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RESUMO

Neste trabalho são mostrados os resultados de uma análise estrutural em 
uma camada de recapeamento asfáltico, blacktopping, construída com reforço de 
geogrelha sobre o pavimento de concreto da rodovia de alto volume de tráfego 
BR-101/PE. O trecho é avaliado em seu ambiente natural, volume de tráfego de 
projeto, condições funcionais e estruturais da rodovia a ser restaurada. A distri-
buição de tensões no pavimento foi realizada com o método de elementos finitos, 
utilizando-se o software EFin3D. O desempenho mecânico do pavimento é discu-
tido baseado na análise feita com o software Sispav para o intervalo de valores de 
módulo resiliente encontrados por retroanálise obtida através de dados do equipa-
mento FWD. Concluindo, para a estrutura estudada a geogrelha não contribui para 
absorver o carregamento proveniente do tráfego por estar localizada na área do 
pavimento sob tensão de compressão horizontal, muito embora sua função seja 
evitar a propagação de trincas.

Palavras-chave: Blacktopping, pavimento de concreto.

ABSTRACT

In this paper the results of a pavement structural analysis of asphalt overlay, 
blacktopping, constructed with geogrid-reinforced on a concrete pavement of BR-
101/PE highway, track with high traffic load. The stretch is characterized in its phy-
sical environment, design traffic volume, functional and structural condition of the 
road to be restored. Stress distribution analysis in the pavement was done by the 
finite element method, using Efin3D. The mechanical performance of the pavement 
is discussed based on analysis done with the software Sispav for the values range 
of resilient modulus of pavement materials in the highway established through ba-
ckcalculations of measured deflection basin with FWD equipment. In conclusion, for 
the structure studied, the geogrid does not contribute to absorb loads from traffic 
because it is located in the area of the pavement under stress mainly horizontal 
compression, even though its main function was against crack reflections.

Keywords: Blacktopping, concrete pavement. 
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INTRODUÇÃO

O 3º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, sediado 
em Picos/PI, foi encarregado da obra de duplicação e restauração da rodovia BR 
101 PE – Lote 6, localizada entre o município de Igaraçu-PE e a divisa PB/PE, no 
Nordeste do Brasil.

A obra de restauração da pista existente prevê a utilização de uma técnica 
pouco usual no contexto rodoviário brasileiro, que é o recapeamento asfáltico do 
pavimento de concreto com utilização de geogrelha polimérica para combater a 
reflexão das trincas. Tendo em vista esta singularidade, este trabalho se propõe a 
realizar um estudo de caso deste projeto de restauração. Miguel (2007) aponta que 
uma das principais vantagens de um estudo de caso é que ele permite aumentar o 
entendimento sobre um evento real e contemporâneo.

Existem várias rodovias em pavimento de concreto construídas no Brasil há 
décadas, dentre elas temos a Rodovia Caminho do Mar, Riacho Grande – Cubatão, 
a Rodovia Rio de Janeiro – Teresópolis e a BR – 232/PE e outras. Essas rodovias, 
por possuírem idade avançada, necessitam de serviços de restauração.

Além disso, várias obras novas estão sendo construídas recentemente em pa-
vimento rígido, como o Anel Rodoviário de São Paulo e longos trechos de duplica-
ção da BR 101 em vários Estados do Nordeste Brasileiro. Portanto a necessidade 
de restauração de pavimentos de concreto já é uma realidade no presente e será 
ainda maior no futuro.

Os principais procedimentos de restauração utilizados atualmente consistem 
na demolição do pavimento existente (remendo parcial ou total) ou em sua recicla-
gem para posterior aproveitamento da placa demolida como material granular (reci-
clagem e britagem in situ), além de reparos para correção de defeitos específicos, 
tais como: retexturização, retrofit ou resselagem (Balbo, 2009).

No entanto, esses procedimentos, principalmente os que envolvem demolição 
ou reciclagem da placa de concreto, podem resultar em elevados custos, além de 
não aproveitar a estabilidade do pavimento existente, com a rigidez proporcionada 
pelas placas, caso sua estrutura não esteja prejudicada.

Devido a este motivo, a técnica do simples recapeamento asfáltico se apre-
senta como uma alternativa de restauração para pavimentos rígidos, em virtude de 
sua facilidade construtiva e de seu custo reduzido se comparado a outras soluções. 
A carência de publicações a respeito dessa técnica de restauração em nível nacio-
nal ressalta a importância de seu estudo devido às suas possibilidades de emprego 
a curto e longo prazo.

