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RESUMO

Este trabalho apresenta um resumo dos diferentes modelos de fadiga para 
o dimensionamento de pavimentos de concreto. Aborda-se um breve histórico so-
bre a construção de pavimentos de concreto no Brasil e no mundo e seus tipos. 
Relatam-se o fenômeno de fadiga no concreto e no pavimento de concreto e o os 
principais fatores que afetam o comportamento do concreto sob fadiga. Constata-
-se que vários fatores interferem no comportamento do concreto sob fadiga, fato 
que não é levado em conta nas formulações existentes que avaliam sua resistência 
à fadiga e influencia o projeto e o dimensionamento de pavimentos de concreto.
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ABSTRACT

This paper presents an overview of the different models for the fatigue design 
of concrete pavements. Discusses a brief history about the construction of concrete 
pavements in Brazil and in the world and their types. Describe the phenomenon 
of fatigue in concrete and concrete pavement and the main factors that affect the 
behavior of concrete under fatigue. It appears that several factors influence the 
behavior of concrete under fatigue, a fact that is not taken into account in existing 
formulations to evaluate their resistance to fatigue and influence the design and 
dimensioning of concrete pavements.
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INTRODUÇÃO

Os pavimentos de concreto de cimento Portland (CCP) têm sido muito utiliza-
dos nas estradas de primeira categoria e em vias urbanas de alto tráfego de muitos 
países. No Japão, Alemanha, Itália, Inglaterra e Bélgica, aproximadamente 50% 
das estradas são de concreto, enquanto nos Estados Unidos a percentagem é de 
cerca de 26%.
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No Brasil, os pavimentos de concreto são executados em construções como 
as rodovias, portos e aeroportos, mas também como corredores de ônibus e pisos 
industriais, tendo um impulso marcante em meados de 1990, quando passou a ser 
objeto crescente de interesse nos meios rodoviários brasileiros. 

De modo geral na América Latina, a construção de pavimentos de concreto 
não teve um desenvolvimento harmônico; do entusiasmo inicial dos anos 1920 - 
1950, se seguiu uma estagnação relativa a 1960 - 1990, devido ao crescimento da 
indústria do petróleo, favorecendo a pavimentação asfáltica.

Por ser uma tecnologia que voltou a ser empregada no país, existem ainda 
muitos questionamentos. Um critério de dimensionamento apropriado às estruturas 
de pavimentos de concreto no Brasil, que dedique uma atenção especial ao fenô-
meno da fadiga ao qual ficam sujeitas as camadas de maior rigidez, impulsionou 
um gradativo interesse na busca de um maior conhecimento e esclarecimento do 
comportamento mecânico de pavimentos de concreto (Silva, 2010).

Neste trabalho apresenta-se um breve histórico sobre a construção de pa-
vimentos de concreto no Brasil e no mundo, seus tipos e suas vantagens e des-
vantagens em relação aos pavimentos asfálticos, além do fenômeno de fadiga no 
concreto e no pavimento de concreto e o os principais fatores que afetam o com-
portamento do concreto sob fadiga. Diferentes modelos de fadiga para pavimentos 
de concreto são mostrados e comparados em seus efeitos no dimensionamento.

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Segundo Senço (1997), os precursores dos pavimentos rígidos foram os in-
gleses, que iniciaram a sua construção em 1865. O primeiro pavimento de concreto 
construído nos Estados Unidos da América data de 1891 e hoje funciona como 
calçadão para pedestres. Foi executado na cidade de Bellefontaine, no Estado de 
Ohio. 

Em diversos países, principalmente Alemanha e Estados Unidos, o pavimento 
de concreto passou a ter preferência para auto-estradas, antes da Segunda Guerra 
Mundial. Nessa época a Alemanha tinha cerca de 92% de suas auto-estradas em 
concreto. No fim de 1950 os Estados Unidos tinham em torno de 89% das grandes 
vias urbanas e 79% das vias rurais pavimentadas com concreto. No Brasil, o pri-
meiro pavimento de concreto foi executado no Caminho do Mar – ligação de São 
Paulo a Cubatão em 1926. Em seguida foi realizada em 1932, em concreto, a pavi-
mentação da travessia de São Miguel Paulista, da antiga estrada Rio - São Paulo.

Até o início da década de 1950 era intensa em nosso País a utilização do 
concreto de cimento Portland na pavimentação, tanto em vias urbanas quanto em 
rodovias, tais como a BR-116/RJ subida da serra de Teresópolis e nas rodovias nos 
Estados de Pernambuco e Paraíba. Essa prática sofreu, a partir de então, grande 
retenção devido a vários fatores de natureza política e econômica. 

A partir do término da Segunda Guerra Mundial, a produção nacional de ci-
mento foi destinada prioritariamente ao suprimento de necessidades fundamentais 
da emergente indústria da Construção Civil, o que conduziu os setores de pavimen-
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tação a lançarem-se em empreendimentos que não dependessem maciçamente 
desse produto. Na mesma época desenvolveu-se nos EUA (e rapidamente foi ab-
sorvida pelos órgãos brasileiros ligados ao ramo) extensa tecnologia de pavimentos 
flexíveis à base de produtos betuminosos em detrimento dos pavimentos rígidos, 
pois os preços dos derivados de petróleo eram muito baixos e, por isso, muito con-
vidativos, principalmente, segundo Medina (1997), devido às refinarias de petróleo 
instaladas no país.

