análise ou, no 
caso em questão, afastados transversalmente deste ponto. Para as posições críticas, 
segundo demonstrado nas Tabelas 5.13 e 5.14, o eixo dianteiro não exerce influência 
sobre as tensões máximas provocadas pelo ESRD e vice-versa. 
 
 Como as comparações entre tensões geradas numericamente e aquelas obtidas 
experimentalmente fundamentar-se-ão nos valores máximos ou de pico, não haverá 
necessidade de modelar a totalidade dos eixos em cada passagem do caminhão-teste. 
 
 

5 .3  Simulação  Numérica  das  Provas  de  Carga  Dinâmica  
Realizados todos os ajustes paramétricos necessários ao emprego do programa 
ISLAB2000, foram então conduzidas as simulações numéricas das provas de carga 
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dinâmica realizadas nas pistas experimentais instrumentadas no campus da USP e na 
SP-79, apresentadas no capítulo anterior deste trabalho. 
 
Os testes dinâmicos, tratados aqui por MEF, são aqueles em que houve a possibilidade 
do perfeito posicionamento dos eixos do veículo-teste sobre as placas de CCP e, ainda, 
cujos semi-eixos solicitaram apenas uma única carga. Perfazem estas condições as 
provas de carga presentes nas Tabelas 4.4 e 4.5, para o WTUD, e Tabela 4.9 para os 
strain-gages de superfície colocados na rodovia SP-79. 
 
 

5 . 3 . 1  S i m u l a ç õ e s  N u m é r i c a s  p a r a  o  W T U D  
Os testes em movimento do WTUD foram simulados numericamente a partir de um 
sistema de nove placas, de acordo com estudos já mencionados. A Tabela 5.16 indica as 
placas solicitadas pelos semi-eixos que perfizeram os pré-requisitos comentados 
anteriormente, fornecendo também a posição dos strain-gages nas placas de CCP em 
campo e no sistema numérico de nove placas.  
 
Tabela 5.16 Posição dos Strain-Gages nas placas e demais informações – WTUD 

Posição SG na 
 placa (mm)* 

Coord. SG no sistema 
de 9 placas (ISLAB2000)Placa 

x y X(mm) Y(mm) 

Placa 
Considerada 
no ISLAB2000 

Dir/Pos 
Analisada 

N° do Nó 
(ISLAB 2000) 

A23 100 300 700 900 Central Y-Fundo 2.805 
A26 300 300 900 900 Central Y-Topo/Fundo 2.813 
A28 300 60 900 660 Central X-Fundo 2.063 

A29(x) 110 150 710 750 Central X-Fundo 2.355 
A29(y) 490 450 1.090 1.050 Central Y-Fundo 3.271 

A31 320 265 920 865 Central Y-Fundo 2.739 
A32 345 300 945 900 Central X-Fundo 2.815 
A34 290 540 290 1.140 Inf. Cent. X-Topo/Fundo 3.538 
A35 295 510 295 1.110 Inf. Cent. Y-Fundo 3.388 
A36 310 295 310 895 Inf. Cent. X-Topo/Fundo 2.788 
B2 240 750 2.240 1.750 Sup. Cent. Y-Fundo 3.282 
B3 250 740 2.250 1.740 Sup. Cent. Y-Fundo 3.282 
B7 760 250 1.760 1.250 Central X-Topo/Fundo 2.369 
B9 555 945 1.555 1.945 Central X-Fundo 3.639 

B12 758 250 758 1.250 Inf. Cent. X-Topo/Fundo 2.344 
B13 498 510 498 1.510 Inf. Cent. X-Topo 2.788 

* Conforme posicionamento dos strain-gages constante no Anexo C, ressaltando que a direção Y coincide 
com a direção de tráfego dos veículos (direção longitudinal da via). 
 
Na Tabela 5.16 há uma coluna referente à placa considerada na simulação numérica, ou 
seja, à placa solicitada pelos semi-eixos (ver detalhe na Figura 5.19) que depende de sua 
condição de contato com outras placas. Também existe uma coluna destinada à direção 
de medida da deformação realizada pelo strain-gage e a posição em perfil, se no topo ou 
no fundo do CCP, e, por fim, a identificação do nó da malha de elementos finitos em 
que se localiza o sensor de medida de deformação.  
 
A Figura 5.19 apresenta, graficamente, o sistema de nove placas, indicando as três 
placas em que foram simuladas as provas de carga dinâmica, bem como as coordenadas 
(xs;ys) do semi-eixo ESRS (15 kN) e (xd;yd) do semi-eixo ESRD (45 kN). 
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Figura 5.19 Coordenadas do ESRS e do ESRD no sistema de 9 placas 
 
A coordenada “X” dos eixos que trafegaram sobre as placas em cada um dos testes 
analisados numericamente constam na Tabela 5.17. Este deslocamento transversal se 
mantém constante durante cada uma das provas de carga e, por conseqüência, durante 
as simulações numéricas.  
 
A coordenada “Y”, medida na direção longitudinal da via e, portanto, coincidente com 
a direção de tráfego, se altera durante o movimento do veículo-teste. Padronizou-se 
doze posições longitudinais da carga para cada seção de análise: 550, 610, 670, 730, 790, 
850, 910, 970, 1.030, 1.090, 1.150 e 1.210 mm para a seção A; 910, 1.010, 1.110, 1.210, 1.310, 
1.410, 1.510, 1.610, 1.710, 1.810, 1.910, 2.010 mm para a seção B.  
 
Note que a diferença na coordenada “Y” entre duas posições seqüenciais é igual a 10% 
do comprimento da placa e que há sempre um ponto de aplicação da carga antes e 
outro depois da placa considerada. 
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Tabela 5.17 Deslocamento Transversal dos semi-eixos durante as Provas de Carga 
Dinâmica no WTUD  

Coord. “X” dos semi-eixos nas das Provas de 
Carga no Sistema de 9 placas (ISLAB2000) Placa N° da Prova de 

Carga Dinâmica 
ESRS (xs) (mm) ESRD (xd) (mm) 

006 920 --- A23 010 680 --- 
002 680 --- 
004 730 580 
015 750 600 A26 

016 790 640 
015 750 600 A28 016 790 640 
015 750 600 A29x 016 790 640 
015 750 600 A29y 016 790 640 

A31 016 790 640 
015 750 600 A32 016 790 640 
003 270 --- 
012 140 0 
013 150 0 A34 

014 260 --- 
A35 011 300 --- 

003 270 --- 
013 150 0 A36 
014 260 --- 
001 2.460 2.260 
002 2.580 2.380 
011 2.200 2.000 
012 2.040 --- 
013 2.050 --- 

B2 

014 2.160 --- 
011 2.200 2.000 
012 2.040 --- 
013 2.050 --- B3 

014 2.160 --- 
B7 006 Sem sinal 1.370 

006 1.520 1.370 B9 010 1.280 1.130 
001 560 410 
002 680 --- 
004 730 --- B12 

015 750 --- 
011 300 150 B13 014 260 110 

 
Os dados provenientes das simulações numéricas conduzidas com o programa de 
elementos finitos ISLAB2000 forneceram as tensões no topo e no fundo das camadas do 
pavimento, constantes nas Tabelas 5.18 e 5.19. 
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 Tabela 5.18 Simulação por MEF das Provas de Carga Dinâmica da Seção A de WTUD  
Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 

Placa PCD n° Posição 
em Perfil σσσσx ou σσσσy no topo 

ou no fundo 

Máx. Tensão 
Principal na 

Placa 
σσσσx ou σσσσy no topo 

ou no fundo 

Máx. Tensão 
Principal na 

Placa 
006 0,37 1,20 --- --- A23 
010 

Fundo 
1,14 1,22 --- --- 

Topo -0,80 1,22 --- --- 002 Fundo 0,68 1,22 --- --- 
Topo -1,00 1,20 -2,26 2,18 004 Fundo 0,85 1,20 1,92 2,18 
Topo -1,09 1,20 -2,26 2,18 015 Fundo 0,93 1,20 1,92 2,18 
Topo -1,27 1,24 -2,22 2,10 

A26 

016 Fundo 1,09 1,24 1,89 2,10 
015 0,82 1,47 0,74 1,68 A28 016 Fundo 1,24 1,51 0,64 1,56 
015 0,43 1,33 0,86 1,57 A29x 016 

Fundo 
“X” 0,31 1,51 1,08 1,44 

015 0,26 1,20 1,24 1,89 A29y 016 
Fundo 

“Y” 0,32 1,25 1,48 1,79 
A31 016 Fundo 1,02 1,24 1,90 2,10 

015 0,42 1,20 1,03 2,18 A32 016 Fundo 0,66 1,24 0,67 2,10 
Topo -1,43 1,37 --- --- 003 Fundo 1,22 1,37 --- --- 
Topo -0,67 1,47 -0,49 2,38 012 Fundo 0,57 1,47 0,42 2,38 
Topo -0,79 1,48 -0,49 2,38 013 Fundo 0,67 1,48 0,42 2,38 
Topo -1,48 1,38 --- --- 

A34 

014 Fundo 1,26 1,38 --- --- 
A35 011 Fundo 0,67 1,27 --- --- 

Topo -1,23 1,26 --- --- 003 Fundo 1,05 1,26 --- --- 
Topo -0,63 1,42 -0,15 2,71 013 Fundo 0,53 1,42 0,13 2,71 
Topo -1,28 1,27 --- --- 

A36 

014 Fundo 1,09 1,27 --- --- 
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Tabela 5.19 Simulação por MEF das Provas de Carga Dinâmica da Seção B de WTUD  
Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 

Placa PCD n° Posição 
em Perfil σσσσx ou σσσσy no topo 

ou no fundo 

Máx. Tensão 
Principal na 

Placa 
σσσσx ou σσσσy no topo 

ou no fundo 

Máx. Tensão 
Principal na 

Placa 
001 0,50 1,44 1,84 2,66 
002 0,33 1,60 1,18 3,06 
011 1,16 1,37 2,16 2,62 
012 0,80 1,45 --- --- 
013 0,83 1,42 --- --- 

B2 

014 

Fundo 

1,15 1,35 --- --- 
011 1,16 1,37 2,16 2,62 
012 0,80 1,45 --- --- 
013 0,83 1,42 --- --- B3 

014 

Fundo 

1,15 1,35 --- --- 
Topo --- --- -2,20 2,23 B7 006 Fundo --- --- 1,88 2,23 

006 1,53 1,83 1,95 2,68 B9 010 Fundo 0,54 1,62 2,43 2,48 
Topo -0,73 1,46 -1,64 2,13 001 Fundo 0,62 1,46 1,40 2,13 
Topo -1,49 1,36 --- --- 002 Fundo 1,27 1,36 --- --- 
Topo -1,25 1,36 --- --- 004 Fundo 1,07 1,36 --- --- 
Topo -1,00 1,36 --- --- 

B12 

015 Fundo 0,86 1,36 --- --- 
011 -0,56 1,59 -1,71 3,52 B13 014 Topo -0,34 1,60 -1,84 3,77 

 
A direção de atuação de cada uma das tensões na flexão (em “X” ou em “Y”) no topo ou 
no fundo do CCP apresentadas anteriormente coincidem com as listadas na Tabela 5.16. 
 
Como as modelagens numéricas procuraram simular sucessivas posições dos semi-
eixos durante suas passagens por sobre as placas de WTUD em uma dada prova de 
carga, σσσσx ou σσσσy indicam a máxima tensão na flexão nas fibras superiores ou inferiores 
das placas, nas respectivas direções de análise, determinadas para as 12 posições 
distintas de carregamento dos semi-eixos na direção de tráfego. A outra coluna refere-se 
à máxima tensão principal de tração na flexão induzida na placa considerada quando o 
semi-eixo solicitante encontrava-se na posição de máximo valor absoluto de σσσσx ou σσσσy. 
 
Por exemplo, para a prova de carga 014, placa B3, as doze posições longitudinais de 
carregamento do ESRS conferiram os seguintes valores de tensão na flexão no fundo da 
placa, na direção Y: -0,18; -0,14; -0,59; 0,03; 0,13; 0,28; 0,05; 1,15; 1,10; 0,16; -0,35 e              
-0,41 MPa. O máximo valor encontrado foi 1,15 MPa, apresentado na Tabela 5.19. A 
posição de carregamento do ESRS que induziu um σσσσy = 1,15 MPa no fundo da placa, 
provocou uma máxima tensão principal de tração na flexão de 1,35 MPa, também 
tabelada, na placa B3. 
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Observou-se, também, que a máxima tensão principal de tração na flexão sempre 
ocorreu no centro da roda do semi-eixo ESRS ou no centro de uma das rodas do semi-
eixo ESRD, junto ao fundo da placa de CCP.  
 
 

5 . 3 . 1 . 1  P o s i c i o n a m e n t o  T e ó r i c o  d a  L i n h a  N e u t r a  
Como os strain-gages de imersão colocados no interior do CCP, nas pistas experimentais 
na USP e na SP-79 (exceto para os sensores de superfície afixados em dezembro de 
2002) estão afastados do fundo e do topo do CCP, as tensões obtidas teoricamente na 
exata posição, em perfil, na qual os sensores de medida obtiveram as tensões 
experimentais nas duas pistas em estudo, precisaram ser estimadas. Para tanto foi 
considerada a distribuição linear das tensões ao longo da espessura do CCP, conforme 
ilustrado pela Figura 5.20. 
 
Entretanto, antes será conduzido o estudo teórico do posicionamento da linha neutra no 
interior das placas de WTUD que viabilizou a análise comparativa com o respectivo 
posicionamento determinado experimentalmente. 

σσσσ no SG de Topo 

σσσσfundo 

σσσσtopo 

σσσσ no SG de Fundo 

Linha Neutra

LN

WTUD = 95 mm 
SP-79 = 238 mm 

 
Figura 5.20 Esquema de Distribuição Linear de Tensões 
 
Por semelhança de triângulos e de posse das demais propriedades geométricas, 
expostas no segundo capítulo deste trabalho, chega-se, para o WTUD, à Equação 5.1. 
Cabe lembrar que a equação que possibilita estimar o posicionamento da linha neutra a 
partir das tensões mensuradas nos strain-gages de topo e de fundo colocados no interior 
do CCP das seções A e B, foi apresentada no capítulo anterior, Equação 4.2, sendo que a 
Equação 5.1 destina-se à determinação do posicionamento da linha neutra, quando se 
têm como parâmetros as tensões nas fibras superiores e inferiores do CCP. 
 

                                                           

1

95

+

=

fundo

topo

LN

σ

σ
                                                             [5.1] 
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Onde: 
LN – Distância do fundo da placa de CCP até a LN, em mm; 

σσσσtopo – Tensão teoricamente obtida no topo do CCP, em MPa;  

σσσσfundo – Tensão teoricamente obtida no fundo do CCP, em MPa. 
 
 A Tabela 5.20 apresenta o deslocamento teórico da linha neutra (sempre a partir do 
fundo do CCP) obtido a partir das MEF realizadas com o programa ISLAB2000, 
determinado pela Equação 5.1. As pequenas diferenças encontradas, através do 
emprego direto da referida equação, são motivadas pelo número de casas decimais dos 
valores de tensões utilizados no cálculo da linha neutra e a aqueles tabelados.  
 