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho mecânico de um pavimento 
rígido restaurado mediante recapeamento asfáltico reforçado com geogrelha, com 
base em um estudo de caso da obra de restauração do Lote 6 da rodovia BR 101/
PE.

O desempenho mecânico vai considerar os aspectos relativos à vida de fadiga 
da estrutura, a suscetibilidade à deformação permanente e à resistência a reflexão 
de trincas. 

Tem-se como objetivo intermediário o estudo da distribuição das tensões soli-
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citantes do pavimento, sendo que para atingi-lo foi feita uma análise da distribuição 
das tensões no pavimento com a utilização de cálculos pelo método dos elementos 
finitos realizados com a ferramenta Efin3D, (Franco, 2007).

Por fim, discute-se o desempenho mecânico do pavimento com base em aná-
lises feitas com o software Sispav para a faixa de valores de módulo resiliente dos 
materiais presentes no pavimento da rodovia estabelecidas através de retroanálise 
de bacias deflectométricas obtidas com equipamento tipo FWD.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PAVIMENTOS RÍGIDOS

Os pavimentos rodoviários são normalmente classificados em rígidos, flexí-
veis e semirígidos, sendo os pavimentos rígidos aqueles que possuem como reves-
timento placas de concreto de cimento Portland, que podem ser armadas ou não. 
A espessura da placa de concreto é fixada em função de sua resistência à flexão 
(Bernucci et al., 2006). A placa de concreto desempenha simultaneamente a função 
de revestimento e base do pavimento (Medina e Motta, 2005).

Os pavimentos rígidos são comumente designados como pavimentos de con-
creto de cimento Portland ou simplesmente de pavimentos de concreto – cimento 
(Bernucci et al., 2006).

Balbo (2007) discorre sobre outras possibilidades de classificação dos pavi-
mentos, levando em conta tanto o material do revestimento quanto o comportamen-
to estrutural. Dentre os vários tipos de pavimentos classificados existe um chamado 
de “Pavimento asfáltico rígido – híbrido”, em que se enquadram os pavimentos com 
base de concreto e revestimento asfáltico. Já os pavimentos de concreto ainda em 
boas condições estruturais restaurados por razões funcionais com reforços asfálti-
cos, podem ser designados de blacktopping.

Balbo (2009) apresenta e descreve os seguintes tipos de pavimento de con-
creto em placas conforme segue:

• Pavimento de concreto simples;
• Pavimento de concreto armado;
• Pavimento de concreto com armadura contínua;
• Pavimento de concreto protendido;
• Pavimento de concreto pré-moldado;
• Whitettoping;
• Whitettoping ultradelgado.
O pavimento de concreto simples (PCS) é constituído por placas de concreto 

moldadas in loco, sendo o próprio concreto responsável por resistir aos esforços 
de tração na flexão, tendo em vista a ausência de armaduras. O PCS possui jun-
tas serradas de contração e barras de transferência de carga (BT), como pode ser 
visto na Figura 1. As barras de transferência têm a finalidade de deslocar parte dos 
esforços para a placa subseqüente fazendo com que as placas trabalhem de forma 
solidária. 
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Figura 1. Vista esquemática em corte longitudinal de um PCS.

Já o pavimento de concreto armado se caracteriza pela presença de arma-
duras no corpo da placa de concreto, no entanto ainda possui junta de dilatação, 
só que mais espaçadas que no PCS. O pavimento de concreto com armadura 
contínua não possui juntas de dilatação, pois a armadura é responsável por resistir 
aos esforços provenientes da variação da temperatura, possuindo apenas juntas 
construtivas.

As placas de concreto protendido podem apresentar menores espessuras e 
trabalhar em regime elástico. Os pavimentos de concreto pré-moldados são fabrica-
dos sob medida com elevado controle, atendendo às necessidades de transporte, 
sendo adequados para a rápida substituição de placas de pavimentos danificados.

O whitetopping é uma nova camada de revestimento de concreto sobre um 
pavimento asfáltico antigo, podendo ser construído como algum dos tipos citados 
acima. O whitetopping ultra-delgado consiste em uma fina camada de concreto de 
alta resistência sobre um pavimento de concreto asfáltico fresado.