Além disso, havia a estratégia do ex-DNER em aplicar a técnica de constru-
ção por etapas, devido à escassez de recursos financeiros suficientes e à grande 
demanda por novas rodovias no país.

Essa situação estimulou o meio técnico de pavimentação a aparelhar-se qua-
se que exclusivamente para emprego de pavimentos asfálticos. Como conseqüên-
cia, há uma certa resistência para que se passe novamente a adotar a alternativa 
dos pavimentos rígidos para a pavimentação, mesmo havendo sinais efetivos da 
mudança das circunstâncias técnicas e, principalmente, econômicas (Pitta, 2009).

O pavimento de concreto ressurgiu, nos últimos anos, em países de caracterís-
ticas tão diversas como o México, a África do Sul, a Espanha e a Índia. Isso ocorreu 
porque, em primeiro lugar, seu custo inicial tornou-o atraente diante das alterações 
nos preços dos derivados de petróleo e do crescimento da conscientização de gover-
nos e contribuintes, da necessidade vital que é aproveitar ao máximo a aplicação dos 
recursos públicos, buscando o maior benefício e o menor custo (Pitta, 2009).

A partir do ano de 1998, com a compra de pavimentadoras e usinas modernas 
pela Associação Brasileira de Cimento Portland, o pavimento de concreto vem sendo 
empregado na execução de pavimentação rodoviária no Brasil. Outra oportunidade de 
aplicação é em pisos industriais, uma vez que atende às exigências de planicidade e 
nivelamento destas áreas. Atualmente, pode-se destacar seu emprego em rodovias 
nacionais, como na terceira faixa de interligação Anchieta - Imigrantes; na marginal 
da rodovia Presidente Dutra (SP); na pista descendente da Rodovia dos Imigrantes; 
na pista sul das Marginais da Rodovia Castelo Branco; no Rodoanel Mário Covas; em 
avenidas como a Av. Assis Brasil (RS) e no Nordeste, onde o Exército Brasileiro execu-
ta 142,5 km dos 336,0 km de pavimento rígido na Rodovia BR101/NE, nos Estados do 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. (ver Figura 1).

Figura 1. Pavimento de concreto simples com barras de transferência, BR-101/PE, executado pelo 3°Bata-
lhão de Engenharia de Construção em 2007. (Silva, 2010).
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Medina (1997) define o pavimento rodoviário como uma estrutura constituída 
por diversas camadas superpostas destinadas a resistir e distribuir os esforços ver-
ticais e horizontais de tensão provocados por cargas móveis (veículos de grande, 
médio ou pequeno porte), bem como garantir a segurança e o conforto dos usuários.

Um pavimento é constituído por subleito, leito, sub-base, base e revestimento 
(no caso dos pavimentos flexíveis) ou placa de concreto (no caso de pavimentos rí-
gidos), que apresentam materiais com diferentes características e propriedades, ou 
seja, que se comportam diferentemente quanto à deformação, quando submetidos 
a carregamentos externos (carga dos veículos automotivos). Este comportamento 
estrutural está relacionado ao estado do pavimento.

Entre as diversas nomenclaturas existentes, Balbo (1997) defende uma uni-
formização dos termos usuais em pavimentos, a saber:

• pavimento rígido – é o pavimento cuja camada superior, resistindo grande 
parcela de esforços horizontais solicitantes, acaba por gerar pressões verticais ali-
viadas e bem distribuídas sobre as camadas inferiores;

• pavimento flexível – é o pavimento no qual a absorção de esforços se dá de 
forma dividida entre várias camadas, encontrando-se as tensões verticais em ca-
madas inferiores concentradas em região próxima da área de aplicação da carga.

Teoricamente o pavimento flexível é composto apenas de revestimento be-
tuminoso e base. Entretanto, por razões econômicas a camada de base pode ser 
dividida em base propriamente dita e outra de sub-base.

O pavimento de concreto também conhecido como pavimento rígido, por absor-
ver grandes tensões de tração na flexão produzidas pelo carregamento, não requer, 
necessariamente, uma fundação de grande suporte, mas sim, um suporte constante 
e uniforme. Este tipo de pavimento produz uma bacia de deformação, na fundação, 
menor que aquela produzida por pavimentos flexíveis. Devido a isto, as camadas 
subjacentes são mais protegidas quanto às deformações (Rodrigues, 2003).

A sub-base corresponde a uma camada delgada situada sob a base da placa 
de concreto, sendo necessária, em alguns casos, para melhorar as características 
de suporte do subleito. Tem a finalidade de aumentar a capacidade de suporte da 
fundação do pavimento, evitando o bombeamento dos finos do subleito, caracte-
rizado por acentuada retração ou expansão dos solos da fundação, o que implica 
na perda da uniformidade do suporte. A sub-base pode ser constituída por solo-
-cimento ou materiais britados, estabilizados com cimento, asfalto ou cal, no caso 
de solos, ou ainda mediante mistura com outros materiais.

Segundo Medina (1997), o revestimento é a camada, tanto quanto possível 
impermeável, que recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos, sendo 
destinada a melhorar as condições de tráfego quanto à comodidade e segurança, 
além de resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a 
superfície de rolamento. No caso dos pavimentos rígidos, as placas de concreto 
preenchem as finalidades próprias de revestimento e base, simultaneamente.

O pavimento de concreto tem por característica a presença ou não de arma-
duras. Para cada situação, previamente analisada, é possível determinar a escolha 
mais viável para a pavimentação. Pode-se destacar dentre os vários tipos de pavi-
mentos de concreto de cimento Portland:
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• Pavimento de Concreto Simples: dotado de placas de concreto simples sepa-
radas por juntas moldadas ou serradas. Pode contar ou não com dispositivos 
de transferência de carga.