Tabela 5.20 Posicionamento Teórico da LN derivadas do emprego do programa 

ISLAB2000 
Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 

Placa PCD n° Posição 
em Perfil σσσσx ou σσσσy no topo 

ou no fundo 

Posição da LN 
(mm) a partir do 
fundo do CCP 

σσσσx ou σσσσy no topo 
ou no fundo 

Posição da LN 
(mm) a partir do 
fundo do CCP 

Topo -0,80 --- 002 Fundo 0,68 43,72 --- --- 

Topo -1,00 -2,26 004 Fundo 0,85 43,72 1,92 43,72 

Topo -1,09 -2,26 015 Fundo 0,93 43,72 1,92 43,72 

Topo -1,27 -2,22 

A26 

016 Fundo 1,09 43,72 1,89 43,72 

Topo -1,43 --- 003 Fundo 1,22 43,72 --- 43,72 

Topo -0,67 -0,49 012 Fundo 0,57 43,72 0,42 43,72 

Topo -0,79 -0,49 013 Fundo 0,67 43,72 0,42 43,72 

Topo -1,48 --- 

A34 

014 Fundo 1,26 43,72 --- 43,72 

Topo -1,23 --- 003 Fundo 1,05 43,72 --- 43,72 

Topo -0,63 -0,15 013 Fundo 0,53 43,72 0,13 43,72 

Topo -1,28 --- 

A36 

014 Fundo 1,09 43,72 --- 43,72 

Topo --- -2,20 B7 006 Fundo --- --- 1,88 43,72 

Topo -0,73 -1,64 001 Fundo 0,62 43,72 1,40 43,72 

Topo -1,49 --- 002 Fundo 1,27 43,72 --- --- 

Topo -1,25 --- 004 Fundo 1,07 43,72 --- --- 

Topo -1,00 --- 

B12 

015 Fundo 0,86 43,72 --- --- 

 
Optou-se pelo tabelamento dos valores calculados a partir de um maior número de 
casas decimais para ratificar que a linha neutra teórica gerada pelo ISLAB2000 
independe da área das placas de WTUD, da posição em planta em que se analisa a 
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tensão ou do tipo de eixo solicitante, dependendo apenas das propriedades elásticas das 
camadas aderidas (módulo de elasticidade ou módulo resiliente) e da espessura das 
mesmas. 
 
Algumas simulações foram conduzidas com o intuito de verificar o comportamento da 
linha neutra teórica quando da mudança de esforço solicitante no topo da placa, 
contrariando a totalidade dos casos apresentados na Tabela 5.20 em que a tração na 
flexão fora induzida no fundo do CCP.  
 
Em todas simulações adicionais não houve mudança da distância da linha neutra ao 
fundo do CCP, mantendo-se em 43,72 mm, sendo, portanto, invariável em relação ao 
tipo de esforço atuante no topo da placa.  
 
Um exemplo elucidativo é o caso em que se simulou um semi-eixo do ESRS situado na 
coordenada (2.050mm ; 1.010mm) sobre a placa central do sistema de nove placas da 
seção B. Na posição do sistema de placas (2.250 mm ; 1.750 mm), mesma placa 
carregada, ocorreu uma tensão de tração na flexão de, exatos, 0,14843 MPa no topo da 
placa e -0,12656 MPa de compressão na flexão, no fundo da placa. Empregando-se a 
Equação 5.1, têm-se 43,72 mm de deslocamento da linha neutra a partir do fundo da 
placa de WTUD. 
 
Como não há mudança na posição do plano de tensões na flexão nulas, a Tabela 4.3 
construída com os dados experimentais, constante no quarto capítulo desta tese, não 
necessita de mudança, podendo ser analisada da maneira que foi, ou seja, agrupando 
qualquer tipo de tensão na flexão, no topo da placa. 
 
A Tabela 5.21 apresenta a comparação entre o posicionamento da linha neutra calculada 
com base em dados teóricos e reais. 
 
Tabela 5.21 Comparação entre os Resultados Teóricos e Reais para a Linha Neutra 

LN Real – Provas de Carga Dinâmica* Placas LN Teórica 
(ISLAB2000)* Média (1) Desvio-Padrão (2) Média – Desv.Pad (1-2) 

A26 43,72 45,63 2,10 43,53 
A34 43,72 48,96 2,00 46,96 
A36 43,72 47,79 2,74 45,05 
B7 43,72 45,81 3,21 42,60 

B12 43,72 47,96 2,90 45,06 
Todas Placas 43,72 46,91 2,87 44,04 
* Distância entre a LN e o fundo da placa de CCP, em mm. 
 
A linha neutra estimada teoricamente esteve sempre mais próxima do fundo da placa 
que a obtida experimentalmente, sendo que para as placas A34, A36 e B12 apontaram 
para um deslocamento da linha neutra experimental maior que aquele previsível para o 
caso de inexistência de aderência, igual a metade da espessura (47,50 mm), denotando 
que, em média, a tensão na flexão no topo, seja de tração ou compressão, é, em módulo, 
17,3% maior que aquela induzida no fundo do CCP, considerando a linha neutra teórica 
(43,72 mm). Se a linha neutra média, experimentalmente determinada para todas as 
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placas fosse adotada (46,91 mm), os módulos das tensões na flexão no topo seriam 2,5% 
maiores que aqueles no fundo da placa. 
 
Desta maneira percebe-se que a posição da linha neutra no interior da placa de CCP tem 
reflexos no dimensionamento estrutural do WTUD. Se, conforme dissertado acima, a 
linha neutra estiver abaixo do plano médio da placa e a posição crítica de carregamento 
adotada pelo método de projeto induzir tensão de tração na flexão no fundo das placas 
de CCP, menores serão as espessuras necessárias às placas de WTUD para uma mesma 
configuração de tráfego, caso seja comparado com modelos de previsão de tensão em 
que a linha neutra esteja mais próxima do plano médio, obviamente se considerada a 
mesma posição de carregamento. 
 
A diferença percentual entre o posicionamento real e o teórico da linha neutra para o 
caso que engloba todas as placas é de 6,8%, valor de satisfatória aproximação. 
Conforme ilustra a Tabela 5.21, caso fosse retirado o desvio-padrão do valor médio 
encontrado para os deslocamentos reais da linha neutra, ter-se-íam melhores 
aproximações, com reduções significativas das diferenças percentuais. As novas 
diferenças percentuais, tomando-se os valores experimentais como parâmetro, seriam    
-0,44%, 6,90%, 2,95%, -2,63%, 2,97% e 0,73%, respectivamente para as placas A26, A34, 
A36, B7, B12 e todas as placas. 
 
Na hipótese de utilização do afastamento da linha neutra igual à média de todos os 
resultados experimentais, subtraindo-se seu respectivo desvio-padrão, 44,04 mm, as 
tensões na flexão no topo seriam, em módulo, 15,7% maiores que aquelas induzidas no 
fundo do CCP; relação percentual muito próxima daquele determinado teoricamente. 
 
No primeiro capítulo desta tese, no item destinado ao estudo do comportamento 
monolítico de pavimentos, foram apresentadas formulações analíticas para a 
consideração do efeito da aderência entre as camadas de base e revestimento. Entre as 
referências citadas, estão Ioannides et al. (1992) e Ioannides e Khazanovich (1994). 
 
Considerando, para a formulação analítica apresentada pelos autores acima 
mencionados, as propriedades elásticas e geométricas das camadas de base e 
revestimento do WTUD, 95 mm e 38 GPa para o CCP, 45 mm e 3,5 GPa para o concreto 
asfáltico, pela Equação 1.6, chega-se ao posicionamento da linha neutra, a partir do topo 
do CCP, igual a 50,43 mm. Subtraindo este valor da espessura do CCP, tem-se o 
deslocamento de 44,57 mm da linha neutra a partir do fundo do CCP.  
 
Este resultado analítico é muito próximo dos valores encontrados pela análise numérica 
e experimental. Ainda, pela formulação analítica desenvolvida nos dois artigos, a 
espessura equivalente de CCP que responderia estruturalmente de maneira análoga ao 
pavimento composto do WTUD seria de 103,21 mm. Em outras palavras, os 45 mm de 
espessura do CA, de módulo de resiliência igual a 3.500 MPa, trabalhando aderido ao 
CCP, teria o mesmo efeito do aumento de 8,21 mm da espessura de CCP. 
 
As pequenas diferenças encontradas para a análise experimental do posicionamento da 
linha neutra podem ser atribuídas, em parte, às dificuldades decorrentes deste tipo de 
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estudo que conta com inúmeros fatores intervenientes, dada à grande sensibilidade de 
resposta dos instrumentos. Ademais, as provas de carga também podem ter aferido o 
efeito de eventuais áreas pontuais da placa em que não havia condição plena de 
aderência entre CCP e CA, muito embora esta assertiva seja apenas hipotética, uma vez 
que nenhum indício tenha sido percebido em campo. 
 
Com base nos resultados apresentados na Tabela 5.21, nas diferenças percentuais entre 
os valores de deslocamento da linha neutra procedentes das provas de carga dinâmica e 
da modelagem por elementos finitos, somados à análise analítica proposta em 
Ioannides et al. (1992) e Ioannides e Khazanovich (1994), conclui-se sobre a eficiência do 
programa ISLAB2000 de modelagem por elementos finitos e das referidas equações 
analíticas em representarem, matematicamente, o real efeito da aderência entre CCP e 
CA, no rebaixamento da linha neutra; de outro lado, as respostas analíticas e numéricas 
suportam bastante bem os resultados obtidos em pista. 
 
Como conseqüência, infere-se a capacidade da instrumentação em prover dados 
referentes ao comportamento estrutural de um tipo de pavimento ainda pouco 
estudado no Brasil (apenas um experimento ocorreu antes deste: em 1997, pela ABCP e 
DER-SP, sem instrumentação em pista). Para tanto, é compulsória a execução primorosa 
do trecho experimental, sem oscilações de características geométricas ou elásticas das 
placas, a fim de manter sob rígido controle as propriedades passíveis de domínio e que 
inserem influências prejudiciais ao estudo. 
 
 

5 . 3 . 1 . 2  T e n s õ e s  T e ó r i c a s  v e r s u s  T e n s õ e s  E x p e r i m e n t a i s  
As Tabelas 5.18 e 5.19 mostraram as tensões simuladas numericamente pelo programa 
ISLAB2000 quando da solicitação dos semi-eixos nas mesmas posições em que as 
provas de carga dinâmica foram conduzidas. Todavia, os valores tabelados referem-se 
às tensões nas fibras superiores e/ou inferiores do CCP, havendo a necessidade de 
transposição destes para a altura dos strain-gages de topo e fundo. 
 
Considerando a distribuição linear de tensões ao longo da espessura das placas de 
WTUD e de posse do afastamento da linha neutra do fundo do CCP, 43,72 mm, obtido 
conforme explicitado anteriormente, pode-se, com base na Figura 5.20, deduzir as 
Equações 5.2 e 5.3, que transformam as tensões na flexão obtidas numericamente no 
topo e no fundo do WTUD em tensões na flexão na altura dos respectivos strain-gages. 
 

                                    topotopoSGtopo LN
LN σσσ ×=×

−
−= 6100,0

95
75                                               [5.2] 

                                  fundofundoSGfundo LN
LN σσσ ×=×−= 5425,020                                            [5.3] 
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Onde: 
LN – Distância entre o fundo da placa de CCP até a LN, em mm; 

σσσσtopo – Tensão teoricamente obtida no topo do CCP, em MPa;  

σσσσfundo – Tensão teoricamente obtida no fundo do CCP, em MPa; 

σσσσSGtopo – Tensão teórica na altura do strain-gage de topo, em MPa;  

σσσσSGfundo – Tensão teórica na altura do strain-gage de fundo, em MPa. 
 
As Equações 5.2 e 5.3 permitiram a construção das Tabelas 5.22 e 5.23, que comparam os 
dados numéricos de tensão na flexão com os experimentais mensurados durante os 
ensaios dinâmicos no trecho instrumentado de WTUD na USP. 
 
Tabela 5.22 Comparação entre as Tensões Numéricas e Experimentais na altura dos 

strain-gages no WTUD – Seção A  
Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 

Por MEF Por MEF 

Pl
ac

a 

PC
D

 n
° Posição 

em 
Perfil Posição  

do Eixo σσσσSG* 
Tensão 

Medida no 
Strain-Gage

Posição  
do Eixo    σσσσSG* 

Tensão 
Medida no 

Strain-Gage 
006 05 0,20 1,78 --- --- --- A23 
010 

Fundo 
05 0,62 2,69 --- --- --- 

Topo 05 -0,49 -1,72 --- --- --- 002 Fundo 05 0,37 1,36 --- --- --- 
Topo 05 -0,61 -1,37 05 -1,38 -4,45 004 Fundo 05 0,46 1,02 05 1,04 4,43 
Topo 05 -0,67 -3,10 05 -1,38 -6,88 015 Fundo 05 0,51 2,71 05 1,04 6,43 
Topo 05 -0,78 -3,45 05 -1,35 -6,56 

A26 

016 Fundo 05 0,59 3,41 05 1,02 6,14 
015 01 0,44 1,75 01 0,40 2,81 A28 016 Fundo 01 0,67 2,45 01 0,35 2,28 
015 02 0,23 1,73 02 0,47 1,38 A29x 016 

Fundo 
“X” 02 0,17 1,03 02 0,59 1,72 

015 07 0,14 0,70 07 0,68 2,11 A29y 016 
Fundo 

“Y” 07 0,18 1,05 07 0,80 2,46 
A31 016 Fundo 05 0,55 2,04 05 1,03 3,74 

015 05 0,23 1,39 05 0,56 2,09 A32 016 Fundo 05 0,36 1,76 05 0,36 1,23 
Topo 09 -0,87 -1,07 --- --- --- 003 Fundo 09 0,66 1,07 --- --- --- 
Topo 10 -0,41 -0,71 11 -0,30 -1,42 012 Fundo 10 0,31 1,04 11 0,23 1,73 
Topo 10 -0,48 -2,86 11 -0,30 -1,43 013 Fundo 10 0,36 3,09 11 0,23 1,37 
Topo 09 -0,90 -2,13 --- --- --- 

A34 

014 Fundo 09 0,69 2,61 --- --- --- 
A35 011 Fundo 08 0,37 1,03 --- --- --- 

Topo 05 -0,75 -1,07 --- --- --- 003 Fundo 05 0,57 0,71 --- --- --- 
Topo 05 -0,38 -1,80 08 -0,09 -1,08 013 Fundo 05 0,29 1,91 08 0,07 1,04 
Topo 05 -0,78 -1,39 --- --- --- 

A36 

014 Fundo 05 0,59 1,75 --- --- --- 
* Tensão na flexão obtida numericamente e transposta para a altura do strain-gage de topo ou de fundo, na direção 
de medida do instrumento. 
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Tabela 5.23 Comparação entre as Tensões Numéricas e Experimentais na altura dos 

strain-gages no WTUD – Seção B 
Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 

Por MEF Por MEF 

Pl
ac

a 

PC
D

 n
° Posição 

em 
Perfil Posição  

do Eixo σσσσSG* 
Tensão 

Medida no 
Strain-Gage

Posição  
do Eixo    σσσσSG* 

Tensão 
Medida no 

Strain-Gage 
001 08 0,27 1,02 08 1,00 3,39 
002 08 0,18 0,68 08 0,64 2,05 
011 08 0,63 2,39 08 1,17 3,41 
012 08 0,44 2,38 --- --- --- 
013 08 0,45 2,72 --- --- --- 

B2 

014 

Fundo 

08 0,63 3,40 --- --- --- 
011 08 0,63 0,36 08 1,17 0,72 
012 08 0,44 0,51 --- --- --- 
013 08 0,45 0,58 --- --- --- B3 

014 

Fundo 

08 0,63 0,58 --- --- --- 
Topo --- --- --- 03 -1,34 -0,50 B7 006 Fundo --- --- --- 03 1,02 0,44 

006 11 0,83 -0,80 11 1,06 -0,72 B9 010 Fundo 12 0,29 -0,29 10 1,32 -1,19 
Topo 04 -0,44 -0,29 03 -1,00 -0,36 001 Fundo 04 0,34 0,29 03 0,76 0,36 
Topo 04 -0,91 -0,50 --- --- --- 002 Fundo 04 0,69 0,65 --- --- --- 
Topo 04 -0,76 -0,43 --- --- --- 004 Fundo 04 0,58 0,43 --- --- --- 
Topo 04 -0,61 -0,14 --- --- --- 

B12 

015 Fundo 04 0,47 0,14 --- --- --- 
011 07 -0,34 0,43 06 -1,04 0,50 B13 014 Topo 07 -0,21 0,29 06 -1,12 0,50 

* Tensão na flexão obtida numericamente e transposta para a altura do strain-gage de topo ou de fundo, na direção 
de medida do instrumento. 
 