Cabe ressaltar que o projeto e a execução das juntas de contração induzidas 
nas placas de concreto moldadas in loco, bem como a análise de seu comporta-
mento e desempenho são fatores preponderantes para o sucesso do empreen-
dimento de um pavimento rígido. Como as juntas em placas de concreto são os 
elementos mais críticos desse sistema estrutural, principalmente quanto ao desem-
penho estrutural – funcional do pavimento, aconselha-se sempre o uso de barras 
de transferência (BT) em juntas serradas, devendo ser analisado caso a caso a 
necessidade de BT nas juntas longitudinais (Balbo, 2009).

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

A definição de vida útil de um pavimento depende dos critérios limites adota-
dos e da classe da rodovia. A partir de um número grande de aplicações de carga 
os defeitos começam a interferir no desempenho funcional da via (segurança e 
conforto), revelando fraqueza estrutural (Medina e Motta, 2005).

A restauração de um pavimento requer uma avaliação prévia do estado em 
que se encontra a estrutura em questão (Medina e Motta, 2005). O levantamento 
dos defeitos é uma atividade fundamental para determinação da condição global do 
pavimento (DNIT – IPR 714, 2005).
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A avaliação de um pavimento não consiste apenas em observar os defeitos 
aparentes, mas em diagnosticar as causas, tendo em vista a experiência anterior. 
A avaliação estrutural visa determinar o modo que o pavimento reage aos esforços 
do tráfego e aos efeitos climáticos (Pereira, 2002).

As avaliações de maior importância são as relativas à resposta estrutural do 
pavimento, como o módulo de elasticidade das placas, os valores de eficiência de 
transferência de cargas em juntas e o módulo de reação do subleito. As avaliações 
destrutivas em pavimentos rígidos geralmente se restringem a extração de corpos 
de prova mediante a utilização de sondas rotativas, não se aplicando avaliações 
comuns em pavimentos flexíveis, como sondagens a trado, a pá ou picareta (Balbo, 
2009).

A Norma DNIT 067/2004 – ES “Pavimento Rígido - Reabilitação - Especifica-
ção de Serviço” admite três modalidades para reabilitação de pavimentos rígidos:

- Restauração da fundação;
- Restauração parcial ou total da placa;
- Reforço do pavimento.
No entanto, só trata dos dois primeiros tópicos, não se pronunciando sobre 

a modalidade reforço. Cabe ressaltar que o termo reabilitação é normalmente uti-
lizado para pavimentos rígidos e, segundo DNIT – IPR 720 (2006), é definido para 
casos que se encontram em situação mais severa de danos do que os destinados 
a restauração.

O Manual de Pavimentos Rígidos recomenda que a reabilitação combata a 
causa dos defeitos, considerando apenas paliativas as ações que recuperem os 
defeitos sem combater suas causas. Consideram também como principais fatores 
para a escolha do método de reabilitação os custos e a durabilidade da reabilita-
ção, sendo este último importante para minimizar a interrupção do tráfego. Sobre 
a modalidade reforço do pavimento este manual afirma tão somente que pode ser 
realizada por pavimentação superposta rígida ou flexível de acordo com as possi-
bilidades locais, sem maiores considerações sobre sua execução (DNIT – IPR 714, 
2005).

FWA (2006) afirma que quando um pavimento rígido chega ao fim da sua vida 
útil, existem duas opções para se fornecer ao pavimento outro ciclo de vida de ser-
viço. O primeiro é reconstrução, removendo ou reciclando a estrutura do pavimento 
danificado com a concepção de uma estrutura de pavimento totalmente nova no 
mesmo local. Alternativamente, se o pavimento ainda apresentar capacidade de 
suporte a partir de um ponto de vista estrutural, um recapeamento pode ser execu-
tado sobre o pavimento de concreto existente. Esta última opção de reabilitação do 
pavimento é geralmente mais desejável em termos de custo e tempo de construção.

Pode-se também adotar uma solução de reforço para um pavimento rígido 
que ainda não chegou ao final de sua vida útil. Isto poderia revelar-se economica-
mente mais atraente do que a reabilitação do pavimento no final da sua vida útil, 
porque uma espessura menor de reforço seria necessária no pavimento, que ainda 
é estruturalmente apto, do que quando o pavimento é muito mais velho e afetado 
por defeitos, tais como fissuras e deformações superficiais. Também pode haver 
outras razões não-estruturais para a aplicação de um recapeamento em pavimento 
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rígido, como aumentar a segurança da superfície do pavimento ou melhorar a apa-
rência da camada superficial (FWA, 2006).