• Pavimento de Concreto com Armadura Descontínua: possui armadura desti-
nada, exclusivamente, a combater a fissuração oriunda da retração do con-
creto. As barras de aço são geralmente colocadas a 5 cm da superfície e 
localizadas em cada junta transversal e longitudinal do pavimento, por isso 
mesmo, o termo descontínua.

• Pavimento de Concreto Continuamente Armado: apresenta armadura longi-
tudinal contínua sem a presença de juntas transversais intermediárias de ex-
pansão ou contração. É usualmente empregado na construção de pavimen-
tos de aeroportos.  

• Pavimento de Concreto Estruturalmente Armado: possui barras de transferên-
cia e telas de aço distribuídas na parte superior e inferior da placa. A função 
essencial do aço é de combater as tensões geradas pelo carregamento.

• Pavimento de Concreto Protendido: empregado principalmente em pavimen-
tos de aeroportos e pisos industriais pesados. Há grande redução da espes-
sura necessária de concreto.

• Pavimento de Concreto com Fibras: pavimento composto de placas de con-
creto com adição de fibras de aço ou poliméricas – nylon e polipropileno.  
Apresenta maior resistência à fissuração, ao impacto e ao desgaste, além de 
possuir maior ductilidade. 

• Whitetopping: constitui na construção de pavimento de concreto apoiado so-
bre pavimento asfáltico. É uma solução para reabilitação de pavimentos as-
fálticos já existentes.

FADIGA DO CONCRETO

Segundo Suresh (1991), os primeiros relatos sobre fadiga foram escritos por 
volta de 1829, quando o engenheiro alemão W. A. J. Albert realizou alguns ensaios 
em correntes de aço usadas nas mineradoras. A fadiga, de acordo com Suresh 
(1991), refere-se ao dano e à ruptura de materiais submetidos a carregamento cí-
clico e é caracterizada por uma mudança nas suas propriedades.

O ACI 215R-74 (1992) diferencia carregamento dinâmico de estático da se-
guinte forma: o carregamento dinâmico varia ao longo do tempo e com determinada 
intensidade. A fadiga e o impacto são casos específicos de carregamento dinâmico. 
A fadiga consiste em uma seqüência de carregamentos cíclicos que pode causar 
ruptura com mais de 100 ciclos.

O processo de degradação (ou dano) por fadiga de um material está associa-
do à deterioração sob carregamento cíclico que leva ao surgimento e à evolução de 
microfissuras ou à propagação de microfissuras pré-existentes no material, poden-
do causar a ruptura da estrutura. A fadiga ocorre devido a um processo de degra-
dação progressiva na microestrutura do material sujeito a condições de solicitações 
de magnitude inferior à capacidade resistente do material, isto é, as deformações 
ou as tensões impostas com magnitudes inferiores à deformação ou à tensão de 
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ruptura estática (Cervo, 2004).
A resistência à fadiga é definida como uma fração da resistência estática que 

pode ser suportada para um certo número de ciclos. É normalmente apresentada 
em diagramas que indicam o número admissível de ciclos, ou o logaritmo desse 
número, em função da relação entre tensões, RT, dada pela Equação 1.

         (1)

sendo s a tensão solicitante e sadm a tensão admissível do material.

Os resultados dos estudos sobre fadiga são geralmente apresentados na for-
ma de diagramas de Wöhler, também conhecidos como curvas S-N (Stress – Num-
ber). Estas curvas são representações semilogarítmicas. Na Figura 2 são mostra-
das as curvas S-N para o concreto simples, apresentadas por Laranjeiras (1990).

Figura 2. Curvas S-N para o concreto simples, adaptado de Laranjeiras (1990).

Segundo CEB (1988), um estudo visando estimar a vida à fadiga de elemen-
tos estruturais de concreto pode ser feito baseando-se na mecânica da fratura, que 
considera a propagação da fissura para um dado estágio de carregamento. Porém, 
tendo em vista a necessidade prática de um método simples de avaliação do fenô-
meno, vêm sendo utilizados os diagramas de Wöhler.

As fissuras por fadiga nos concretos de cimento Portland são de natureza 
frágil, por apresentar pouca, ou nenhuma, deformação plástica associada à fissu-
ração, ocorrendo a ruptura pela iniciação e propagação de microfissuras, sendo 
que em geral, a superfície de fratura é perpendicular à direção de tensão aplicada 
(Callister, 2002). 

De acordo com Bastos et al. (1999), o processo de ruptura por fadiga se caracteriza 
por três etapas que resultam na perda de rigidez gradual da estrutura. A primeira etapa 
se caracteriza pelo início da fissura, quando uma pequena fissura se forma em algum 
ponto de alta concentração de tensões; ou pelas descontinuidades pré-existentes no ma-
terial previamente ao processo de fadiga. Podem ocorrer ainda os dois itens anteriores 
simultaneamente. Na segunda etapa, a propagação da fissura ocorre com um lento cres-
cimento das microfissuras a um tamanho crítico, durante a qual, a mesma avança em 
incrementos a cada ciclo de tensões, devido à existência de zonas de concentração de 
tensões. A terceira etapa é aquela na qual ocorre a ruptura final em virtude da rápida pro-
pagação das fissuras, uma vez que estas fissuras tenham atingido sua abertura crítica.
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 A iniciação de microfissuras é uma característica inerente ao concreto devido 
à presença de vazios de ar e regiões fracas ou sem aderência entre os agregados 
e a pasta. Haverá alguma microfissura com forma, dimensão e orientação que se 
desenvolverá de maneira lenta e estável a um tamanho crítico, e então aumentará 
rapidamente. Quando um suficiente número de fissuras se une para formar uma 
fissura contínua, a ruptura do concreto ocorre rapidamente. A ruptura por fadiga 
somente ocorre se a carga aplicada fornecer tensão suficiente para o crescimento 
e propagação das fissuras ou, para que alterações significativas ocorram no mate-
rial, atingindo um estado de instabilidade e afetando a vida útil da estrutura. Esta 
situação é definida como o limite de fadiga do material (Bastos et al., 1999).