Os primeiros comentários a serem tecidos sobre a comparação entre os dados 
numéricos e os experimentais dizem respeito à eqüidade de esforços induzidos pelas 
provas de carga nos strain-gages. Todos os testes dinâmicos simulados por MEF para a 
seção A coincidiram, em termos de tipo de esforço solicitante, com os mensurados no 
trecho experimental. 
 
Entretanto, para as placas B9 e B13, ocorreram inversões de esforços, quando realizada a 
mesma comparação descrita anteriormente, isto é, quando a MEF indicava tração na 
flexão no ponto de localização do instrumento, a medida em campo apontava para 
compressão na flexão; a recíproca também se fez verídica. 
 
No quarto capítulo deste trabalho tal problema havia sido comentado quando do 
confronto das tensões na flexão medidas em placas distintas, mas com instrumentos 
localizados em posições similares em planta. O instrumento inserido na placa B9 
forneceu medidas de tensão de compressão na flexão, enquanto aqueles colocados na 
mesma posição, porém nas placas A34 e A28, acusaram esforço de tração na flexão. Para 
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a placa B13 ocorreu o contrário, o sinal capturado era de tração na flexão, enquanto o 
instrumento colocado na placa A26 aferiu compressão na flexão. 
 
Na oportunidade, aventou-se como possível causa destas diferenças o posicionamento 
relativo entre instrumentos e eixos solicitantes, postergando para depois das simulações 
numéricas conclusões definitivas. 
 
Na tentativa de dirimir tais dúvidas, simulou-se as mesmas provas de carga sobre as 
placas B9 e B13, deslocando-se, transversalmente, os semi-eixos solicitantes. Não houve 
mudança de esforço induzido na região dos instrumentos. 
 
Como última tentativa, os testes dinâmicos nestas duas placas foram modelados por 
elementos finitos com diferentes valores de eficiência na transferência de carga, 
reduzindo, gradativamente, de 99% a 1%. As tensões na flexão sofreram apenas 
pequenas variações em seu módulo, com o tipo de esforço induzido mantendo-se 
invariável. 
 
Observando as provas de carga estática conduzidas sobre o WTUD e apresentadas em 
Pereira (2001), percebe-se que o esforço medido no topo da placa B13 para o ESRS é de 
compressão na flexão. 
 
Como a MEF ratificou os esforços induzidos em todos os instrumentos, incluindo as 
provas de carga estática apresentadas por Pereira (2001), exceto os presentes nas placas 
B9 e B13 durante os testes em movimento, infere-se, com mínima probabilidade de erro, 
que as posições dos referidos strain-gages que efetuaram as medidas de deformação 
estão trocadas, devendo ser alteradas suas localizações em perfil, de topo para fundo e 
de fundo para topo. A mudança de posição poderia ter ocorrido durante a fase de 
construção da pista experimental, no entanto, conforme evidenciado através de Pereira 
(2001), em que a placa B13 apresentava tensão de compressão no topo, a alteração de 
identificação dos medidores só pode ter ocorrido após o arrombamento da cabine de 
controle. 
 
Portanto, doravante, o strain-gage operacional localizado na placa B9 será tratado como 
localizado no topo, enquanto o da placa B13 será considerado no fundo do CCP. Ambas 
as alterações estão perfeitamente consubstanciadas nas análises experimentais e 
numéricas já realizadas. Como é perceptível nas Equações 5.2 e 5.3, deve-se modificar 
não apenas o sinal do esforço induzido, mas também o módulo deste. As Tabelas 5.24 e 
5.25 apresentam os novos valores, contemplando todas as correções necessárias para a 
seção B, limitando-se a apresentar apenas os valores de tensões nos strain-gages e a 
relação entre os dados oriundos da pista experimental e os simulados por MEF. 
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Tabela 5.24 Relações entre as Tensões Experimentais e Numéricas na altura dos strain-
gages no WTUD – Seção A 

Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 
Experimental Experimental 

Pl
ac

a 

PCD n° 
Posição 

em 
Perfil 

Experimental MEF MEF 
Experimental MEF MEF 

006 1,78 0,20 8,90 --- --- --- A23 
010 

Fundo 
2,69 0,62 4,34 --- --- --- 

Topo -1,72 -0,49 3,51 --- --- --- 002 Fundo 1,36 0,37 3,68 --- --- --- 
Topo -1,37 -0,61 2,25 -4,45 -1,38 3,22 004 Fundo 1,02 0,46 2,22 4,43 1,04 4,26 
Topo -3,10 -0,67 4,63 -6,88 -1,38 4,99 015 Fundo 2,71 0,51 5,31 6,43 1,04 6,18 
Topo -3,45 -0,78 4,42 -6,56 -1,35 4,86 

A26 

016 Fundo 3,41 0,59 5,78 6,14 1,02 6,02 
015 1,75 0,44 3,98 2,81 0,40 7,03 A28 016 Fundo 2,45 0,67 3,66 2,28 0,35 6,51 
015 1,73 0,23 7,52 1,38 0,47 2,94 A29x 016 Fundo 1,03 0,17 6,06 1,72 0,59 2,92 
015 0,70 0,14 5,00 2,11 0,68 3,10 A29y 016 Fundo  1,05 0,18 5,83 2,46 0,80 3,08 

A31 016 Fundo 2,04 0,55 3,71 3,74 1,03 3,63 
015 1,39 0,23 6,04 2,09 0,56 3,73 A32 016 Fundo 1,76 0,36 4,89 1,23 0,36 3,42 

Topo -1,07 -0,87 1,23 --- --- --- 003 Fundo 1,07 0,66 1,62 --- --- --- 
Topo -0,71 -0,41 1,73 -1,42 -0,30 4,73 012 Fundo 1,04 0,31 3,35 1,73 0,23 7,52 
Topo -2,86 -0,48 5,96 -1,43 -0,30 4,77 013 Fundo 3,09 0,36 8,58 1,37 0,23 5,96 
Topo -2,13 -0,90 2,37 --- --- --- 

A34 

014 Fundo 2,61 0,69 3,78 --- --- --- 
A35 011 Fundo 1,03 0,37 2,78 --- --- --- 

Topo -1,07 -0,75 1,43 --- --- --- 003 Fundo 0,71 0,57 1,25 --- --- --- 
Topo -1,80 -0,38 4,74 -1,08 -0,09 12,00 013 Fundo 1,91 0,29 6,59 1,04 0,07 14,86 
Topo -1,39 -0,78 1,78 --- --- --- 

A36 

014 Fundo 1,75 0,59 2,97 --- --- --- 
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Tabela 5.25 Relações entre as Tensões Experimentais e Numéricas na altura dos strain-
gages no WTUD – Seção B 

Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 
Experimental Experimental 

Pl
ac

a 

PCD n° 
Posição 

em 
Perfil 

Experimental MEF MEF 
Experimental MEF MEF 

001 1,02 0,27 3,78 3,39 1,00 3,39 
002 0,68 0,18 3,78 2,05 0,64 3,20 
011 2,39 0,63 3,79 3,41 1,17 2,91 
012 2,38 0,44 5,41 --- --- --- 
013 2,72 0,45 6,04 --- --- --- 

B2 

014 

Fundo 

3,40 0,63 5,40 --- --- --- 
011 0,36 0,63 0,57 0,72 1,17 0,62 
012 0,51 0,44 1,16 --- --- --- 
013 0,58 0,45 1,29 --- --- --- B3 

014 

Fundo 

0,58 0,63 0,92 --- --- --- 
Topo --- --- --- -0,50 -1,34 0,37 B7 006 Fundo --- --- --- 0,44 1,02 0,43 

006 -0,80 -1,09 0,73 -0,72 -1,39 0,52 B9 010 Topo -0,29 -0,39 0,74 -1,19 -1,74 0,68 
Topo -0,29 -0,44 0,66 -0,36 -1,00 0,36 001 Fundo 0,29 0,34 0,85 0,36 0,76 0,47 
Topo -0,50 -0,91 0,55 --- --- --- 002 Fundo 0,65 0,69 0,94 --- --- --- 
Topo -0,43 -0,76 0,57 --- --- --- 004 Fundo 0,43 0,58 0,74 --- --- --- 
Topo -0,14 -0,61 0,23 --- --- --- 

B12 

015 Fundo 0,14 0,47 0,30 --- --- --- 
011 0,43 0,26 1,65 0,50 0,79 0,63 B13 014 Fundo 0,29 0,16 1,81 0,50 0,85 0,59 

 
 

5 . 3 . 1 . 2 . 1  A n á l i s e s  p a r a  a  S e ç ã o  A  
A perfeita correlação entre as medidas de campo e as tensões obtidas numericamente 
proporcionaria uma relação entre estes dois valores, nesta ordem, igual à unidade. 
Todavia, para a seção A, as tensões experimentalmente medidas foram, na grande 
maioria das vezes, superiores às tensões simuladas por MEF. A média da razão 
experimental/MEF, para o ESRS, é de 4,17, enquanto para o ESRD, é de 5,51. Em todos 
os casos a referida razão foi superior à unidade, indicando expressiva superioridade 
dos dados determinados experimentalmente. 
 
As melhores correlações encontradas para o ESRS foram para as placas A34 no strain-
gage de topo (1,23) e A36 no instrumento de fundo (1,25) na prova de carga dinâmica 
003. Para o ESRD, a melhor relação foi de 2,92 para a placa A29x no teste 016, seguido 
de 2,94, obtida na mesma placa para a passagem de número 015. 
 
As medidas experimentais de tensões realizadas para as placas da seção A foram, 
indubitavelmente, muito superiores àquelas registradas para a seção B, contraponto já 
mencionado no capítulo destinado às provas de carga. Os dados oriundos da MEF não 
conduzem para o mesmo contra-senso. 
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Respostas contundentes para tais discrepâncias são de difícil determinação. Apesar 
disso, tentar-se-á analisar alguns fatores que poderão ser melhor observados em futuros 
trabalhos desta natureza. 
 
Um primeiro fator, relacionado diretamente com as leituras de deformação 
proporcionadas pelos strain-gages, que poderia inserir erros consideráveis às medidas, 
diz respeito à calibração dos instrumentos. Contudo, é pouco provável que tal fator 
possa ter desencadeado, isoladamente, substanciais discrepâncias, pois os dados 
provenientes da seção B e da SP-79, que serão discutidos na seqüência do trabalho, não 
apresentaram os mesmos níveis de diferenças, mesmo tendo sido, os instrumentos, 
submetidos ao mesmo processo de calibração. 
 
Por se tratar de um trecho de curta extensão e de haver interesse na continuidade das 
análises experimentais de tensão e de desempenho, não foram efetuadas sondagens nas 
placas de WTUD. Tais sondagens poderiam revelar a efetividade da serragem das 
juntas na indução das fissuras de retração nestes locais. Pereira (2001) registrou, na 
borda longitudinal externa, a presença destes tipos de fissuras, exatamente sob as juntas 
serradas. Porém, não há indícios que afirmem ou neguem a manifestação de igual 
fenômeno no interior das placas. 
 
Ainda, na hipótese de não ter havido indução de fissuras junto às bordas de algumas 
placas no interior da seção A, poder-se-iam questionar os motivos que teriam levado a 
uma maior eficiência da serragem na seção B (refletida nos níveis de tensões medidas). 
Talvez por serem placas de dimensões em planta maiores, estas estariam sujeitas a uma 
maior retração que, somada à aderência existente na interface CCP/CA, provocariam, 
mais facilmente, o surgimento das referidas fissuras por retração abaixo das bordas 
serradas. 
 
Placas de WTUD com pequenas dimensões em planta trabalham, segundo Balbo (1999), 
predominantemente como blocos e menos como placas. Em termos estruturais, a 
constatação anterior tem o mesmo significado de dizer que as placas menores estão 
muito mais sujeitas a esforços verticais que horizontais (oriundos da flexão). A forma de 
trabalho mecânico das placas de diminutas dimensões converge para a descontínua 
indução de fissuras durante a serragem. 
 
Neste instante, parece plausível que as tensões, realmente impostas ao CCP na seção A, 
possuem magnitudes intermediárias, oscilando entre os valores numéricos e os 
experimentais, o que não significa dizer que o programa ISLAB2000 não possui 
predicados que o habilite ao uso em projetos de WTUD. Muito pelo contrário, há, 
inclusive, a possibilidade de consideração da existência de juntas rígidas, que 
transmitem esforços fletores. Apenas conclui-se que no presente momento não há 
informações adicionais que possam munir o programa de informações. 
 
Nasim et al. (1991) compartilharam das mesmas dificuldades aqui expostas e 
justificaram as diferenças entre os valores obtidos experimentalmente e por MEF, em 
pontos próximos a fissuras e barras de transferência, pela impossibilidade de precisar o 
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tipo de interação entre faces fissuradas ou ligadas por barras de transferência que 
acontece nestes pontos. 
 
Excetuando as tensões medidas pelos strain-gages da placa A26, principalmente durante 
as passagens do ESRD, todas as demais, apesar de serem maiores que as calculadas por 
MEF, estão dentro de um patamar condizente com o efeito que estas tensões teriam 
sobre o comportamento à fadiga observado no trecho experimental, mesmo não sendo 
estas as tensões máximas induzidas no CCP, sobretudo porque o tráfego existente de 
veículos comerciais no local é formado, geralmente, por veículos mais leves que o 
empregado nas provas de carga dinâmica. 
 
Para finalizar, deve-se lembrar que as diferenças observadas na comparação entre as 
magnitudes de tensões, determinadas por diferentes processos, não desabonam os 
comentários realizados em face aos ótimos resultados experimentais obtidos para o 
posicionamento da linha neutra. Ressalta-se que o deslocamento da linha neutra é dado 
em função da relação entre as tensões de topo e de fundo da placa de WTUD, conforme 
Equação 5.1, sendo indiferente à magnitude das mesmas, pois se um determinado fator 
intervém sobre as deformações medidas no topo, também o faz no fundo da mesma 
placa. 
 