Os recapeamentos sobre pavimento rígido podem ser realizados com concre-
to de cimento Portland (CCP) ou com concreto asfáltico (CA), sendo que ambos 
são utilizados para a reabilitação dos diferentes tipos de pavimentos rígidos. Os 
recapeamentos em CCP podem ser classificados, de acordo com sua ligação com 
o pavimento antigo, em “bonded”, “unbonded” e “partilly bonded”, ou em tradução 
livre: ligado, não ligado e parcialmente ligado. Para recapeamentos ligados é adi-
cionado um agente de ligação entre a superfície antiga e o recapeamento, produ-
zindo-se uma estrutura monolítica. Já no recapeamento não-ligado é executada 
uma camada intermediária que garanta que o recapeamento não será solidário 
ao pavimento original, enquanto que os recapeamentos parcialmente ligados são 
executados diretamente sobre o pavimento antigo, mas sem agente de ligação nem 
camada intermediária para quebra de vínculo (FWA, 2006).

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTOS RÍGIDOS

Um recapeamento em CA sobre um pavimento rígido representa uma estraté-
gia de reabilitação viável. Ele pode fornecer boa manutenção, por um custo inicial 
de construção que é substancialmente menor que a de uma reabilitação em CCP. 
Além disso, os recapeamentos em CA requerem menos tempo de construção, o 
que reduz os custos do usuário durante a construção. No entanto, pode não ser a 
solução mais econômica para reabilitação em longo prazo. Por causa de sua vida 
útil relativamente curta, sobreposições em CA podem necessitar de manutenção 
mais cedo do que sobreposições em CCP. E um dos problemas mais críticos que 
efetivamente determinam a vida útil da estrutura é a reflexão de trincas (Yoon-Ho 
et al. 1998).

Recapeamentos realizados com misturas asfálticas a quente são comumente 
usados para melhorar a condição dos pavimentos de concreto danificados. A ques-
tão mais desafiadora para sobreposições de CA sobre pavimentos de concreto é 
a prevenção do desenvolvimento de trincas de reflexão nos locais das juntas e fis-
suras existentes em pavimentos de concreto. Diferentes técnicas têm sido usadas 
para superar esse problema, no entanto, muitas vezes, não forneceram resultados 
satisfatórios (Gautam, 2009).

Os recapeamentos em CA são comumente usados devido à rapidez com que 
o pavimento pode ser liberado para o tráfego de veículos. Seu projeto consiste ba-
sicamente em determinar as características do recapeamento de tal forma que ele 
resista às cargas provenientes do tráfego, aos efeitos da variação de temperatura 
e à reflexão das trincas (FWA, 2006).

O projeto de um recapeamento depende fortemente da condição física do 
pavimento existente. Além disso, uma abordagem cuidadosa na escolha do tipo de 
sobreposição e método de construção em termos de custo financeiro e atraso para 
o usuário é necessária. Assim, um recapeamento com CA é muitas vezes escolhido 
como um método de reabilitação devido ao seu potencial de ser rapidamente con-
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cluído. Um recapeamento asfáltico sobre pavimento rígido possui características 
diferentes de um recapeamento sobre pavimento flexível. No caso do pavimento de 
concreto, a causa primária de dano está relacionada ao fenômeno de reflexão de 
trincas, que são comumente combatidas por diversas técnicas que tem a finalidade 
retardarem esse fenômeno (Yoon-Ho et al, 1998).

Uma técnica comumente utilizada é a “rubblization”, que é um procedimento 
destrutivo que quebra uma laje de concreto existente em pequenos fragmentos a 
fim de servir de base para o revestimento asfáltico (Asphalt Institute, 2007). No en-
tanto, caso a placa de concreto ainda esteja em boas condições este procedimen-
to é passível a críticas por não aproveitar a capacidade estrutural que seria pro-
porcionada caso a placa de concreto não fosse fragmentada, essa fragmentação 
pode até mesmo ocasionar uma diminuição na capacidade estrutural do pavimento 
(American Concrete Pavement Association, 1998). Essa técnica não será objeto de 
estudo desta pesquisa.

Outra possibilidade, para reduzir o problema da reflexão trincas sobre as juntas 
de dilatação em pavimentos de concreto simples é a serragem e posterior selagem 
(conhecida em inglês como “saw-and-seal”) das trincas no CA exatamente no local 
onde o revestimento se sobrepõe às juntas do pavimento de concreto preexistente. A 
utilização desta técnica é preferível em pavimentos de concreto armado, que possui 
maior distância entre as juntas de dilatação (Asphalt Institute, 2007).