 As propriedades de fadiga do concreto podem ser determinadas a partir de 
ensaios de simulação em laboratório, com dados representados graficamente na 
forma de tensão (σ) ou de deformação específica (ε) em função do número de ci-
clos (N) até a ruptura, para cada corpo de prova ensaiado. De acordo com Tatro 
(1987), nos ensaios de fadiga, dois tipos de comportamento σ-N distintos são verifi-
cados. O primeiro comportamento diz respeito à magnitude da tensão, onde, quan-
to maior a magnitude da tensão, menor o número de ciclos que o material é capaz 
de suportar antes da ruptura. O segundo, diz respeito à existência de um limite de 
resistência à fadiga, abaixo do qual a ruptura não irá ocorrer. Este limite é o maior 
valor de tensão cíclica que um elemento pode resistir após o carregamento com um 
número infinito de ciclos sem que ocorra a ruptura do material. 

 Para Cervo (2004), existe sempre uma dispersão considerável nos resulta-
dos de testes de fadiga, ou seja, uma variação no valor de N medido para vários 
corpos-de-prova testados sob o mesmo nível de tensão. Esta variação dos resulta-
dos pode ser explicada pela sensibilidade da resistência à fadiga a diversos parâ-
metros relacionados ao ensaio e ao material, que são praticamente impossíveis de 
serem controlados de maneira absolutamente precisa. Estes parâmetros incluem 
as condições de moldagem dos corpos-de-prova, o nivelamento do corpo de prova 
no equipamento de ensaio, a tensão média, dentre outros.

Kim e Kim (1996) verificaram que o concreto de elevada resistência apresenta 
comportamento à fadiga bastante distinto ao do concreto simples, em que a resistên-
cia à fadiga do concreto tende a diminuir quanto maior for a resistência do concreto.

FADIGA EM PAVIMENTOS DE CONCRETO
 

Nos pavimentos de concreto simples, o principal esforço é o de tração na fle-
xão. A resistência à fadiga do concreto sob flexão é representada pela razão entre 
a máxima tensão solicitante e o número de ciclos alcançados.

A fadiga devido à aplicação de cargas repetidas, em pavimentos de concreto, 
é dependente do tipo de carga aplicada, da sua duração, bem como do número de 
ciclos de aplicações de cargas.

As estruturas de concreto sujeitas a carregamento cíclico apresentam maio-
res deformações, além de maior grau de fissuração, se comparadas com estruturas 
submetidas a carregamento estático de mesma intensidade.

A relação entre a tensão máxima aplicada e a resistência à tração na flexão 
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estática do concreto parece não ser o único fator a se considerar, uma vez que 
a própria heterogeneidade do material, condições ambientais, freqüência de apli-
cação das cargas, dentre outros fatores, afetam o comportamento do concreto à 
fadiga (Cervo, 2004).

Crepaldi e Dajnikian (2001) citaram que, em relação à freqüência e amplitude 
dos ciclos de carga, as solicitações causadas por terremotos ou tempestades são de 
baixa freqüência e alta amplitude, enquanto aquelas provocadas por vento, ondas e 
tráfego rodoviário, interesse deste trabalho, são de alta freqüência e baixa amplitude.

Em um pavimento, cada ciclo pode iniciar ou propagar microfissuras no con-
creto, desde que o nível de carga deste ciclo de carregamento relatado exceda 
um nível mínimo podendo ocasionar a ruptura do material. Quanto maior o nível 
de tensão máxima, menor o número de ciclos alcançados, e mais rapidamente o 
concreto se deteriorará por fadiga, para uma mesma freqüência de carregamento. 
A ruptura é também acelerada, pela redução da freqüência de aplicação de carga 
(Stet e Frénay, 1998).

Alguns fatores que afetam a resistência estática do concreto, tais como tipo e 
consumo de cimento, zona de transição da interface argamassa-agregado graúdo, 
porosidade, cura, cuidados na moldagem, dentre outros, influenciam também a 
resistência à fadiga do concreto por esta ser definida como uma fração da resistên-
cia estática ou resistência última do concreto. Desta forma, pesquisadores como 
Zhang e Wu (1997) demonstraram, por exemplo, que o comportamento sob fadiga 
do concreto simples em flexão é influenciado pela relação água/cimento da mistura. 

Segundo Crepaldi e Dajnikian (2001), as pesquisas mostraram que muitas ve-
zes o colapso das estruturas de concreto ocorre devido à ruptura por fadiga e os 
modelos desenvolvidos para a fadiga de metais e ligas, desde a metade do século, 
não se aplicam adequadamente ao concreto, devido, principalmente, à sua elevada 
heterogeneidade e forma de ruptura. Isto tem proporcionado, no decorrer dos tem-
pos, a realização de uma grande quantidade de estudos para o desenvolvimento de 
modelos de fadiga.