 

5 . 3 . 1 . 2 . 2  A n á l i s e s  p a r a  a  S e ç ã o  B  
A comparação entre os valores de tensões obtidos experimentalmente e aqueles 
oriundos da MEF para a seção cujas placas possuem maior dimensão em planta 
apresentou melhores resultados. 
 
O strain-gage posicionado no fundo da placa B2, conforme já adiantado no quarto 
capítulo desta pesquisa, foi o instrumento que apresentou as maiores diferenças entre as 
duas formas de determinação das tensões na flexão. Esta constatação é fundamentada 
pelo confronto com os dados obtidos para a placa B3, cuja posição do medidor de 
deformação é correlata, os quais apresentaram relações entre as tensões na flexão 
experimentalmente determinadas e por MEF calculadas mais próximas da unidade que 
aquelas apresentadas na Tabela 5.25 para a placa B2. 
 
Mesmo durante as provas de carga estática conduzidas por Pereira (2001) os módulos 
das tensões na flexão medidas na placa B2 foram muito superiores que as medidas na 
placa B3. 
 
Desprezando-se os dados referentes à placa B2, obteve-se a razão média entre as 
deformações (ou tensões) medidas e as calculadas para o ESRS de 0,86; para o ESRD a 
média foi de 0,52. Apesar de Pereira (2001) e Rodolfo (2001) terem analisado um 
número mais restrito de provas de carga, estes valores médios são muito próximos 
daqueles obtidos pelos referidos autores. 
 
Do ponto de vista de dimensionamento estrutural de WTUD, as médias calculadas da 
maneira anteriormente descrita conduzem para importantes observações. Sobretudo 
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para o ESRD, que comumente é aquele que maiores tensões na flexão induzem ao CCP, 
não houve nenhum caso em que as tensões na flexão medidas fossem superiores às 
simuladas por MEF. Desta maneira, para as condições de contorno empregadas neste 
trabalho, somente o emprego do programa ISLAB2000 forneceria um fator de segurança 
de 1,92. 
 
Outra constatação concentra-se na habilidade do programa ISLAB2000 em simular 
numericamente o comportamento das placas de WTUD frente à solicitação de eixos 
rodoviários. 
 
Por se tratar de provas de carga dinâmica sendo confrontadas com dados oriundos de 
um programa que modela por elementos finitos a ação estática da carga, existe um fator 
adicional de segurança, pois é de consenso que o carregamento dinâmico, quando em 
movimento uniforme, é mais ameno que o estático. 
 
Para as provas de carga dinâmica dos dois semi-eixos que obtiveram a relação entre 
valores de tensões medidos e simulados mais próximos da unidade, foram realizadas 
novas simulações numéricas, com um maior número de posições de carregamento, com 
intuito de gerar gráficos que possibilitassem o confronto das conformações das curvas 
de tensões determinadas das duas maneiras, conforme Figuras 5.21 e 5.22.  

Curvas de Tensões - Medidas e Simuladas (PCD n° 002, B12, fundo, ESRS)
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Figura 5.21 Conformação das Tensões Medidas versus Simuladas para o ESRS 
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Curvas de Tensões - Medidas e Simuladas (PCD n° 010, B9, topo, ESRD)
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Figura 5.22 Conformação das Tensões Medidas versus Simuladas para o ESRD 
 
Para ambos os eixos, houve boa correlação de conformação das curvas de tensão na 
flexão medidas e simuladas numericamente. Os valores numéricos foram colocados na 
escala temporal tomando-se como referência os máximos valores de tensão e os valores 
de tensão nula, fazendo-se assim uma correlação entre os tempos e determinando-se os 
instantes intermediários e seus respectivos módulos de tensão na flexão. 
 
A última análise numérica para o WTUD teve como objetivo simular a prova de carga 
dinâmica 011 para as placas B7 e B9. Conforme pode ser visto no Anexo A, durante este 
teste dinâmico não houve passagem de nenhum dos semi-eixos do veículo-teste por 
sobre as referidas placas. Assim, esta modelagem proporciona um estudo da 
transferência de carga entre as placas deste tipo de pavimento, amplamente comentada 
durante a caracterização dos parâmetros de entrada do ISLAB2000. 
 
A Figura 5.23 mostra as posições transversais do ESRS e do ESRD simuladas 
numericamente, com as mesmas doze posições longitudinais sendo analisadas. Note-se 
que para este estudo, todas as rodas dos eixos foram consideradas e que, tanto a placa 
B7 quanto a B9, encontram-se representadas pela placa central. A Tabela 5.26 possibilita 
a comparação entre os valores medidos e os teoricamente obtidos por MEF. 



 

Deividi da Silva Perei
Est

Condiçõe

157 
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Figura 5.24 Distribuição das Tensões na Flexão na direção X, no Topo da placa B9, em 

kgf/cm2 (Extraído do programa ISLAB2000) 
 
As relações entre os valores experimentalmente determinados e os simulados 
numericamente estão muito próximas daquelas médias calculadas para as provas de 
carga cujos eixos solicitaram perfeitamente a placa. Há, portanto, indícios de que se 
houvesse possibilidade do programa ISLAB2000 simular a transferência de carga 
através do CA, juntamente com a interação por intertravamento de agregados 
constituintes do CCP, ter-se-ía um perfeito ajuste entre dados experimentais e teóricos; 
isto somente seria possível com o emprego de elementos finitos em 3-D. 
 
Para futuros trabalhos em WTUD que visem a correlacionar dados numéricos e 
experimentais, recomendar-se-ía que os parâmetros relacionados à transferência de 
carga entre placas fossem determinados a partir das tensões induzidas por eixos que 
não solicitassem as placas em que os instrumentos medissem os esforços. Esta 
calibração deveria anteceder as simulações numéricas das provas de carga dinâmica. 
 
 

5 . 3 . 2  S i m u l a ç õ e s  N u m é r i c a s  p a r a  a  S P - 7 9  
Neste item serão estudas sob a luz da modelagem por elementos finitos as provas de 
carga dinâmica desenvolvidas no trecho experimental instrumentado na SP-79. 
Inicialmente, buscar-se-á, com base nos testes com carga dinâmica realizados em 
outubro de 2000, inferir sobre a aderência ou não entre CCP e CCR. Logo em seguida, 
serão analisadas as provas de carga realizadas em dezembro de 2002, quando foram 
utilizados strain-gages de superfície.  
 
 

Posição aproximada
do strain-gage  Tensão na Flexão no

Topo, em  
kgf/cm2 = 0,10 MPa  
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5 . 3 . 2 . 1  E s t u d o  d o  T i p o  d e  C o m p o r t a m e n t o  E s t r u t u r a l  a s s u m i d o  p e l o  
P a v i m e n t o  d a  S P - 7 9  

Diferentemente do que foi conduzido para o WTUD, para a SP-79 não houve 
possibilidade de estudar experimentalmente o posicionamento da linha neutra no 
interior do CCP, devido ao processo construtivo do trecho que impediu a colocação de 
sensores próximo ao topo da placa instrumentada. Soma-se o fato de que no momento 
da instalação dos strain-gages de superfície, os medidores de deformação imersos ao 
CCP já não se encontravam operacionais. 
 
Todavia, foi conduzido um estudo que buscou respostas à indagação sobre a presença 
ou não de aderência entre a base cimentada e a placa de CCP, com vistas ao trabalho 
monolítico entre CCP e CCR. Este estudo baseou-se na comparação entre as tensões 
medidas pelos strain-gages de imersão em outubro de 2000 e as modeladas 
numericamente através do programa ISLAB2000, para duas condições de interface: 
aderida e não aderida.  
 
Conforme explicitado no quarto capítulo deste estudo, as provas de carga dinâmica 
realizadas em outubro de 2000 não contaram com pesagem de caminhões, nem o 
posicionamento dos eixos na faixa de rolamento, pois foram conduzidas sem 
interferência alguma no tráfego de veículos. 
 
Justamente pela não interferência do tráfego, em que os motoristas sequer visualizaram 
pessoas no acostamento, porque as medidas foram realizadas na cabine de controle, no 
pátio do Centro Administrativo do Grupo Votorantin, os posicionamentos dos ESRS e 
ESRD foram simulados sobre a trilha de rodas que, neste local, por se tratar de um 
trecho curvilíneo, localiza-se pouco afastada da posição em que os veículos estariam 
centralizados, conforme ilustra a Figura 5.25, com os deslocamentos longitudinais ys e yd 
iguais a: 4,66; 5,16; 6,16; 6,66; 7,16; 7,66; 8,16; 8,66; 9,16; 9,66 e 10,16 m, no sistema de 
nove placas. As coordenadas transversais são xs = 3,55 m e xd = 3,4 m, sendo estas 
consubstanciadas em análises fotográficas (vide Figura 5.26). 
 

 
Figura 5.25 Posicionamento do ESRS e ESRD considerados para as Provas de Carga 

Dinâmica de Out/2000 (Extraído do programa ISLAB2000) 
 
Em dezembro de 2002, após a execução das dez provas de carga dinâmica controladas, 
procedeu-se a medida de deformação na superfície do CCP durante a passagem de três 
caminhões tomados aleatoriamente, após carregamento na Fábrica Santa Helena, sem a 

Direção de Tráfego 
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colocação de obstáculos no interior da faixa de rolamento, procedendo-se de maneira 
idêntica ao ocorrido em outubro de 2000.  
 
Nestes três testes, observou-se que os caminhões trafegavam afastados, lateralmente da 
borda longitudinal externa do acostamento de CCP, a uma distância equivalente 
àquelas impostas ao caminhão-teste durante as provas de carga controladas, em média 
a 3,30 m desta borda para o ESRD, conforme ilustra a Figura 5.26, obtida durante a 
passagem de um destes três veículos, ratificando o emprego das coordenadas xs = 3,55 
m e xd = 3,4 m no presente estudo. 
 

 
Figura 5.26 Tráfego Aleatório de Veículos com medida de Deformação na Superfície do 

CCP 
 
A Tabela 5.27 apresenta os resultados determinados pelo método dos elementos finitos 
e pela instrumentação. A carga por eixo foi diferente daquela utilizada para as provas 
de carga dinâmica com medidas de deformações na superfície do CCP, adotando-se, 
para esta análise, uma carga de 30 kN para o ESRS e 100 kN para o ESRD, por achar 
demasiadamente elevada a carga empregada nos testes. 
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Tabela 5.27 Confronto entre as Tensões Medidas e as Simuladas, Com e Sem Aderência 
(Out/2000) 

Tensões, em MPa, para o ESRS  
(strain-gages de Fundo) 

Tensões, em MPa, para o ESRD 
(strain-gages de Fundo) 

Por MEF Por MEF 
Aderência ? 

PCD Antigas (Out/2000) 
Aderência ? 

PCD Antigas (Out/2000) 

Po
si

çã
o 

do
s 

Se
ns

or
es

 

NÃO SIM 003 004 005 006 NÃO SIM 002 003 005 
01 0,11 0,05 0,10 0,16 0,13 0,11 0,28 0,12 0,15 0,19 0,29 
02 0,03 0,01 0,05 0,05 0,09 0,05 0,06 0,02 0,15 0,15 0,19 
03 0,13 0,05 --- --- 0,06 --- 0,45 0,18 --- --- 0,11 

07T* 0,05 0,02 0,08 0,21 0,23 0,19 0,13 0,04 0,04 0,17 0,36 
07C* -0,05 -0,02 -0,05 -0,11 --- -0,06 -0,16 -0,05 -0,04 -0,09 -0,18 

08 0,02 0,01 0,05 --- --- --- 0,04 0,02 --- 0,12 --- 
*A letra T refere-se ao esforço de tração na flexão e a letra C ao esforço de compressão na flexão. 
 
Como as médias das tensões para os testes aleatórios realizados em dezembro de 2002 
formam -0,51 e -0,90 MPa, para os ESRS e ESRD, respectivamente, pouco inferiores 
àquelas obtidas durante as dez provas de carga dinâmica controladas, que serão 
apresentadas no item 5.3.2.2, na Tabela 5.30, infere-se o acerto na escolha de cargas 
ligeiramente inferiores às empregadas nas provas de carga controladas, quando do 
estudo numérico para verificação do tipo de comportamento estrutural do pavimento 
em questão, uma vez que os veículos carregados na fábrica de cimento não trafegam 
com cargas tão elevadas quanto às usadas nas provas de carga controladas. 
 
A partir dos dados apresentados na Tabela 5.27, que conta com a totalidade das tensões 
medidas para os ESRS e ESRD durante as provas de carga dinâmica em outubro de 2000 
(31 leituras no total, 17 para o ESRS e 14 para o ESRD), percebe-se que para o ESRS, 
apenas durante a prova de carga 005, posição 03, há indícios de que o pavimento 
apresente um comportamento composto (monolítico). 
 
Para o ESRD, as posições 02, 07T (dois dos três casos) e 08 apresentaram maior 
proximidade entre os dados medidos e simulados para a condição sem aderência; em 
uma medida na posição 01 e outra na 07C, a comparação entre esforços calculados e 
medidos, gera dúvidas; enquanto a posição 03 daria uma maior certeza quanto à 
existência de trabalho monolítico entre CCP/CCR, muito embora apenas uma leitura 
tenha sido realizada, e também, ao menos uma leitura em cada uma das provas de 
carga 002 e 005, indicariam a mesma tendência.  
 
Dessa forma, de um total de 31 medidas de tensões apresentadas na Tabela 5.27, apenas 
cinco medidas (16,1%), sublinhadas na referida tabela, tenderam para a possibilidade de 
trabalho monolítico entre as camadas de base e revestimento. 
 
Os comentários descritos acima fundamentaram-se no confronto entre os dados teóricos 
e experimentais, sendo considerado indicativo da inexistência de comportamento 
monolítico aquelas comparações em que as medidas foram muito próximas ou maiores 
das simuladas sem aderência, uma vez que a aderência contribui para a redução das 
tensões de flexão no fundo do CCP. Porém, um julgamento neste momento é apenas 
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qualitativo, pois um número maior de testes, em diversas posições, poderia elucidar 
melhor a realidade. 
 
Portanto, conclusões definitivas, a despeito do comportamento estrutural do 
pavimento, baseadas apenas nos resultados tabelados anteriormente, esbarram em 
alguns tópicos que, indubitavelmente, inserem algumas imprecisões na análise 
pretendida e que serão alvo de comentários, na seqüência.  
 
No que tange aos estudos numéricos, conforme mencionado anteriormente, o 
afastamento lateral e as cargas dos eixos considerados nas análises numéricas expostas 
na Tabela 5.27 parecem ter sido bem estipulados. No entanto, parâmetros como 
interação entre bordas e propriedades elásticas das camadas podem conduzir, se mal 
caracterizadas, a erros. Ademais, a modelagem numérica é uma ferramenta que busca 
fazer uma representação matemática da realidade, não imune a pequenas distorções, 
dada a complexidade do fenômeno em estudo. 
 