Yoon-Ho et al. (1998) avaliaram diversas soluções de recapeamento asfáltico 
sobre pavimentos de concreto em uma determinada rodovia do estado do Texas, nos 
EUA. Foi observada a ocorrência de reflexão de trincas, afundamentos de trilha de 
roda e trincas de fadiga, estas últimas ocorriam nos casos onde havia bases flexíveis 
entre a placa de concreto e o novo revestimento. Esses foram considerados, os de-
feitos mais importantes de revestimentos asfálticos sobre pavimentos de concreto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ANÁLISE DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES
 
As mais modernas ferramentas para projetos e avaliação estrutural de pavi-

mentos são baseadas no conceito de Mecânica dos Pavimentos, que consiste na 
aplicação da Mecânica dos Solos, Mecânica da Fratura e Mecânica do Contínuo 
ao comportamento de sistemas de camadas obtendo-se bases mais racionais para 
o desenvolvimento de projetos de pavimentos, considerando-se as tensões e de-
formações atuantes e compatibilizando-as com as tensões admissíveis, para um 
período de projeto e condição de serventia (Pinto e Preussler, 2010).

A maneira mais simples para caracterizar o comportamento de um pavimento 
flexível sob cargas de roda é considerá-lo como um semi-espaço homogêneo. A 
metade do espaço tem área e profundidade infinitas com um plano superior em que 
as cargas são aplicadas (Huang, 2004). O desenvolvimento da solução formal geral 
para vários tipos de carregamento no meio semi-infinito se deve a Joseph Boussi-
nesq (1842 – 1929). Nesta solução as tensões e os deslocamentos em cada ponto 
do sólido são derivados de uma função que foi chamada de potencial logarítmico 
de três variáveis (Medina e Motta, 2005).
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No entanto, pavimentos flexíveis são sistemas em camadas com materiais de 
melhor qualidade na parte superior do pavimento e não pode ser representada por 
uma massa homogênea, de modo que o uso da teoria em camadas de Burmister 
se torna mais apropriado que a teoria de Boussinesq. Burmister desenvolveu seu 
estudo primeiramente para duas, estendendo-o posteriormente para três camadas. 
Com o advento dos recursos computacionais, a teoria pode ser aplicada a um sis-
tema de multicamadas com qualquer quantidade de camadas (Huang, 2004).

Para um sistema de duas camadas a teoria de Burmister pode ser utilizada 
para, por exemplo, uma placa de concreto como primeira camada apoiada em um 
subleito como segunda camada sendo considerado como um espaço semi-infinito. 
Para o cálculo de tensões e deformações de uma carga distribuída circular em um 
sistema multicamadas, de acordo com a teoria de Burmister, devem-se obedecer 
as seguintes hipóteses (Medina e Motta, 2005):

- Os materiais são isotrópicos, elásticos e homogêneos; os módulos de tração 
e compressão são iguais e a lei de Hooke é aplicável.

- As camadas não têm peso, são ilimitadas transversalmente, sendo a cama-
da inferior semi-infinita.

- As condições de fronteira são: (a) a superfície superior está livre de tensões 
fora da área carregada, (b) na área carregada ocorrem apenas tensões normais, (c) 
a grande profundidade as tensões e deformações são nulas.

- Admitem-se as seguintes condições de interfaces: com ou sem atrito entre 
as camadas considerando-se para o primeiro caso que as tensões cisalhantes en-
tre as camadas sejam iguais e que no segundo caso sejam zero.

Huang (2004) apresenta a solução para sistemas de duas e três camadas, 
considerando-se apenas o caso de atrito entre as interfaces, mencionado anterior-
mente nas hipóteses consideradas neste método de análise. Para o sistema de 
duas camadas é apresentada a solução para carregamento de roda dupla e eixo 
duplo. Apresenta ainda um desenvolvimento teórico para um sistema multicamadas 
para um número de camadas qualquer.

A possibilidade de composição de efeitos para vários carregamentos é possível 
devido ao princípio da superposição e da hipótese de elasticidade linear (Franco, 2007).

A primeira análise estrutural específica para pavimentos de concreto deve-se 
a Westergaard (1926), onde o pavimento foi considerado como uma placa delgada 
homogênea, isótropa e elástica, apoiada sobre o subleito considerado como um 
sistema de molas paralelas idealizado primeiramente por Winkler (1867), que rea-
giriam de forma independente umas das outras oferecendo resistência apenas na 
direção vertical.