FATORES QUE AFETAM O COMPORTAMENTO DO CONCRETO SOB FADIGA

Relacionados ao Tráfego
O tráfego a que o pavimento está sujeito é de extrema importância no com-

portamento sob fadiga, uma vez que a intensidade do carregamento cíclico pode 
acelerar o surgimento de fissuras e até mesmo colapsar a estrutura do pavimento 
através da fissuração, que tem início e se desenvolve na camada de maior rigidez 
da estrutura (Cervo, 2004).

 Segundo Medina (1997), a variação do tráfego deve-se ao tipo de veículos 
e cargas transportadas. Algumas das dificuldades no dimensionamento de pavi-
mentos são a previsão da evolução do tráfego ao longo do tempo e a avaliação do 
poder de destruição, de modo comparativo, que exercem as várias cargas em dife-
rentes níveis de repetição, mostrando que a tensão e a freqüência de carregamento 
não são constantes em campo.
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Condições Climáticas

Segundo Cervo (2004), os pavimentos estão sujeitos a um incremento de 
tensão devido às diferenças de temperatura entre o topo e o fundo da placa de con-
creto, que geram diferenciais térmicos que causam o empenamento do pavimento. 

Em conseqüência do aumento de temperatura na face superior do pavimen-
to, a placa de concreto tenderá a expandir as fibras do topo e contrair as do fun-
do. Entretanto, a placa irá desenvolver uma reação ao arqueamento, representada 
pelo seu peso próprio. Desta forma as tensões de tração são produzidas na parte 
inferior da placa, enquanto as tensões de compressão surgem na parte superior, 
conforme se observa na Figura 3 (Rodolfo, 2001).

Figura 3. Empenamento da placa devido ao gradiente térmico (Rodolfo, 2001).

De acordo com Severi (2002), o resfriamento durante a noite causa um gra-
diente térmico negativo no concreto, em que as tensões de tração ocorrem no topo 
e as tensões de compressão no fundo, reduzindo as tensões de tração na face 
inferior da placa, embora tal condição não seja dominante para clima tropical.

Empenamento e tensões das variações térmicas associadas ao tráfego po-
dem, eventualmente, ser na mesma direção e aumentar as tensões oriundas do 
efeito de flexão, o que por conseqüência, acelerar o efeito da fadiga no pavimento 
de concreto, de acordo com vários estudos encontrados na literatura.  

Níveis e Formas de Aplicação de Tensões
Em um pavimento, as tensões impostas estão intimamente relacionadas ao 

tráfego e ao clima. Porém, as tensões devido ao tráfego são responsáveis pela 
maior parcela de danos causados aos pavimentos, e estas tensões são bastante 
variadas, com diferentes cargas e pressões aplicadas.

Oh (1991) estudou o comportamento à fadiga do concreto e, para isso, usou 
três diferentes níveis de tensão máxima aplicada: 65%, 75% e 85% da resistência 
à tração na flexão estática do concreto e realizou ensaios cíclicos em flexão. Os 
resultados mostraram que a resistência à fadiga do concreto apresenta comporta-
mentos diferentes para os três diferentes níveis de tensão aplicados, onde o núme-
ro de ciclos à fadiga para RT=0,65 foi 93% superior do que para RT=0,75, e este 
foi 93% superior do que para RT=0,85, sendo RT a relação entre tensão máxima 
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aplicada e a tensão estática. 
Quando o assunto foi a influência da tensão alternada, isto é, alterando a 

tensão aplicada para um valor superior ou inferior ao valor inicial durante o ensaio, 
os resultados obtidos pelos diversos autores diferiram entre si. Enquanto Crepps 
(1923) apud Zhang et al. (1996) e Hatt (1924, 1925) apud Zhang et al. (1996) veri-(1996) veri-
ficaram que a tensão alternada não influencia a resistência à fadiga, autores como 
Clemer (1922) apud Zhang et al. (1996) e Clifford (1924) apud Zhang et al. (1996) e 
Tepfers (1982) observaram que existe uma pequena influência. Entretanto, Zhang 
et al. (1996) verificaram que a tensão alternada reduz a resistência à fadiga. 

Cervo (2004) e Silva (2006) estudaram a fadiga com tensão alternada e veri-
ficaram que a resistência à fadiga do concreto submetido a níveis de tensão variá-
veis se mostrou maior do que a resistência à fadiga com tensão constante, somente 
quando a tensão variou de baixa para alta (tensão crescente). Quando a tensão 
variou de um nível mais elevado para um mais baixo, o número de ciclos obtidos foi 
inferior àquele alcançado em testes conduzidos com tensão constante. 

Cook e Chindaprasirt (1980) analisaram a influência da história de tensões nas 
propriedades do concreto em compressão e observaram que um carregamento de 
longa duração produziu um pequeno acréscimo na resistência do concreto, enquanto 
o carregamento cíclico ocasionou uma leve diminuição na resistência. Os autores 
relataram que ambas as histórias de carregamentos diminuíram o pico de tensão no 
carregamento e que a carga de longa duração resultou em redistribuição das concen-
trações de tensão, enquanto as cargas cíclicas produziram microfissuras.

Frequência de Aplicação de Cargas
A freqüência é um fator muito importante a ser considerado no desempenho dos 

pavimentos de concreto e apresenta considerável influência na resistência à fadiga 
do concreto. Isto ocorre devido às cargas de trafego serem impostas ao pavimento 
em frequências variadas, que são função da velocidade e do volume médio diário dos 
veículos. 