Em relação às medidas de deformação mensuradas in situ, apesar de aferirem as 
respostas reais da estrutura do pavimento, sofrem interferências do campo magnético 
presente no local de medida. Além disso, visualizando os valores mensurados na 
Tabela 5.27, nota-se que as leituras possuem pequena magnitude, podendo, por vezes, 
ter o mesmo módulo das interferências (ruídos de sinal) presentes no local.  
 
Como a concretagem do trecho experimental instrumentado ocorreu aproximadamente 
um mês após a execução do CCR, e por conseqüência, da imprimação da base 
cimentada com emulsão asfáltica, período em que o CCR imprimado foi submetido ao 
tráfego de serviço e da inerente atividade industrial, que não foi paralisada durante a 
recuperação da rodovia em questão, pode ter havido perda da emulsão asfáltica em 
alguns pontos da placa instrumentada, contribuindo para uma condição de aderência 
intermediária ou parcial, com manifestação de aderência rígida entre CCP e CCR nestes 
pontos (sem emulsão asfáltica).  
 
Por outro lado, convém ressaltar que as sondagens, já comentadas neste trabalho, 
retiraram amostras de placas distantes 60 m do local instrumentado, em que havia, na 
totalidade dos testemunhos extraídos, emulsão asfáltica na interface, conforme 
ilustrado pela Figura 3.28. 
 
Sempre que se menciona o termo aderência neste trabalho, sobretudo no capítulo em 
curso, faz-se menção ao mecanismo capaz de propiciar um comportamento monolítico 
ao pavimento de CCP sobreposto ao CCR. Quando se analisam os resultados 
laboratoriais de aderência, mesmo que em níveis menores de resistência ao 
cisalhamento, percebe-se que de fato a emulsão asfáltica proporciona um efeito-cola 
entre os materiais. Entretanto, a possibilidade deste efeito-cola permitir o trabalho 
monolítico da estrutura de pavimento está relacionada a outros fatores, entre eles, à 
rigidez do cimento asfáltico de petróleo. A Figura 5.27 representa, ilustrativamente, a 
ampliação da interface CCP/CCR com a emulsão. 
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Figura 5.27 Representação da Ampliação da Interface CCP/CCR com Emulsão Asfáltica 
 
Na tentativa de melhor compreender o fenômeno mecânico em questão e 
aprofundando-se um pouco mais na discussão apresentada no terceiro capítulo deste 
trabalho, quando foi comparada a presença da emulsão asfáltica na interface ao 
trabalho do “Dente Gerber”, como dissipador de tensão de flexão, supõe-se a estrutura 
ilustrada, em detalhe na Figura 5.27, sofrendo a solicitação de um eixo viário. 
 
Quando o eixo solicita o pavimento, deformações horizontais são induzidas nas fibras 
inferiores do CCP, exatamente junto à emulsão asfáltica. Conforme presenciado nas 
amostras retiradas da SP-79 e nos corpos de prova ensaiados, existe uma delgada 
película asfáltica na interface dos dois materiais que impede o contato direto dos dois 
concretos, mesmo que a combinação do peso-próprio da placa e a ação do tráfego 
contribuam para a redução desta espessura de emulsão asfáltica. 
 
Supondo-se que a emulsão asfáltica esteja presente em todos os pontos da interface da 
placa com o CCR e que a rigidez da película asfáltica seja muito pequena, a deformação 
horizontal, ou os diminutos deslocamentos horizontais das fibras inferiores do CCP 
seriam permitidos até que a película de emulsão asfáltica fosse comprimida a ponto de 
possibilitar o contato entre o CCP e o CCR, junto às irregularidades proporcionadas 
pela microtextura do CCR.  
 
Assim sendo, o trabalho monolítico do pavimento assim constituído seria função da 
espessura de emulsão asfáltica, carga aplicada (pois dependendo do carregamento, 
poderia não haver suficiente deslocamento horizontal do fundo do CCP até que fosse 
possível o contato entre CCP e CCR, por compressão do material asfáltico), do grau de 
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oxidação do cimento asfáltico, bem como da temperatura do pavimento, pois ambos 
influenciam a rigidez da película asfáltica. 
 
Este fenômeno foi presenciado durante os ensaios laboratoriais de amostras que 
continham emulsão asfáltica na interface. Conforme comentado no terceiro capítulo, as 
amostras ensaiadas sofreram fluência de um dia para outro e também durante os 
ensaios. O fato de as amostras terem sofrido fluência comprova a hipótese, comentada 
nos parágrafos anteriores, de que existe um deslocamento relativo entre as camadas até 
que se dê o intertravamento proporcionado pela microtextura dos dois concretos, o que 
é completamente plausível para uma placa apoiada, com seu peso-próprio, sobre a base 
cimentada.  
 
Teoricamente, somente após este travamento mecânico é que o trabalho monolítico do 
pavimento seria possível. Neste caso, a aderência entre os dois concretos contemplaria 
apenas as parcelas da aderência por atrito e aderência mecânica, segundo proposição de 
Fusco (1995), uma vez que a aderência por adesão, proporcionada pela emulsão 
asfáltica, teria pouca contribuição devido a sua rigidez e por agir como uma barreira 
física à ancoragem rígida dos cristais de cimento Portland, presentes no CCP, junto ao 
CCR. 
 
Desta maneira, também era de se esperar, após o travamento mecânico, uma resistência 
ao cisalhamento na interface aderida (sem emulsão asfáltica) próxima daquela cuja 
interface continha película asfáltica. Porém, conforme ensaios laboratoriais, tal 
proximidade de valores de resistência ao cisalhamento não se consumou. Isto pode ser 
explicado por dois motivos: pelo possível afastamento dos concretos na interface que 
continha emulsão asfáltica durante o ensaio, motivado pelo tipo de aplicação de carga 
em que o peso-próprio, ao contrário do que ocorre em pista, não contribui para o 
contato entre as duas camadas cimentadas e; pela redução do atrito promovida pela 
emulsão asfáltica presente na referida interface. 
 
Ayton e Haber (1997) consubstanciam, integralmente, as inferências a despeito da 
interferência da emulsão asfáltica sobre o comportamento mecânico da estrutura de 
pavimento constituída conforme a SP-79, quando apresentam um artigo sobre o 
desenvolvimento de uma especificação técnica, na Austrália, baseada na aspersão de 
selante betuminoso, análogo à emulsão asfáltica, com intuito de evitar a aderência entre 
o CCP e o CCR e, ainda, reduzir o atrito entre camadas. 
 
Evidentemente que os comentários acerca da influência da emulsão asfáltica presente 
na interface sobre o comportamento estrutural dos pavimentos de CCP sobrepostos ao 
CCR reproduzem o atual estágio de entendimento mecanicista de tal estrutura de 
pavimento, obtido após inúmeras reflexões em ambiente de pesquisa. A perfeita 
compreensão do trabalho mecânico de estruturas rodoviárias, como da SP-79, somente 
será possível após estudos mais aprofundados, focalizando, microscopicamente, a 
interface CCP/CCR com emulsão asfáltica. Provas de carga com medidas de 
deformações no topo e no fundo das duas camadas, CCP e base cimentada, também 
contribuirão neste sentido. 
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Apesar da impossibilidade de ser contundente em relação ao trabalho mecânico 
assumido pelo pavimento da SP-79, parece ser mais provável, face aos resultados 
apresentados na Tabela 5.27 e às discussões conduzidas neste item, que a placa de CCP 
instrumentada e a base cimentada estejam trabalhando de maneira não-monolítica, 
devido à presença da emulsão asfáltica na interface dos dois concretos. 
 
  

5 . 3 . 2 . 2  S i m u l a ç õ e s  d a s  P r o v a s  d e  C a r g a  D i n â m i c a  d e  D e z / 2 0 0 2  
Em conformidade com a tendência apontada no item anterior, ciente das ressalvas 
apresentadas, as simulações numéricas das provas de carga dinâmica, desenvolvidas na 
pista experimental da SP-79 instrumentada com strain-gages de superfície, serão 
conduzidas desconsiderando-se a presença de aderência na interface CCP/CCR. 
 
A Tabela 5.28 apresenta as coordenadas dos medidores de deformação colocados na 
superfície da placa de CCP, bem como demais informações de interesse para a análise 
numérica. 
 
Tabela 5.28 Posição dos Strain-Gages de Superfície na placa e demais informações      

(SP-79) 
Posição SG na 
 placa (mm)* 

Coord. SG no sistema 
de 9 placas (ISLAB2000)Posição 

x y X(mm) Y(mm) 

Placa 
Considerada 
no ISLAB2000 

Dir/Pos 
Analisada 

N° do Nó 
(ISLAB 2000) 

01 300 2.540 2.800 7.620 Central Y-Topo 2.803 
02 450 2.840 2.950 7.920 Central X-Topo 2.954 

* Conforme posicionamento dos strain-gages constante na Figura 2.9, ressaltando que a direção Y coincide 
com a direção de tráfego dos veículos (direção longitudinal da via). 
 
Seguindo as mesmas considerações efetuadas para o WTUD, ilustradas na Figura 5.19, a 
Tabela 5.29 informa os deslocamentos transversais dos eixos do veículo-teste durante as 
dez provas de carga dinâmica para mensuração da deformação específica na superfície 
da placa de CCP dotada de barras de transferência e de ligação. 
 
Tabela 5.29 Posição Transversal dos eixos durante as Provas de Carga Dinâmica na   

SP-79 (strain-gages de superfície) 
Coord. “X” dos semi-eixos nas das Provas de 

Carga no Sistema de 9 placas (ISLAB2000) N° da Prova de 
Carga Dinâmica 

ESRS (xs) (mm) ESRD (xd) (mm) 
S001 3.520 3.370 
S002 3.640 3.490 
S003 3.340 3.190 
S004 3.380 3.230 
S005 3.310 3.160 
S006 3.320 3.170 
S007 3.320 3.170 
S008 3.300 3.150 
S009 3.430 3.280 
S010 3.240 3.090 
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O deslocamento longitudinal do veículo-teste foi simulado em doze estágios, dez deles 
com os eixos posicionados no interior da placa instrumentada, e os outros dois nas 
placas limítrofes, com deslocamentos sucessivos iguais a 10% do comprimento da placa, 
500 mm, como descrito para os testes na USP. No sistema de nove placas, as 
coordenadas ys e yd são: 10.160, 9.660, 9.160, 8.660, 8.160, 7.660, 7.160, 6.660, 6.160, 5.660, 
5.160 e 4.660 mm. As coordenadas são decrescentes porque o caminhão trafegou da 
direita para a esquerda, segundo Figura 5.28, no sentido contrário ao do tráfego na faixa 
de rolamento da placa instrumentada.  

 
Figura 5.28 Posições Longitudinais de Carregamento Simuladas para a SP-79 
 
A Tabela 5.30 resume os resultados obtidos numericamente, confrontando-os com 
aqueles provenientes de mensurações realizadas pelos strain-gages de superfície. 
Somente em quatro testes de carga dinâmica foi possível mensurar as deformações na 
Pos. 2, sendo que em todos os casos ocorreram diferenças substanciais entre os valores 
determinados empírica e teoricamente, tanto em módulo quanto em tipo de esforço 
induzido naquela região da placa de concreto de cimento Portland. 
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Tabela 5.30 Comparação entre as Tensões Numéricas e Experimentais – Provas de 
Carga Dinâmica (Dez/2002) 

Tensão na Flexão (MPa) – ESRS (37,4 kN) Tensão na Flexão (MPa) – ESRD (118,7 kN) 
Experimental (strain-

gage de superfície) 
Experimental (strain-

gage de superfície) 

PC
D

 n
° 

Pos. 1-A Pos. 1-B 
MEF Experimental 

MEF 
Pos. 1-A Pos. 1-B 

MEF Experimental 
MEF 

S001 --- --- --- --- -0,92 -1,04 -0,46 2,13 
S002 -0,26 --- -0,13 2,00 -0,52 -0,52 -0,38 1,37 
S003 -0,52 --- -0,20 2,60 -0,78 -1,04 -0,60 1,52 
S004 --- -0,52 -0,19 2,74 -1,05 -1,30 -0,56 2,10 
S005 --- -0,52 -0,21 2,48 -1,05 -1,04 -0,62 1,69 
S006 -0,52 -0,52 -0,20 2,60 -0,78 -0,78 -0,61 1,28 
S007 -0,52 --- -0,20 2,60 -1,31 -1,04 -0,61 1,93 
S008 --- -0,79 -0,21 3,76 -1,04 -1,05 -0,63 1,66 
S009 -0,78 -0,79 -0,17 4,62 -0,78 -0,92 -0,52 1,63 
S010 --- -0,92 -0,23 4,00 -0,78 -1,05 -0,69 1,33 

Tensão na Flexão (MPa) – ESRS Tensão na Flexão (MPa) – ESRD 

Experimental Experimental 

PC
D

 n
° 

Pos. 2-A Pos. 2-B 
MEF Experimental 

MEF 
Pos. 2-A Pos. 2-B 

MEF Experimental 
MEF 

S004 --- --- --- --- 0,66 0,68 -0,16 -4,19 
S006 0,53 --- -0,06 -8,83 0,80 --- -0,20 -4,00 
S007 --- --- --- --- --- 0,54 -0,20 -2,70 
S009 --- --- --- --- 0,96 1,04 -0,13 -7,69 
 
Pensou-se, inicialmente, que as inconsistências encontradas para as posições 2-A e 2-B, 
ambas na superfície do CCP, pudessem advir de uma caracterização indevida das 
barras de ligação. Para verificar esta hipótese, foram modelados diferentes tipos de 
estruturas de ligação entre placas, inclusive com nenhuma interação entre o 
acostamento e a placa carregada. No entanto, nenhuma alteração no tipo de esforço 
induzido na posição do medidor foi percebida, sendo detectada apenas a redução de 
seu módulo. Por exemplo, para a passagem do ESRD S009, a tensão de compressão na 
flexão no topo da placa de CCP passou de -0,13 MPa (ver Tabela 5.30) para -0,05 MPa, 
para a condição de ausência de interação entre placa e acostamento.  
 
Diante disto, a hipótese mencionada anteriormente foi desconsiderada e a Pos. 2 foi 
descartada devido às diferenças citadas, sem que maiores prejuízos fossem trazidos à 
análise, dado o reduzido número de medidas realizadas pelos instrumentos instalados 
na referida posição. Apesar de não haver motivos evidentes, aventa-se a possibilidade 
das discrepâncias terem sido motivadas por algum problema no processo de colagem 
dos strain-gages de superfície.  
 
Para a Pos. 1, as tensões simuladas numericamente foram sempre inferiores àquelas 
induzidas por ambos os eixos, comportamento semelhante ao encontrado na seção A de 
WTUD, porém com maior proximidade entre os valores teóricos e experimentais. Em 
média, a relação entre os dados experimentais e numéricos foi de 3,04 para o ESRS e 
1,66 para o ESRD. 
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Os possíveis motivos que levaram as tensões medidas, induzidas pelo ESRD, a 
apresentarem maior proximidade com os dados teóricos, quando confrontados com as 
induzidas pelo ESRS, são idênticos àqueles comentados para o WTUD. 
 
Contudo, um outro motivo pode ser considerado, inclusive para o WTUD. Quando o 
nível de deformação específica induzida no strain-gage é baixo, o sinal eletrônico 
proveniente do condicionador de sinais, que transforma o sinal analógico em digital, 
pode ter a mesma ordem de grandeza dos ruídos de sinal, acarretando maiores 
dificuldades durante a fase de interpretação dos resultados de campo, conforme já 
indicado no item anterior.  
 