O conjunto de molas da fundação de Winkler, conhecido também como “mo-
delo de líquido denso”, apresenta uma constante elástica k, parâmetro denominado 
módulo de reação do subleito (Balbo, 2009). Segundo Hall e Darter apud Balbo 
(2009) o modelo de Winkler representa um aspecto do comportamento da funda-
ção (subleito), enquanto o modelo de sólido elástico retrataria outras condições, 
sendo que o comportamento real do solo estaria entre esses dois comportamentos 
teóricos. Na Figura 2 observa-se uma comparação esquemática entre o modelo de 
Winkler e o comportamento real do solo.
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Figura 2. Diferenças entre o modelo de Winkler e o solo real (adaptado de Balbo, 2009).

O módulo de reação do subleito (ou fundação) possui unidade de pressão 
sobre comprimento, já que representa a relação da pressão aplicada sobre a de-
flexão medida na superfície da placa rígida. Testes realizados por Spangler (1942) 
demonstram que o valor de k varia com a posição de aplicação da carga na placa 
de concreto, decrescendo à medida que a carga se afasta da extremidade (Balbo, 
2009).

O valor de k pode ser obtido mediante retroanálise com FWD pelo método do 
guia AASHTO (1993). Por esse método determinam-se primeiramente o parâme-
tro AREA, que é obtido a partir das deflexões a 0, 12, 24 e 36 polegadas do ponto 
de aplicação da carga conforme a Equação 1 e com o valor de d0 em centésimos 
de milímetros utiliza-se um gráfico onde se obtém o valor de k para uma carga de 
9.000 libras e um raio de aplicação de 5,9 polegadas.

O valor do módulo de elasticidade da placa de concreto também pode ser 
obtido pelo método do guia AASHTO (1993), através de outro gráfico desta refe-
rência e a partir dos valores de k e lk, do coeficiente de Poisson do concreto (μ) e 
da espessura da laje (h).

Silva (2001) e também Balbo (2010) descrevem o procedimento desenvolvido 
por Hall (1991) que apresenta a formulação analítica para o cálculo de k e E. Esse 
procedimento é baseado na correlação do parâmetro AREA com raio de rigidez re-
lativa (lk) apresentado na Equação 2 e pela expressão apresentada na Equação 3, 
onde o valor de k é obtido em função de lk, da carga (P), da área de contato (a) e da 
deflexão máxima (d0).

(1)
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Com os valores de k e lk determinados se obtém o valor de E na Equação 4, onde 
μ é o coeficiente de Poisson do concreto e h é a espessura da placa de concreto.

O valor de k encontrados a partir da área da bacia de deflexão dividida pela 
deflexão máxima (parâmetro AREA) obtidos por retroanálise com equipamento 
FWD corresponde a um valor de k dinâmico, sendo que para obtenção do valor 
do k estático, obtido por prova de carga, deve-se multiplicar o k dinâmico por 0,5. 
(AASTHO, 1993). Deve-se observar que o parâmetro AREA calculado pela Equa-
ção 1 apresenta como unidade a polegada.

Medina e Motta (2005) indicam o valor de k (estático) entre 25 N / cm³ e 150 N 
/ cm³ e apresentam a correlação com o CBR (R² = 0,998) obtida por Silva (1970) a 
partir de dados da Portland Cement Association, conforme Equação 5.

Balbo (2009) apresenta associações entre o tipo de solo, o CBR e o módulo 
de reação do subleito (k) feita pelo USACE. Apresenta ainda uma faixa de valores 
estimativos para cada tipo de solo considerando-se a classificação MCT.

Também é possível analisar as propriedades de um pavimento rígido conside-
rando o modelo analítico Hogg – Losberg para placas sobre fundações elásticas, 
com módulo de elasticidade Es e coeficiente de Poisson μs. Losberg redefine o raio 
de rigidez relativa, que é expresso pela função da Equação 6 (Balbo, 2009).

De forma semelhante ao modelo de líquido denso, o raio de rigidez relativo 
para o modelo de sólido elástico (ls) pode ser correlacionado com o parâmetro 
AREA conforme apresentado na Equação 7 e o módulo elástico do subleito confor-
me a Equação 8 (Hall, 1991 apud Lee et al., 2010).

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Os modelos analíticos que empregam o critério de meio elástico para o siste-
ma de apoio, ao contrário do conceito de reação de Winkler, permitem a estimativa 
de tensão sobre o subleito (Balbo, 2009).