Neville (1981) afirmou que a freqüência de ensaio de fadiga, no intervalo entre 
1Hz e 33Hz, não afeta a resistência à fadiga, tanto na flexão quanto na compressão. 

Murdock (1965) apud Zhang et al. (1996) constatou que quando a tensão má-(1996) constatou que quando a tensão má-
xima é menor do que 75% da resistência estática do concreto, as frequências entre 
1 Hz e 15 Hz apresentam pequena influência na resistência à fadiga. 

Aplicando uma tensão máxima em torno de 83% da resistência estática do 
concreto e frequências de 1Hz, 5Hz e 10Hz, Cervo (2004) observou que com uma 
freqüência de 10 Hz é possível atingir uma resistência à fadiga superior, da ordem 
de 94% e 96%, àquelas obtidas para frequências de 1 Hz e 5 Hz, respectivamente, 
e Silva (2006) com 75% da resistência estática, observou uma resistência à fadiga 
superior, da ordem de 96%, para ambas as frequências.

Com base nas diversas pesquisas sobre frequências de aplicação de cargas, 
pode-se observar que, quanto mais elevada é a freqüência, maior é o número de 
ciclos de fadiga que o concreto pode suportar. Além disso, a combinação entre a 
freqüência de carregamento e o nível de tensão aplicado está intimamente ligada 
ao desempenho do material quando submetido à fadiga.
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Materiais Constituintes do Concreto
Iwama e Fukuda (1986) investigaram a influência da dimensão máxima (Dmáx) 

do agregado graúdo no comportamento à fadiga do concreto. Os ensaios foram 
realizados com 150 amostras com dois valores de Dmáx de agregado, 20 mm e 40 
mm. Os autores observaram que os efeitos das diferentes dimensões dos agrega-
dos graúdos são desprezíveis no comportamento do concreto submetido à fadiga.

Estudando, de forma semelhante, esse tipo de influência no estudo de fa-
diga, Koyanagawa et al. (1994) ensaiaram amostras de concreto à flexão com 
Dmáx dos agregados graúdos de 20 mm e 40 mm. Os resultados mostraram que 
a influência do Dmáx do agregado graúdo no comportamento à fadiga do concreto 
foi praticamente nula para relação entre tensões acima de 0,80. Entretanto, foi 
observado pelos autores que níveis inferiores a este valor, a Dmáx do agregado 
graúdo apresentou pequena influência no comportamento à fadiga do concreto, o 
que permitiu ao autor concluir que a utilização de agregado com dimensão de 20 
mm seria mais favorável.

A relação água/cimento (a/c) é outro parâmetro que pode influenciar o com-
portamento à fadiga do concreto.

De acordo com Zhang e Wu (1997), o aumento da relação a/c diminui a re-
sistência à fadiga e Klaiber e Lee (1982) mostraram que a resistência à fadiga do 
concreto simples reduz para relação a/c inferior a 0,40, enquanto para relação a/c 
entre 0,40 e 0,60 ocorre pouca variação desta resistência.

Para relações água/cimento de 0,39, 0,45, 0,53 e 0,65, Zhang e Wu (1997) 
concluíram que a relação a/c apenas modificou a resistência estática, não influen-
ciando a resistência à fadiga do concreto.

Cervo (2004) relatou que há influência dos materiais constituintes do concre-
to no comportamento à fadiga deste material, conforme encontrado na literatura. 
Pesquisas mostraram que algumas características de um dado material aumen-
tam a resistência à fadiga do concreto, enquanto outros trabalhos observaram o 
contrário. Este fato comprova o quanto é difícil ter uma precisão do comportamen-
to à fadiga de um material heterogêneo, como é o caso do concreto de cimento 
Portland. 

Tepfers e Kutti (1979) estudaram o efeito do consumo de cimento nos en-
saios de fadiga de concreto. Os autores ensaiaram dois concretos com consumos 
de 236 kg/m3 e 365 kg/m3. A partir dos resultados encontrados, os autores conclu-
íram que a fadiga independe do consumo de cimento.

MODELOS DE FADIGA PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO

Existem diversos modelos empíricos e semi-empíricos para representação do 
comportamento do concreto à fadiga. Os modelos experimentais são desenvolvi-
dos a partir de ensaios de laboratório. Os modelos semi-empíricos têm como base 
os resultados observados em pistas monitoradas ao longo de sua vida útil, que 
recebem tratamento teórico. 

Os modelos de fadiga normalmente são apresentados em função do número 
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de ciclos de carregamentos e da relação entre o nível de tensão atuante no pavi-
mento e a resistência à tração na flexão estática do concreto, podendo ser descrito 
da seguinte forma:

 RT = a − b log N         (2)

sendo N o número de repetições de cargas à fadiga; RT é a relação entre 
a tensão máxima aplicada e a resistência à tração na flexão estática; e a e b são 
constantes experimentais ou semi-empíricas.

Modelos Experimentais
Balbo (1999) define dois tipos de modelo de fadiga para os pavimentos de 

concreto: experimentais e semi-empíricos. Os modelos experimentais são constru-
ídos a partir de ensaios de laboratório, quando amostras do material de interesse 
moldadas em laboratório ou extraídas de campo, são submetidas a ciclos de carre-
gamentos sucessivos, chamados de ensaios dinâmicos. 