Comparando as tensões ou deformações específicas provocadas pelos ESRS e ESRD, 
percebe-se, na maioria das vezes, um predomínio do ESRD em termos de magnitude de 
sinal coletado, contribuindo para maiores proximidades entre os dados experimentais e 
numéricos.  
 
Excetuando-se a seção A de WTUD, que também pode ter sofrido influência de uma 
ineficiente serragem de juntas, todas as comparações entre medidas em campo e MEF 
apresentaram melhores resultados para o ESRD. A Tabela 5.31, construída a partir da 
totalidade das medidas efetuadas pelos strain-gages de superfície colocados na SP-79 
(Pos. 1) durante as provas de carga dinâmica executadas em dezembro de 2002, auxilia 
na compreensão do que foi exposto. 
 
Tabela 5.31 Efeito da Magnitude das Tensões Medidas na Relação entre as Tensões 

Medidas e Modeladas 
Pista 

Experimental Eixo de Análise Média das Tensões  
Medidas (MPa) 

Média das Relações 
(Experimental/MEF) 

SP-79 ESRS -0,61 3,04 
SP-79 ESRD -0,94 1,66 

 
À medida que ocorre um aumento da média das tensões medidas (valor absoluto), há 
uma maior aproximação entre os dados de campo e os calculados pelo programa 
ISLAB2000, motivada pela facilidade de interpretação dos sinais obtidos que permite 
maior acurácia na determinação dos valores de tensões aferidas. 
 
A Tabela 5.31 foi concebida a partir das médias das tensões na flexão medidas na 
superfície do CCP para cada um dos eixos. A análise, a partir dos valores médios, é 
permitida pela proximidade de posicionamento entre cada uma das dez provas de 
carga. Contudo, caso fossem analisados os mesmos valores médios para a seção B de 
WTUD, chegar-se-ía a mesma tendência. 
 
Como implicação prática desta constatação na realização de futuros trabalhos que 
busquem a mensuração, in situ, das deformações provocadas por eixos viários, sugere-
se a escolha de veículos-teste com elevada carga por eixo ou, quando viável (exeqüível 
quando o trecho instrumentado destinar-se, única e exclusivamente, à realização de 
provas de carga), a execução de trechos experimentais cuja estrutura de pavimento 
permita que a camada em que se pretenda medir as tensões esteja exposta a 
significativos níveis de tensões solicitantes. 
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A Figura 5.29 apresenta as conformações das curvas de tensões medidas e modeladas 
por elementos finitos. 

Curvas de Tensões - Medidas e Simuladas (PCD n° S010, Pos. 1-B, ESRD)
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Figura 5.29 Linha de Influência das Tensões Medidas e Simuladas Numericamente 
induzidas pelo ESRD no Strain-gage de Superfície Pos. 1-B 

 
Observando-se as duas curvas, chega-se às mesmas conclusões descritas para a seção B 
de WTUD, com satisfatória proximidade entre as curvas de tensões medidas e 
teoricamente determinadas. 
 
Os resultados obtidos do confronto entre as medidas realizadas em campo das tensões 
(deformações) induzidas pelo veículo-teste e as simulações numéricas reforçam a 
hipótese de não-aderência assumida para a interface CCP/CCR, na medida em que se 
fossem simuladas numericamente as provas de carga, considerando o trabalho 
monolítico entre as duas camadas, a diferença entre os valores medidos e os calculados 
iriam se acentuar. 
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CCaappííttuulloo  66                    
CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss   ppaarraa  PPrroojjeettoo  ddee  
PPaavviimmeennttoo  ddee  CCCCPP  AAddeerriiddoo  àà  BBaassee  
CCiimmeennttaaddaa  
 
O capítulo final deste trabalho destina-se ao estudo de questões complementares 
relacionadas ao projeto estrutural de pavimentos de CCP, dotados de barras de 
transferência de carga, que trabalham monoliticamente com a base cimentada devido à 
manifestação da aderência na interface das referidas camadas. 
 
A estrutura de pavimento da SP-79, sem acostamento em CCP, servirá de referência às 
análises pretendidas, que perfazem estudos numéricos de posicionamento crítico dos 
ESRD, ETD e ETT para o caso aderido, em comparação ao comportamento real avaliado 
no curso desta tese; de deslocamento da linha neutra motivado pelo comportamento 
monolítico entre CCP e CCR; e, por fim, a potencial redução de espessura de placa de 
CCP de um pavimento de comportamento composto. 
 
 

6 .1  Posição  Cr í t i ca  do  ESRD para  Placas  ader idas  à  Base  
Cimentada  

A determinação das tensões críticas é fundamental para o dimensionamento de 
qualquer tipo de estrutura de pavimento. Igualmente importante é a escolha da posição 
crítica da carga para os diferentes tipos de esforços a que o pavimento estará sujeito 
quando da ação das cargas rodoviárias. 
 
Dada a incipiência do emprego de pavimentos de CCP aderidos à base cimentada no 
Brasil, procurou-se estudar a posição crítica de carregamento do ESRD sobre as placas 
de CCP aderidas à base cimentada. Foram simuladas 168 posições deste eixo no 
programa ISLAB2000, considerando a existência ou não de aderência entre placas e 
base.  
 
Segundo já mencionado, a estrutura do pavimento analisado foi idêntica à empregada 
no quinto capítulo, para a SP-79, a exceção do acostamento. Com as 168 posições 
analisadas, conseguiu-se cobrir todos os pontos importantes, no interior da placa, como 
os quatro cantos, bordas longitudinais internas e externas, e bordas transversais.  
 
A Figura 5.28, presente no capítulo anterior, mostra as doze posições longitudinais 
simuladas (10,16; 9,66; 9,16; 8,66; 8,16; 7,66; 7,16; 6,66; 6,16; 5,66; 5,16 e 4,66 m), para os 
quatorze afastamentos laterais do ESRD, a partir da borda longitudinal externa, 
adotados: 0; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00; 1,10; 1,20 e 1,25 m. 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

171 

Optou-se pela desconsideração do acostamento de CCP por ser rara a construção deste 
tipo de acostamento.  
 
A Tabela 6.1 apresenta os resultados das análises numéricas elaboradas para os 
parâmetros que deverão, necessariamente, ser analisados durante o dimensionamento 
de pavimentos de CCP aderidos à base cimentada. Também estão transcritos, na 
referida tabela, os resultados calculados para o caso de inexistência de aderência. 
 
Tabela 6.1 Estudo de Posição Crítica do ESRD para o caso Aderido e Não-Aderido 

Sem Aderência Com Aderência 
Posição Esforço Posição Eixo Posição Esforço Pos. Eixo Esforço Material 

e Posição Valor* 
X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

Valor* 
X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

Topo 1,12 0,96 5,08 0,00 5,16 0,80 0,00 6,39 0,00 5,16 CCP 
Fundo 2,23 0,00 6,72 0,00 6,66 0,90 0,00 6,72 0,00 6,66 
Topo 0,44 0,96 5,08 0,00 5,16 0,54 0,00 6,72 0,00 6,66 

Tensão 
Principal 

CCR 
Fundo 0,87 0,00 6,72 0,00 6,66 1,12 0,00 6,72 0,00 6,66 

CCP Fundo --- --- --- --- --- 0,24 0,60 5,57 0,00 5,16 Tensão 
Cisalhante CCR Topo --- --- --- --- --- 0,14 0,60 5,57 0,00 5,16 
Deflexão Total (x10-2 mm) 89,98 0,00 5,08 0,00 5,16 73,97 0,00 5,08 0,00 5,16 
* Valores de Tensão em MPa e Deflexão em x10-2mm. 
 
A Figura 6.1 ilustra as posições do ESRD que conferiram os valores máximos 
apresentados na Tabela 6.1, denominadas de Pos. A e Pos. B. A carga total simulada 
para o referido eixo foi de 118,7 kN, idêntica a das provas de carga na SP-79.  

 
Figura 6.1 Posições Críticas do ESRD 
 
Analogamente ao que ocorre durante o dimensionamento de pavimentos semi-rígidos, 
revestimento de concreto asfáltico sobreposto a uma base cimentada, a verificação do 
comportamento à fadiga de pavimentos de CCP aderidos à base cimentada também 
deve contemplar a análise na estrutura de base, uma vez que esta camada também 
estará sujeita à tração na flexão. 
 
Por esta razão as simulações numéricas contemplaram as tensões principais no topo e 
no fundo das duas camadas solidariamente ligadas, revestimento (placa de CCP) e base 
cimentada. No que se refere às tensões principais críticas no CCP, não houve mudança 
de posicionamento crítico do ESRD (Pos. A para tensões no fundo e Pos. B para as de 
topo) para os dois tipos de comportamento estudados, ocorrendo apenas uma sutil 
mudança de posição de ocorrência dos esforços críticos no topo desta camada. No 
entanto, segundo pode ser visualizado nas Figuras 6.2 e 6.3, houve constância no local 
de indução dos maiores esforços de tração na flexão da placa. 

Pos. A 
(0,00 ; 6,66)

Pos. B 
(0,00 ; 5,16) X

Y

X

Y
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Figura 6.2 Distribuição das Tensões Principais no Fundo da Placa de CCP – ESRD (Caso 

Não-Aderido, tensões em kgf/cm2) – Extraído do Programa ISLAB2000 

 
Figura 6.3 Distribuição das Tensões Principais no Fundo da Placa de CCP – ESRD (Caso 

Aderido, tensões em kgf/cm2) – Extraído do Programa ISLAB2000 
 
Para a estrutura de pavimento analisada, somente a manifestação de aderência 
provocou uma redução de 59,6% na tensão de projeto. Em contrapartida, o 
rebaixamento da linha neutra ocasionou um aumento na tensão crítica no CCR, 
induzida no fundo desta camada, de 28,7% (vide Figuras 6.4 e 6.5). Assim como para a 
tensão crítica no CCP, a posição crítica para o ESRD no CCR é a Pos. A. 
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Figura 6.4 Distribuição das Tensões Principais no Fundo do CCR – ESRD (Caso Não-

Aderido, tensões em kgf/cm2) – Extraído do Programa ISLAB2000 

 
Figura 6.5 Distribuição das Tensões Principais no Fundo do CCR – ESRD (Caso 

Aderido, tensões em kgf/cm2) – Extraído do Programa ISLAB2000 
 
Para que os benefícios da aderência se prolonguem durante o período de projeto, há a 
necessidade de estudar a interface aderida no que diz respeito às tensões de 
cisalhamento desta interface. As Figuras 6.6 e 6.7 apresentam, respectivamente, as 
tensões de cisalhamento no fundo do CCP e no topo do CCR. A Pos. B do ESRD 
configura-se como crítica para este tipo de esforço. 
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Figura 6.6 Distribuição das Tensões de Cisalhamento no Fundo do CCP – ESRD (Caso 

Aderido, tensões em kgf/cm2) – Extraído do Programa ISLAB2000 

 
Figura 6.7 Distribuição das Tensões de Cisalhamento no Topo do CCR – ESRD (Caso 

Aderido, tensões em kgf/cm2) – Extraído do Programa ISLAB2000 
 
Dois materiais estão perfeitamente aderidos quando a região de contato entre as duas 
camadas apresentam igualdade de deformações e, não necessariamente igualdade de 
tensões, que só ocorre quando os dois materiais possuem o mesmo módulo de 
elasticidade. A Equação 6.1 permite o cálculo da deformação de cisalhamento (γ). 
 

                                                               
G
τγ =                                                                          [6.1] 

 
 
 



 

Deividi da Silva Pereira        Laboratório de Mecânica de Pavimentos/ EPUSP 
Estudo do Comportamento de Pavimentos de Concreto Simples em  

Condições de Aderência entre Placa de Concreto e Base Cimentada ou Asfáltica 

175 

Onde: 
γγγγ – Deformação de Cisalhamento; 
ττττ – Tensão de Cisalhamento; 
G – Módulo de Elasticidade Transversal. 

 
O módulo de elasticidade transversal é determinado a partir da Equação 6.2. 
 

                                                               ( )µ+
=

12
EG                                                                [6.2] 

Onde: 
G – Módulo de Elasticidade Transversal;  
E – Módulo de Elasticidade; 
µµµµ – Coeficiente de Poisson. 

 
Considerando os parâmetros adotados durante as simulações numéricas para o CCP   
(E = 30.000 MPa, µ = 0,15) e para o CCR (E = 18.000 MPa, µ = 0,20), através da     
Equação 6.2, chega-se a 13.043 MPa de módulo de elasticidade transversal do CCP e          
7.500 MPa para o CCR. 
 
Aplicando-se a Equação 6.1, considerando a tensão de cisalhamento no fundo do CCP, 
exatamente igual a 0,2409 MPa, tem-se a deformação de cisalhamento igual a 18,5 µε  
(ou 18,5 x10-6 mm/mm). No topo do CCR, onde a tensão de cisalhamento é de 0,1385 
MPa, a deformação calculada é de 18,5 µε (ou 18,7 x10-6 mm/mm). Assim, verifica-se 
que a igualdade de deformações de cisalhamento na interface aderida, condição 
primordial para a existência de aderência entre duas camadas. 
 
Ainda são escassas as informações sobre a aderência durante solicitações cíclicas. Fortes 
(1999), estudando laboratorialmente a interface aderida entre CCP e CA para WTUD, 
presenciou a perda de aderência durante ciclos de carregamento e de descarregamento 
de corpos-de-prova especialmente desenvolvidos, sujeitos a cisalhamento direto. 
Koesno e McCullough (1988) recomendam que a resistência ao cisalhamento da 
interface seja três a quatro vezes maior que a tensão de cisalhamento atuante na 
interface devido ao tráfego, conforme observações presentes no terceiro capítulo desta 
tese. Delatte (1999) indica uma resistência mínima ao cisalhamento de 1,38 MPa. 
 
Os valores máximos de tensões cisalhantes simulados numericamente para o pavimento 
aderido, 0,24 e 0,14 MPa, estão bem abaixo das resistências alcançadas em laboratório 
que, a exceção do Caso I (com emulsão asfáltica na interface), sempre obtiveram 
resistência média superiores a 2,92 MPa. Portanto, a resistência ao cisalhamento 
esperada para a interface é maior que dez vezes o valor do esforço induzido na interface 
por ação do eixo simples de rodas duplas. 
 
Porém, é aconselhável a manutenção de uma larga margem de segurança, porque ainda 
não há estudos quantitativos desta resistência em condições reais de emprego deste tipo 
de pavimento composto e, também, porque a tensão de cisalhamento na interface 
aderida, estimada numericamente, é oriunda de carregamento estático, sendo que em 
pista, esta interface seria mobilizada por tensões ainda maiores proveniente da 
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aceleração e desaceleração dos veículos e eventuais componentes horizontais do peso 
destes em trechos desnivelados. A influência dos diferenciais térmicos e higroscópicos e 
da dilatação térmica diferencial entre camadas também contribuem para a necessidade 
de manutenção de uma significativa margem de segurança. 
 
Quanto às deflexões totais, que podem ser importantes na previsão de bombeamento de 
finos em alguns casos especiais, sobretudo quando da coincidência de bordas 
transversais das placas com fissuras do CCR, segundo análise realizada com auxilio do 
programa ISLAB2000, a aderência reduz as deflexões. A Pos. B é crítica do ESRD, para 
ambos os casos de condição de interface.  
 