A transferência de carga em juntas transversais de placas de pavimentos de 
concreto é um importante fator no desempenho do pavimento de concreto quando 
submetido ao tráfego e a cargas ambientais. A Eficiência de Transferência de Carga 
(ETC) pode ser calculada pela medida de deflexões em pontos opostos dos dois 
lados da junta ou trinca conforme a equação 9 (Colim e Balbo, 2007).

SisPav E A FERRAMENTA EFin3D
Neste artigo serão empregados, para as análises de tensões, deformações 

e desempenho estrutural do pavimento o programa SisPav e sua ferramenta de 
análise de tensões o software EFin3D. Suas características serão brevemente des-
critas nesta seção.

O SisPav é um programa de dimensionamento desenvolvido por Franco 
(2007), em seu menu ferramentas encontra-se o EFin3D, um programa de ele-
mentos finitos tridimensional. O SisPav utiliza em sua rotina de cálculos o software 
AEMC, que utiliza a solução baseada no método das camadas elásticas e também 
encontra-se disponível no menu ferramentas. Optou-se neste trabalho pelas aná-
lises com o EFin3D, pois este programa gera automaticamente uma malha que 
permitiu uma análise mais detalhada das tensões. O EFin3D e o AEMC não apre-
sentaram diferenças significativas no resultados de comparações feitas por Franco 
(2007) para estruturas e carregamentos mais simples, como no caso de carrega-
mento de um eixo simples isolado.

 O programa permite a geração automática da malha de elementos finitos, 
que foi configurada para atender a todos os carregamentos previstos na legisla-
ção brasileira, com exceção do conjunto especial de dois eixos. Os carregamentos 
distribuídos são aproximados por carregamentos nodais distribuídos por uma área 
octogonal composta de 24 trapézios.

O carregamento devido as cargas do tráfego no SisPav considera todos os 
veículos com o carregamento máximo previsto pela legislação. Evidentemente não 
todos os veículos trafegam exatamente com o carregamento máximo, alguns tra-
fegam vazios e outros com carregamento acima do permitido. Caso haja uma fis-

(7)

(8)

(9)
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calização na rodovia que meça o peso dos veículos, minimizando o número de 
veículos trafegando com excesso de peso, as cargas consideradas pelo programa 
tenderiam a ser superdimensionadas.

O SisPav, além de calcular as tensões e deformações, também pode ser uti-
lizado para dimensionar as camadas do pavimento e para verificar a vida de pro-
jeto da estrutura. Os dados de entrada do software para cada camada são: tipo, 
espessura, coeficiente de Poisson, modelo, módulo de elasticidade, ou constantes 
de regressão no caso de modelos não lineares, e aderência. Os dados de entrada 
são acessados pela opção “Propriedades da Camada” do botão “Alterar Estrutura”, 
onde se encontram também as opções alterar e remover camada.  Franco (2007) 
apresenta um tutorial para a utilização do programa SisPav.

Para determinar o desempenho do pavimento Franco (2007) aplica ao pavi-
mento os modelos constantes no capítulo 7 de sua tese. São apresentados mo-
delos de fadiga para a mistura asfáltica de Franco (2007), solo-cimento de Ceratti 
(1991), material tratado com cimento de Trichês (1994) e um critério de deflexões 
admissíveis de Preussler (1993). Para deformação permanente são considerados 
modelos para mistura asfáltica, material granular, solos lateríticos e solos finos sil-
tosos ou argilosos de Uzan (1982). E apresentado ainda um critério de tensão limite 
no topo do subleito de Heukelom e Klomp (1962).

O USO DA GEOGRELHA PARA REFORÇO DE PAVIMENTOS

Um das técnicas de retardamento da reflexão de trincas é execução de 
camadas intermediárias de desvio, que redirecionam temporariamente as trin-
cas para a direção horizontal. O principal grupo de materiais utilizados para o 
redirecionamento das trincas é o dos geossintéticos, destacando-se o geotêxtil 
não tecido e a geogrelha. O geotêxtil impregnado com betume possui ainda a 
utilidade adicional de impermeabilizar as camadas inferiores, contribuindo para 
um melhor desempenho do pavimento, mesmo após a reflexão das trincas (Pe-
reira, 2002).