 Esses ensaios geralmente são realizados com freqüência elevada e sem 
períodos de folga, não se levando em conta as flutuações na tensão causadas 
pela variação da posição da carga que ocorre nos pavimentos. Porém, como os 
pavimentos de concreto estão sujeitos à ação de cargas e frequências variáveis, 
diversos trabalhos tentam se aproximar destas variações que ocorrem em campo, 
determinando o comportamento sob fadiga do concreto através de ensaios labora-
toriais, com tensões e ou frequências variáveis.

 Entretanto, a aplicação de cargas a frequências constantes tem sido reali-
zada nos ensaios experimentais em laboratório por muitos pesquisadores, princi-
palmente devido às limitações dos equipamentos em realizar ensaios variando a 
tensão e a freqüência. Assim, de uma maneira geral, os modelos experimentais são 
conservativos. 

 O mais antigo modelo de fadiga para o concreto (Bradbury, 1938) foi desen-
volvido com ensaios dinâmicos em 1934 pelo Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de Illinois, EUA.

 Um modelo experimental de fadiga em flexão para pavimento de concreto 
simples foi desenvolvido por Darter (1977), por meio da análise de aproximada-
mente 140 vigas de concreto, oriundas de três estudos anteriores realizados em la-
boratório. Os dados obtidos estabeleceram duas expressões para probabilidade de 
ruptura, sendo um para 50% e outro para 24%. Para o critério de dimensionamento 
dos pavimentos de concreto à fadiga, Darter (1977) recomendou utilizar o modelo 
para a probabilidade de 24% de ruptura por fadiga.

Um modelo de fadiga empregado na Bélgica foi apresentado por Stet e 
Frénay (1998) para o dimensionamento de pavimento de concreto simples. Es-
tes autores não indicaram se este modelo é resultante de observação em cam-
po ou de ensaios em laboratório. A tensão de tração considerada no emprego 
desse modelo foi diferenciada, pois leva em conta a possibilidade de ocorrência 
de empenamento nas placas de concreto.

Um modelo experimental empregado no Japão para descrever a fadiga 
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em flexão de pavimentos de concreto utilizando agregados com dimensão má-
xima de 20 mm e 40 mm foi desenvolvido por Iwama e Fukuda (1986) ensaian-
do aproximadamente 150 amostras. Os resultados mostraram que o diâmetro 
máximo do agregado não influenciou o comportamento à fadiga do material, 
obtendo-se expressões para probabilidade de colapso de 15% e 50%.

Também no Japão, pesquisando a influência tanto da resistência à tração 
na flexão estática do concreto quanto da utilização de agregados de dimensões 
distintas, Koyanagawa et al. (1994) determinaram modelos de fadiga aplicando 
resistências à tração na flexão de 4,0 MPa, 5,2 MPa e 6,0 MPa para probabili-
dade de ruptura por fadiga de 10% e 50%.

Segundo Balbo (1999), os modelos experimentais são conservadores, pe-
los seguintes motivos:

• nos pavimentos ocorrem variações nas trajetórias dos veículos, que po-
dem reduzir as solicitações no ponto mais carregado; em laboratório o ponto de 
aplicação da força é fixo;

• a freqüência do carregamento, em laboratório, é elevada, não permitindo 
a relaxação do material, que normalmente ocorre nas pistas;

• em laboratório, são aplicadas forças e pressões constantes, enquanto 
nas pistas as ações são desiguais.

Já os modelos semi-empíricos são definidos a partir de dados de pistas 
experimentais ou de pistas em funcionamento. As limitações se devem ao fato 
do campo de validade ser restrito às condições de tráfego e ambientais dos pa-
vimentos estudados.

Modelos Semi-Empíricos
Tayabji e Jiang (1998) utilizaram em seus estudos um modelo de fadiga 

semi-empírico proposto pela National Cooperative Highway Research Program 
(NCHRP) que correlaciona a resistência do concreto à tração na flexão, o núme-
ro de ciclos de cargas e as tensões estimadas para um nível de 50% das placas 
fissuradas.

Darter (1990), confrontando modelos de laboratório com o desempenho 
observado em campo, apresentou um modelo semi-empírico resultante de 30 
anos de observação de pavimentos de concretos de aeroportos, pelo United 
States Army Corps of Engineers (USACE). 

Os dados obtidos pela AASHO Road Test foram analisados mais detalha-
damente por Majidzadeh (1988), considerando a Teoria das Placas suportadas 
por um meio multielástico que representa as demais camadas do pavimento. 
Neste modelo, o nível de serventia final foi considerado igual a 2,0 para um 
número de repetições de cargas do eixo padrão de 80 kN. O modelo à fadiga 
obtido foi denominado por RISC.

Majidzadeh (1988) apresentou um outro modelo denominado ARE, tam-
bém desenvolvido a partir do desempenho de pistas experimentais da AASHO 
Road Test. No modelo à fadiga desenvolvido, o número de aplicações de cargas 
solicitadas foi convertido em uma carga de eixo padrão de 80 kN, considerando 
os fatores de equivalência entre cargas para um nível de serventia final de 2,5. 
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A Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas foi empregada para determinar as 
tensões solicitantes nas placas nos experimentos, que representariam as ten-
sões máximas no centro das placas.

Um modelo à fadiga desenvolvido por Vesic e Saxena (1969) foi apresen-
tado por Majidzadeh (1988), também analisando os dados da AASHO Road 
Test, porém empregando a teoria de placas de Westergaard para determinar as 
tensões nas placas. Todavia, ao invés de utilizar tensões no meio e no canto das 
placas, as tensões de tração na flexão foram consideradas na posição da traje-
tória prevista. O modelo é desenvolvido para um nível de serventia final de 2,5.