Para completar a análise, foram simuladas as ações dos ETD e ETT, com cargas duas e 
três vezes maiores que o ESRD, nas posições críticas estabelecidas para o ESRD. Os 
eixos múltiplos sempre induziram tensões principais no CCP e CCR inferiores àquelas 
proporcionadas pelo ESRD.  
 
Quanto às tensões de cisalhamento na interface aderida, o ETD (237,4 kN) foi o eixo que 
maiores tensões de cisalhamento provocou na interface, com 0,26 MPa no fundo do 
CCP e 0,15 MPa no topo do CCR. Entretanto o aumento foi pouco significativo, se 
considerados aqueles valores apresentados na Tabela 6.1, impostos pelos ESRD. O ETT 
(356,1 kN) induziu tensões idênticas àquelas impostas pelo ESRD. 
 
Em conformidade ao constatado na publicação PCA (1984), os eixos múltiplos foram os 
que provocaram maiores deflexões, sendo os máximos valores de 99 x10-2 mm e          
108 x10-2 mm, para os casos aderido e não-aderido, conforme ilustram as Figuras 6.8 e 
6.9. 
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Figura 6.8 Deflexões Totais – ETT (Caso Não-Aderido, deflexões em cm) – Extraído do 

Programa ISLAB2000 

 
Figura 6.9 Deflexões Totais – ETT (Caso Aderido, deflexões em cm) – Extraído do 

Programa ISLAB2000 
 
Para concluir, a Tabela 6.2 resume as posições críticas para os dois casos que devem ser 
analisadas durante o dimensionamento estrutural de pavimentos de CCP, para a 
presença ou inexistência de aderência. 
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Tabela 6.2 Resumo dos Eixos e Posições Críticas para o Dimensionamento de 
Pavimentos de CCP Aderidos ou Não à Base Cimentada  

Esforço de Interesse Eixo a Ser 
Considerado 

Posicionamento 
do Eixo 

Posicionamento de Indução 
 do Esforço Crítico 

Tensão Principal no CCP ESRD Borda Longit. Externa Fundo do CCP, abaixo da carga 
Tensão Principal no CCR ESRD Borda Longit. Externa Fundo do CCR, abaixo da carga 

Cisalhamento na Interface Eixos Múltiplos Canto Externo Na interface, no canto externo 
Deflexão Total Eixos Múltiplos Canto Externo Topo do CCP, no canto externo 

 
 
 

6 .2  Posição  da  Linha  Neutra  para  Placas  ader idas  à  Base  
Cimentada  e  Espessura  Equivalente  

As tensões críticas nas placas de CCP sofrem reduções quando estas trabalham de 
forma aderida à base cimentada. Isto é motivado pelo deslocamento da linha neutra, 
amplamente discutido em capítulos anteriores para o WTUD. 
 
Para uma estrutura de pavimento idêntica a da SP-79, com comportamento de 
pavimento composto, a posição da linha neutra, considerada a partir do fundo da placa 
de CCP, pode ser determinada pela Equação 6.3, sujeita às mesmas hipóteses impostas 
ao WTUD. 
 

                                                           

1+

=

fundo

topo

placaCCPh
LN

σ

σ
                                                             [6.3] 

Onde: 
LN – Distância do fundo da placa de CCP até a LN, em mm; 
hplacaCCP – Espessura da placa de CCP, em mm;    
σσσσtopo – Tensão teoricamente obtida no topo do CCP, em MPa;  

σσσσfundo – Tensão teoricamente obtida no fundo do CCP, em MPa. 
 
O ESRD de 118,7 kN, colocado na posição crítica para tensões na flexão (Pos. A), 
mostrada na Figura 6.1, induziu na direção Y uma tensão na flexão de –1,5707 MPa no 
topo e de 0,89482 MPa no fundo do CCP. Aplicando-se a Equação 6.3, lembrando que a 
espessura da placa de CCP é de 238 mm, chega-se ao afastamento da linha neutra do 
fundo do CCP de 86,38 mm. 
 
Assim como ocorreu para o WTUD, o resultado numérico de posicionamento da linha 
neutra está em plena concordância com o obtido analiticamente através das 
formulações propostas por Ioannides et al. (1992) e Ioannides e Khazanovich (1994). 
 
Considerando as propriedades elásticas e geométricas das camadas de revestimento e 
base cimentada da SP-79, 238 mm e 30 GPa para o CCP, 92 mm e 18 GPa para o 
concreto compactado com rolo, pela Equação 1.6, determina-se o posicionamento da 
linha neutra, a partir do topo do CCP: 150,06 mm. Subtraindo-se este valor da espessura 
do CCP, tem-se o deslocamento de 87,94 mm da linha neutra a partir do fundo do CCP.  
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Pela formulação analítica desenvolvida nos dois artigos, a espessura equivalente de 
CCP, que responderia estruturalmente de maneira análoga ao pavimento composto da 
SP-79, seria de 305,77 mm, conforme Equação 1.3. Em outras palavras, os 92 mm de 
espessura de CCR, de módulo de elasticidade igual a 18.000 MPa, trabalhando aderido 
ao CCP, teria o mesmo efeito de um aumento de 67,77 mm da espessura de CCP.  
 
Packard (1981) apresenta uma equação (vide Equação 1.2) para determinação analítica 
da espessura equivalente de um pavimento composto. Interpolando os fatores de 
equivalência (C) da ACPA, conforme Tabela 1.1, para 18.000 MPa de módulo de 
elasticidade do CCR obtém-se, C = 0,73 e, com o emprego da referida equação, uma 
espessura equivalente de 305,16 mm, praticamente igual ao determinado analiticamente 
pela formulação proposta por Ioannides e Khazanovich (1994). Pelo equacionamento 
analítico apresentado em Fukuda (1986), considerando os mesmos parâmetros já citados 
e, o coeficiente de Poisson do CCP igual a 0,15 e 0,20 para o CCR, chegou-se, através da 
Equação 1.7, a uma espessura equivalente de 301 mm, pouco menor que as obtidas 
pelas formulações anteriores. 
 
O emprego de espessura equivalente pode ser interessante durante a fase preliminar de 
projeto. Obtida a espessura equivalente do pavimento composto, faz-se o 
dimensionamento a partir das tensões no fundo desta camada equivalente, cuja 
propriedade elástica é idêntica ao do material de revestimento. A previsão de 
desempenho à fadiga deve ser realizada a partir da tensão induzida no fundo da 
camada equivalente, levando-se em consideração que o material de base é que estará 
sujeito a este nível de tensão, conforme advertem Larsen (1981) e Packard (1981). 
 
Simulando o ESRD na posição crítica para a tensão principal máxima no fundo do CCR, 
com espessura de CCP igual a 305 mm (espessura equivalente) assente diretamente 
sobre o subleito, com módulo de reação do sistema de apoio igual ao equivalente da 
camada de base sobreposta ao subleito, conforme proposto por Pitta (1996), chegou-se a 
1,32 MPa de tração na flexão no fundo da camada equivalente. Este valor de tensão é 
próximo daquele obtido quando da consideração de aderência entre CCP e CCR, no 
fundo da camada de base, 1,12 MPa, comprovando a eficiência da metodologia 
simplificada proposta por Ioannides e Khazanovich (1994), Packard (1981) e Fukuda 
(1986). 
 
 

6 .3  Exemplo  da  Potencia l  Redução  de  Espessura  de  CCP 
Ao encaminhar o encerramento deste trabalho, será apresentado um estudo de 
possibilidades de composições alternativas de camadas para uma estrutura inicial 
fictícia de pavimento de CCP não-monolítico, caracterizada na Tabela 6.3 que, por 
simplicidade, conserva as propriedades básicas da SP-79. As demais alternativas estão 
transpostas na Tabela 6.4. 
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Tabela 6.3 Estrutura Fictícia de um pavimento de CCP Não Monolítico  
Elementos Características 

• Material: Concreto de Cimento Portland 
• Módulo de Elasticidade (ECCP): 30 GPa 
• Espessura das Placas: 238 mm Placas de CCP (3,6 x 5,0 m) 

• Coeficiente de Poisson (µCCP): 0,15 
• Material: Concreto Compactado com Rolo 
• Módulo de Elasticidade (ECCP): 18 GPa 
• Espessura das Placas: 92 mm 
• Coeficiente de Poisson (µCCP): 0,20 

Base Cimentada 

• Interface: Não Aderida 
Subleito (Sistema de Apoio) • Módulo de Reação do Subleito (ksist): 60 MPa/m 

Barras de Transferência 

• Eaço: 210 GPa 
• Espessura da Junta: 2,5 mm 
• Diâmetro: 32 mm 
• Comprimento da Barra: 460 mm 
• Espaçamento entre Barras: 300 mm 
• Esforço Transferido: Apenas Cisalhamento 

Barras de Ligação 

• Eaço: 210 GPa 
• Espessura da Junta: 2,5 mm 
• Diâmetro: 12,5 mm 
• Comprimento da Barra: 760 mm 
• Espaçamento entre Barras: 500 mm 
• Esforço Transferido: Apenas Cisalhamento 

Acostamento • Em mistura asfáltica 
 
 
Tabela 6.4 Estruturas Alternativas, considerando comportamento monolítico  

Identificação da 
Estrutura Espessura de CCP (mm) Espessura de CCR (mm) Aderência na Interface 

Original Aderida 238 92 SIM 
Est. 01 200 100 SIM 
Est. 02 150 100 SIM 
Est. 03 100 100 SIM 
Est. 04 100 150 SIM 
Est. 05 100 200 SIM 
Est. 06 100 250 SIM 

 
A estrutura identificada por Original Aderida diferencia-se daquela apresentada na 
Tabela 6.3 por contemplar aderência na interface. As propriedades elásticas das 
camadas, bem como o módulo de reação do subleito, as interações entre juntas e o tipo 
de acostamento mantiveram-se inalterados. A Tabela 6.5 apresenta os resultados 
advindos das simulações numéricas realizadas com auxílio do programa ISLAB2000, 
com o ESRD de 118,7 kN. 
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Tabela 6.5 Resultados das Tensões de Interesse para as Estruturas de sugeridas  

Tensão Principal Máxima (MPa) Tensão de Cisalhamento Máxima  
na Interface Aderida (MPa) Estrutura 

Fundo CCP Fundo CCR Fundo CCP Topo CCR 
Original 2,23 0,87 --- --- 

Original Aderida 0,90 1,12 0,24 0,14 
Estrutura 01 0,85 1,33 0,23 0,13 
Estrutura 02 0,80 1,78 0,21 0,12 
Estrutura 03 0,41 2,48 0,10 0,06 
Estrutura 04 0,05 1,81 0,06 0,04 
Estrutura 05 0,09 1,37 0,12 0,07 
Estrutura 06 0,09 1,08 0,14 0,08 

 
Conforme é perceptível na Tabela 6.5, a partir do momento em que se promove a 
aderência entre CCP e CCR, o foco de atenção para a verificação à fadiga do pavimento 
passa do CCP para o CCR. 
 
A Tabela 6.5 evidencia as considerações, já descritas na revisão bibliográfica, realizadas 
por Kohn e Darter (1981). Segundo os autores, a alteração de espessura de CCP e CCR, 
mantendo-se inalterada a espessura total do pavimento composto, não interfere 
significativamente na tensão de projeto deste tipo de pavimento (fundo do CCR). Para 
confirmar numericamente esta observação, basta confrontar as estruturas 01 e 05 
(espessura total igual a 300 mm), ou as configurações de camadas 02 e 04 (espessura 
total de 250 mm). 
 
Supondo-se o tráfego local constituído apenas pelo eixo analisado, a estruturas Original, 
que não contempla aderência entre camadas, deveria ser dimensionada com vistas ao 
processo de fadiga na camada de CCP dada a elevada tensão de tração na flexão 
induzida pelo eixo na placa.  
 
Se o CCP empregado na execução da estrutura Original possuísse as propriedades do 
CCP adotado para o estudo laboratorial de resistência ao cisalhamento da interface 
CCP/CCR, que obteve uma resistência à tração na flexão de 5,1 MPa para um consumo 
de 350 kg/m3 de cimento Portland (ver Tabela 3.3), as placas poderiam suportar um 
número ilimitado de solicitações do eixo de projeto, pois a relação entre tensão atuante 
e resistência à tração na flexão é de 0,44, inferior ao limite máximo de 0,45, assumido 
pela PCA (1984). 
 
Da mesma forma, se o CCR de base apresentasse as características do material utilizado 
no terceiro capítulo desta tese, conforme Tabela 3.4, com resistência à tração de          
3,37 MPa para o consumo de 130 kg/m3 de cimento Portland, a camada de base não 
sofreria problemas relacionados à fadiga, pois a relação de tensão seria de 0,26. 
 
Mantendo-se os materiais constituintes do pavimento inalterados, a escolha da 
estrutura 04 permitiria 6,53x106 repetições do ESRD de 118,7 kN, segundo o modelo de 
fadiga proposto em Trichês (1998) para CCR de consumo igual a 120 kg/m3. A 
estrutura 04, em comparação com a estrutura Original (sem aderência), possibilitaria 



 182 

uma economia de 993,6 m3/km de CCP, elevando o consumo de CCR em 417,6 m3/km, 
considerando uma faixa de rolamento de 3,6 m por sentido. 
 
A estrutura 05 economizaria os mesmos 993,6 m3/km de CCP, aumentando em       
777,6 m3/km o consumo de CCR, em comparação com a estrutura Original (sem 
aderência). Entretanto, a vida à fadiga do CCR seria ilimitada porque a relação de 
tensões seria de 0,41. Esta configuração de camadas seria mais adequada, de acordo 
com Packard (1981), por enquadrar a espessura de CCP próxima da faixa entre 25 e 30% 
da espessura total. Segundo o mesmo autor, tal composição otimiza fatores econômicos 
e estruturais. 
 
Quanto às tensões de cisalhamento na interface, todas as alternativas estudadas 
apresentaram níveis compatíveis à resistência esperada. Observa-se também que todas 
as demais estruturas apresentaram tensão máxima de cisalhamento inferior ao da 
composição Original com a consideração de aderência entre camadas. 
 

6 .4  Aderência  e  o  Empenamento  Térmico  
Balbo (1996) comprovou numericamente que as tensões induzidas pelos gradientes 
térmicos nas placas de CCP crescem com o aumenta da rigidez da base (sem a 
consideração de aderência entre ambos). No caso de utilização de bases cimentadas, 
Rodolfo (2001), Severi (2002) e Balbo e Severi (2002) discorrem sobre os benefícios 
trazidos pela aderência em relação às tensões induzidas pelo empenamento térmico. 
 
Com intuito de exemplificar tais benefícios, simulou-se no programa ISLAB2000, a 
estrutura apresentada na Tabela 6.3, com e sem aderência na interface entre base 
cimentada e placa de CCP, submetidas única e exclusivamente a diferenciais térmicos. 
 