O uso de geogrelhas para o combate a reflexão de trincas já foi empre-
gado com sucesso no Brasil, conforme relatam Mondolfo et al. (2003) sobre a 
implantação do Anel Viário de Campinas, onde uma geogrelha de poliéster foi 
empregada com sucesso para conter a reflexão de trincas existentes na base de 
brita graduada tratada com cimento. No Rio de Janeiro as geogrelhas de poliés-
ter também foram utilizadas para retardar ou bloquear a propagação de trincas, 
obtendo-se bons resultados (Lao e Ramos, 2009). 

A principal função de uma geogrelha em pavimento flexível é a de reforço 
estrutural, proporcionando à camada intermediária a capacidade de compensar 
uma deficiência na resistência à tração dentro pavimento, possibilitando a dimi-
nuição da espessura da camada de revestimento (Bastos, 2010).

Para que um geossintético seja instalado entre um pavimento deteriorado 
de concreto de cimento Portland (CCP) e uma camada de concreto asfáltico, de-
ve-se avaliar o grau da deterioração das placas CCP para verificar a efetividade 
da adoção do geossintético na redução da reflexão das trincas (Perreira, 2002).
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Vilches (2002) realizou ensaios de fadiga em vigotas com e sem geogre-
lhas poliméricas de poliéster em corpos-de-prova prismáticos, contendo um trin-
camento prévio, para situações de trincamentos causados por flexão e cisalha-
mento. Foi determinado o fator de eficiência do geossintético (FEG), que é um 
fator mutiplicador da vida de fadiga do corpo de prova. O FEG nos ensaios do 
trabalho de Vilches (2002) variou de 4,60 a 6,14.

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os parâmetros representativos da condição estrutural do trecho em pavi-
mento de concreto da rodovia BR 101 – PE lote 6, descritos na seção anterior, 
foram medidos em campo e retroanalisados, seus valores são apresentados na 
Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros representativos da condição estrutural do trecho em pavimento de concreto da rodovia BR 
101 – PE lote 6.

Parâmetro Unidade Valor Médio

Carga (kgf) 4.012,72

Df1 (x 0,01mm) 17,58

AREA (cm) 58,43

ETC (Df8/Df2) 0,94

Ks (kgf/cm²/cm) 25,38

Epcc (kgf/cm²) 146.948,23

Es (kgf/cm²) 2.510,53

CBR sub (%) 25,11

Realizou-se o dimensionamento de um reforço com revestimento asfáltico 
com a utilização do software SisPav considerando-se o Módulo de resiliência do 
concreto asfáltico da capa (asfalto polímero) e do binder de 2.500 MPa e 4.500 
MPa respectivamente e obteve-se uma vida de projeto de 10 anos.

O SisPav não possui a capacidade de avaliar a geogrelha, mas devido a sua 
necessidade para retardar ou evitar a propagação de trincas esse material foi con-
siderado e sua colocação prevista para 4 centímetros acima da placa de concreto.

No entanto os valores do módulo elástico da placa de concreto sofreram gran-
de variação, portanto analisou-se a variação de distribuição de tensões  no pavi-
mento para os valores máximo e mínimo estatisticamente trabalhado.

A distribuição de tensões para um pavimento com módulo elástico da placa 
de concreto (Epcc) máximo e mínimo, e módulo elástico do subleito (Es) conforme 
apresentado na tabela 1, são apresentados na Figuras 3 e 4.
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Figura 3. Distribuição de tensões no pavimento - Epcc máximo.

Figura 4. Distribuição de tensões  no pavimento - Epcc mínimo.

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a estrutura dimensionada atende a uma vida de projeto 
de 10 anos, considerando-se os critérios de dimensionamento do SisPav.

Observa-se que a grande variação do valor de módulo elástico da placa de 
concreto (Epcc) acarreta uma variação correspondente da distribuição de tensões 
no pavimento. Para o caso de Epcc máximo ocorre uma concentração de tensões 
de tração na parte inferior da placa de concreto. Já para o caso de Epcc mínimo o 
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comportamento do pavimento já é mais próximo ao de um pavimento flexível, com 
as tensões de tração mais distribuídas.

Observa-se nos dois casos uma forte compressão na camada mais superfi-
cial, indicando que a mistura asfáltica empregada na capa de rolamento necessita 
apresentar uma boa resistência a deformação permanente.

Conclui-se, por fim, que a geogrelha vai se posicionar no pavimento em um 
plano que sofre prioritariamente tensões horizontais de compressão e, portanto, de 
acordo com o modelo considerado, não vai contribuir com rigidez para absorver os 
esforços provenientes do tráfego, sendo solicitada apenas quando do surgimento 
de tensões concentradas nas extremidades das trincas de reflexão.
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