Modelo Atualmente Empregado no Brasil
Segundo Medina (1997), a maioria das estruturas de pavimentos rodoviários 

e urbanos de concreto no Brasil tem sido dimensionada pelo método da Portland 
Cement Association (PCA, 1984) em sua segunda edição, que foi publicado pela 
Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP em 1996 e pelo Manual de 
Pavimento de Concreto do DNIT (IPR 714, 2005).

Esse método foi proposto inicialmente em 1966, sendo revisto em 1984 nos 
Estados Unidos da América, descrevendo um modelo de fadiga para o concreto, 
sendo este modelo o mais utilizado no Brasil.

O número permissível de repetições para uma dada carga no eixo foi de-
terminado baseado na relação entre a tensão máxima aplicada e a resistência 
à tração na flexão estática do concreto. O modelo propõe um limite de fadiga, 
assumindo que para relação entre estas tensões inferiores a 0,45, o número de 
repetições de ciclos seria ilimitado, qualquer que fosse a carga geradora daquela 
tensão. O método da PCA (1984), entretanto, desconsidera o efeito das tensões 
de empenamento devido aos gradientes térmicos.

Modelos brasileiros de fadiga de concretos foram apresentados por Balbo 
(1999), para o Concreto de Alto Desempenho – CAD, por via semi-empírica, e por 
Cervo (2004), em laboratório, para o mesmo CAD do modelo de Balbo (1999) e 
para um concreto convencional empregado na pista experimental da Universida-
de de São Paulo (USP).

O primeiro modelo nacional para concretos surgiu da avaliação da formação 
de fissuras de canto em placas delgadas de concreto que empregaram CAD. Este 
modelo foi descrito por Balbo (1999) para a previsão da formação de 10% de 
placas fraturadas em pavimentos de concreto. Cervo (2004), estudando o mesmo 
tipo de CAD, desenvolveu ensaios de fadiga em laboratório, o que lhe permitiu 
descrever um modelo de transferência entre a fadiga acompanhada em campo e 
aquela prevista por ensaios de fadiga em tração na flexão.

A Tabela 1 reúne as características e as equações, de acordo com os diferen-
tes modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Silva, 2010). Nela constata-se 
que o único parâmetro considerado nas formulações é a relação entre a tensão 
aplicada no ensaio dinâmico de flexão e a resistência à tração na flexão.
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Tabela 1. Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continua)
Fonte: Santos(2010)

Tabela 1. Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continuação).
Fonte: SILVA (2010)
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As Figuras 4 e 5 apresentam os modelos de fadiga listados na Tabela 1 para con-
cretos desenvolvidos nos EUA e nos continentes europeus e asiáticos (Silva, 2010). Os 
modelos brasileiros de fadiga para concretos podem ser vistos na Figura 6 (Silva, 2010). 

Nelas pode-se observar que, para uma faixa de relação entre a tensão máxima 
aplicada e a resistência à tração na flexão estática (RT) de 0,85 a 1,00, os modelos de 
PCA (1966), Darter (1977), Eisenmann (1979) apud Stet e Frénay (1998) e PCA (1984) 
conduzem a valores de resistência à fadiga de concretos muito conservadores em rela-
ção aos demais modelos. Em contrapartida, os modelos de Vesic e Saxena (1969), de 
Majidzadeh (1988) – RISC e ARE – e Balbo (1999) são os que mais superestimam estes 
valores.

Também verifica-se dessas figuras que, para um faixa de RT abaixo de 0,85 até 
0,50, todos os modelos tendem a convergir para valores logarítmicos de número de re-
petições de cargas à fadiga (log N) entre 4 e 6 (o que equivale N variando de 10.000 a 
1.000.000), excetuando-se os modelos de Vesic e Saxena (1969), Darter (1977), Iwama 
e Fukuda (1986), NCHRP apud Tayabji e Jiang (1998), Stet e Frénay (1998), Koyanaga-
wa et al. (1994) e Cervo (2004).

Figura 4. Alguns modelos de fadiga para concretos desenvolvidos nos EUA (Silva, 2010).
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Figura 5. Alguns modelos experimentais de fadiga europeus e asiáticos (Silva, 2010).

Figura 6. Modelos brasileiros de fadiga para concretos (Silva, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se neste trabalho um breve histórico sobre a construção de pavi-
mentos de concreto no Brasil e no mundo e seus tipos. Abordaram-se o fenômeno 
de fadiga no concreto e no pavimento de concreto e o os principais fatores que 
afetam o comportamento do concreto sob fadiga, além de diferentes modelos de 
fadiga para pavimentos de concreto. 

Verificou-se que as formulações dos modelos de fadiga para pavimentos de 
concreto conduzem a valores dispersos entre si e possuem uma única variável, que 
é a relação entre a tensão máxima aplicada e a resistência à tração na flexão está-
tica do concreto. Algumas delas foram obtidas com o uso de resultados oriundos de 
laboratório, enquanto outras, de resultados de ensaios de campo.

Conforme resultados de Silva (2010), sugere-se o uso das formulações pro-
postas por Cervo (2004) para concreto simples e de alto desempenho.

Constatou-se que vários fatores interferem no comportamento do concreto 



31 3o Trimestre de 2014 – 

sob fadiga, fato que não é levado em conta nas formulações existentes para ava-
liação da sua resistência sob fadiga e que deveria ser considerado no projeto e 
dimensionamento de pavimentos de concreto.
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