Para tanto, considerou-se um coeficiente de dilatação térmica do CCP de 10-5/°C, e 
diferenciais térmicos (temperatura de topo menos a temperatura de fundo) de 22,5 e      
-10,5 °C, distribuídos linearmente no interior do CCP. Os valores dos diferenciais 
térmicos foram idênticos aos máximos medidos em pista por Severi (2002), durante 
mais de um ano de leituras contínuas, em placas de 250 mm de espessura. As tensões 
calculadas numericamente estão apresentadas na Tabela 6.6. 
 
Tabela 6.6 Efeito da Aderência sobre as Tensões induzidas pelo Empenamento Térmico 

nas placas de CCP  
Tensão Principal Máxima (MPa) Diferenciais Térmicos Lineares 

Camadas Não-Aderência Camadas Aderidas 
22,5 °C 1,96 1,51 
-10,5 °C 1,15 1,00 

 
As tensões máximas, induzidas pelo gradiente térmico positivo, ocorreram sempre no 
fundo do CCP, enquanto as induzidas pelo diferencial térmico negativo ocorreram no 
topo da placa. A Figura 6.10 ilustra o empenamento das placas frente aos gradientes 
térmicos positivos e negativos. 
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Figura 6.10 Empenamento nas Placas de CCP Aderidas ao CCR – Extraído do Programa 

ISLAB2000 
 
Cabe ressaltar que, na maioria do tempo, as placas de CCP não estavam submetidas à 
diferenciais térmicos desta magnitude, conforme Severi (2002), sendo a média dos 
diferenciais positivos, medidos durante a primavera e o verão, igual a 17 °C. Mesmo 
assim, as tensões induzidas por esta magnitude de diferencial térmico, conciliada com 
as provocadas pelos eixos rodoviários devem, necessariamente, ser consideradas no 
dimensionamento de pavimentos de CCP (Severi e Balbo, 2002; Rodolfo, 2001). 
 
 
É evidente que os benefícios técnicos e econômicos da utilização de pavimentos de 
comportamento monolítico estão aliados à real possibilidade de promoção de aderência 
entre placas de CCP e bases cimentadas, e à capacidade de compactação de espessas 
camadas de CCR.  
 
O uso difuso desta técnica de pavimentação dependerá das respostas destas e de outras 
dúvidas que surgirão a partir do real interesse de aplicação destas estruturas, cabendo a 
pesquisadores e à iniciativa privada o fomento de pesquisas tecnológicas que findem na 
construção de trechos experimentais que sejam capazes de inserir o fator realidade-
prática ao que se procurou estudar durante este trabalho. 
 
Os objetivos principais desta tese foram disseminar, através de uma abordagem 
científico-investigativa, as potencialidades de emprego de estruturas de pavimento de 
comportamento composto e dirimir alguns receios ou temores que permeavam a 
opinião técnica quando de sua proposição, utilizando-se, para isso, das ferramentas 
disponíveis no momento.  
 

∆∆∆∆T = 22,5 °C ∆∆∆∆T = -10,5 °C 
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CCoonncclluussããoo  
 
! Resistência ao Cisalhamento da Interface CCP/CCR  

o A emulsão asfáltica presente na interface reduziu, significativamente, a 
resistência ao cisalhamento da interface. O valor médio foi de 0,61 MPa; 

o Em média, as amostras que não continham material asfáltico na interface 
CCP/CCR, apresentaram resistência ao cisalhamento de 3,3 MPa, sendo seus 
valores médios individuais muito próximos entre si (para os casos II a V), 
variando de 2,92 a 3,49 MPa. Estas resistências ao cisalhamento são próximas às 
encontradas por Tayabji e Ball (1988) e Sprinkel et al. (1997); superiores ao 
mínimo, de 1,38 MPa, recomendado por Delatte (1999); 

o  Para as amostras imprimadas, a semelhança entre os valores médios de 
resistência ao cisalhamento, aliada à constante presença de pequenas 
quantidades de CCR aderido ao CCP, podem ser indicativos de que o ensaio 
tenha aferido, conjuntamente, a resistência de aderência na interface CCP/CCR, 
juntamente com a resistência ao cisalhamento do CCR; 

o Os níveis de resistência ao cisalhamento obtidos para a interface sem cimento 
asfáltico de petróleo foram considerados suficientes para proporcionar 
monoliticidade ao sistema formado por placas de CCP e base cimentada; 

o Os ensaios realizados na prensa EMIC possibilitaram, também, inferir a despeito 
da natureza de ruptura das amostras. Para os corpos de prova em que foram 
permitidas, as ligações cimentícias entre CCP e CCR, ficou evidente o 
comportamento frágil da ruptura. No tocante ao comportamento da ruptura das 
amostras imprimadas, percebeu-se, nitidamente, a característica visco-elástica da 
ruptura, propiciada à interface CCP/CCR pela emulsão asfáltica. 

 
! Provas de Carga Dinâmica – WTUD  

o Rebaixamento da Linha Neutra: a aderência entre o CCP e o CA foi observada 
através do rebaixamento da linha neutra, determinado experimentalmente, 
durante as provas de carga dinâmica. Em média, a LN encontra-se a 46,91 mm do 
fundo do CCP. A posição da LN no interior do pavimento monolítico indicou a 
pouca contribuição da delgada camada de CA, de módulo de resiliência muito 
inferior ao módulo de elasticidade do CCP, o que não descaracteriza a 
importância da aderência, pois esta impede o surgimento de placas “bailarinas” 
que afetam, significativamente, o desempenho funcional do WTUD; 

o Tensões Medidas: as tensões determinadas instrumentalmente para a seção A, 
sobretudo para a placa A26, apresentaram módulos demasiadamente elevados, 
principalmente se confrontados com os valores mensurados para as placas da 
seção B, de maiores dimensões em planta; 

o Efeito de Frenagem: este efeito induz tensões na flexão superiores àquelas que 
seriam impostas ao CCP pelo efeito dinâmico dos eixos solicitantes. 
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! Provas de Carga Dinâmica – SP-79  
o As provas de carga dinâmica conduzidas em outubro de 2000, com veículos 

comerciais aleatórios, trafegando sob condições reais, comprovaram, a partir da 
mensuração de deformações no interior do CCP, a inexistência de uniformidade 
de distribuição da carga sobre os eixos múltiplos (tandem duplo e tandem triplo); 

o Inferiu-se, em conformidade com PCA (1984), que o ESRD induz tensões maiores 
que os eixos múltiplos; 

o Houve sucesso na utilização pioneira dos strain-gages de superfície para medir as 
deformações no topo das placas de CCP, na SP-79. 

 
! Análise Numérica – WTUD  

o Na tentativa de simular, numericamente, os estudos deflectométricos realizados 
na pista experimental, averiguou-se a substancial transferência de carga oriunda, 
não somente do intertravamento de agregados (aggregate interlock), como 
também, através da camada, estruturalmente íntegra, de CA; 

o Os estudos por MEF da posição crítica de semi-eixos solicitantes do WTUD na 
USP, indicaram que o semi-eixo de rodas simples, quando solicitando as bordas 
longitudinais ou transversais das placas da seção A (0,60 x 0,60 m) e               
seção B (1,0 x 1,0 m), induzem tensões críticas, sempre abaixo da roda, no fundo 
do CCP. Em relação ao semi-eixo de rodas duplas, a posição crítica é a borda 
longitudinal; 

o As simulações numéricas indicaram que a LN estaria posicionada a 43,72 mm do 
fundo do CCP. Este valor, estimado numericamente, é muito próximo do 
determinado experimentalmente, sobretudo se retirado o desvio-padrão do valor 
medido de deslocamento da linha neutra. As formulações analíticas também 
conduziram a valores de deslocamento da linha neutra semelhantes ao 
experimental; 

o Na comparação entre os dados gerados por MEF e os medidos em campo, houve 
substancial predomínio dos níveis de tensões determinados experimentalmente, 
na seção A, com elevadas relações entre esforços reais e teóricos; 

o Para a seção B, de placas com 1,0 x 1,0 m, houve maior proximidade entre os 
valores de tensões na flexão medidos e simulados numericamente, compatível 
com outros estudos desta natureza, conduzidos no Brasil e no exterior. 

 
! Análise Numérica – SP-79 

o As provas de carga dinâmica conduzidas, aleatoriamente, em outubro de 2000, e 
simuladas por MEF, forneceram indícios, ainda que não definitivos, sobre o 
trabalho mecânico do pavimento da SP-79 (com emulsão na interface). 
Possivelmente, a referida estrutura de pavimento esteja sendo governada por 
duas linhas neutras, uma no CCR e outra no CCP, caracterizando um 
comportamento não-monolítico; 

o Em relação às provas de carga dinâmica realizadas em dezembro de 2002, com 
strain-gages de superfície na Pos. 1, a proximidade entre os valores numéricos e 
experimentais foi tão boa quanto aquela encontrada para a seção B, apenas com a 
diferença de que, para o caso da SP-79, os valores medidos foram sempre 
superiores aos teóricos; 
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o Quanto maior o nível de deformação medida, maior é a proximidade entre os 
valores mensurados e simulados, devido a maior acurácia no processo de 
interpretação dos sinais capturados in situ. 

 
! Recomendações para Projeto de Pavimento de CCP aderido à Base Cimentada 

o Posição Crítica: para a tensão crítica de tração na flexão no CCP (desprezível para 
o caso de pavimentos monolíticos) e no CCR, deve-se considerar o ESRD na 
borda longitudinal externa. No tocante às tensões críticas de cisalhamento na 
interface aderida, os eixos múltiplos necessitam ser considerados, solicitando o 
canto externo da placa, assim como para as deflexões máximas nas placas; 

o Posição da Linha Neutra: assim como o constatado para o WTUD, as 
formulações analíticas estão em perfeita harmonia com a modelagem numérica, 
desenvolvida para o caso simulado de pavimento de CCP aderido à base 
cimentada, pelo programa ISLAB2000; 

o Potencial Redução de Espessura de CCP com o Comportamento Monolítico: 
exemplos numéricos apontaram para a possibilidade de redução do consumo de 
CCP, com menor taxa de acréscimo de volume de CCR, mantendo-se, 
inalterados, os níveis de tensões críticas de tração na flexão; 

o Empenamento Térmico: a aderência é capaz de reduzir, segundo análises 
numéricas, as tensões induzidas nas placas de CCP pelo efeito dos diferenciais 
térmicos. 
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LLooccaall iizzaaççããoo  ddooss  SSttrraaiinn--ggaaggeess   nnaass  
PPllaaccaass   ddee  WWTTUUDD  
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POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA  LONGITUDINAL
PLACA - A23

300 mm

100 mm

Sentido de Tráfego

 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA  LONGITUDINAL
PLACA - A24

285 mm

100 mm

Sentido de Tráfego

 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CENTRO
PLACA - A26

300 mm

300 mm

Sentido de Tráfego
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POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA TRANSVERSAL
PLACA - A28

300 mm

    60 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CANTO
PLACA - A29

150 mm

110 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CANTO
PLACA - A29

110 mm

     150 mm

Sentido de Tráfego
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POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CENTRO
PLACA – A31

335 mm

320 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CENTRO
PLACA – A32

300 mm

255 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA TRANSVERSAL
PLACA – A34

310 mm

    60 mm

Sentido de Tráfego
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POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA TRANSVERSAL
PLACA – A35

90 mm

295 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CENTRO
PLACA – A36

305 mm

290 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CANTO
PLACA – B2

250 mm

240 mm

Sentido de Tráfego
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POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CANTO
PLACA – B3

260 mm

250 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CANTO
PLACA - B7

240 mm

   250 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA TRANSVERSAL
PLACA – B9

445 mm

   55 mm

Sentido de Tráfego
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POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CANTO
PLACA – B12

242 mm

   250 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – CENTRO
PLACA – B13

490 mm

502 mm

Sentido de Tráfego

 
 

POSIÇÃO STRAIN-GAGE – BORDA TRANSVERSAL
PLACA – B15

85 mm

480 mm

Sentido de Tráfego
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PPrroovvaass  ddee  CCaarrggaa  DDiinnââmmiiccaa  nnoo  WWTTUUDD,,   
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Placa A23, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 006 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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Placa A26, Strain-gages de Topo e Fundo 

PC Dinâmica 002 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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PC Dinâmica 015 - Grad. Térm. = -0,033 ºC/mm
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Placa A28, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 015 - Grad. Térm. = -0,033 ºC/mm
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Placa A29, Strain-gages de Fundo em “X” e “Y” 

PC Dinâmica 015 - Grad. Térm. = -0,033 ºC/mm
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PC Dinâmica 016 - Grad. Térm. = -0,033 ºC/mm
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Placa A31, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 016 - Grad. Térm. = -0,033 ºC/mm
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Placa A32, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 015 - Grad. Térm. = -0,033 ºC/mm
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Placa A34, Strain-gages de Topo e Fundo 

PC Dinâmica 003 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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PC Dinâmica 013 - Grad. Térm. = 0,024 ºC/mm
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Placa A35, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 011 - Grad. Térm. = -0,036 ºC/mm
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Placa A36, Strain-gages de Topo e Fundo 

PC Dinâmica 003 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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PC Dinâmica 014 - Grad. Térm. = -0,011 ºC/mm
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Placa B2, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 001 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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PC Dinâmica 011 - Grad. Térm. = -0,036 ºC/mm
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PC Dinâmica 013 - Grad. Térm. = 0,024 ºC/mm
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Placa B3, Strain-gage de Fundo 

PC Dinâmica 011 - Grad. Térm. = -0,036 ºC/mm
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PC Dinâmica 013 - Grad. Térm. = 0,024 ºC/mm
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Placa B7, Strain-gages de Topo e Fundo 

PC Dinâmica 006 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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Placa B9, Strain-gage de Fundo 
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Placa B12, Strain-gages de Topo e Fundo 
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PC Dinâmica 004 - Grad. Térm. = 0,030 ºC/mm
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Placa B13, Strain-gage de Topo 

PC Dinâmica 011 - Grad. Térm. = -0,036 ºC/mm
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Placa B2, Strain-gage de Fundo 
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PC Dinâmica 020 - Grad. Térm. = -0,027 ºC/mm
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PC Dinâmica 024 - Grad. Térm. = 0,014 ºC/mm
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Placa B3, Strain-gage de Fundo 

Efeito da Frenagem 

PC Dinâmica 021 - Grad. Térm. = -0,025 ºC/mm
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PC Dinâmica 025 - Grad. Térm. = 0,018 ºC/mm
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Placa B7, Strain-gages de Topo e Fundo 
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Placa B12, Strain-gages de Topo e Fundo 

Efeito da Frenagem 

PC Dinâmica 018 - Grad. Térm. = 0,007 ºC/mm
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PC Dinâmica 020 - Grad. Térm. = -0,027 ºC/mm
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Placa B13, Strain-gage de Topo 
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PC Dinâmica 025 - Grad. Térm. = 0,018 ºC/mm
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PCD 002, Strain-gages de Fundo (Out/2000) 
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PCD 002 - Out/2000
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PCD 003, Strain-gages de Fundo (Out/2000) 
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PCD 003 - Out/2002
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PCD 004, Strain-gages de Fundo (Out/2000) 
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PCD 005, Strain-gages de Fundo (Out/2000)  
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PCD 006, Strain-gages de Fundo (Out/2000) 
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PCD S001, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S002, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S003, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S004, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S005, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S006, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S007, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S008, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S009, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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PCD S010, Strain-gages de Superfície (Dez/2002) 
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