PASSADO E PRESENTE DOS METODOS DE
"
DlMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM ENFASE
NO
CASO DOS PAVIMENTOS RlGIDOS

Expoem-se novas ideias sobre a pratica do dimensionamento de pavimentos,
originadas do grande volume de conhecimentos adquiridos nas duas ultimas
decadas sobre 0 projeto estrutural, que comec;am a dar forma a modernos
modelos fisicos e matematicos de previsGo de comportamento, nGO s6 a fadiga
sob a aC;Goas cargas mecdnicas e agentes ambientais classico enfoque,
usado, com bastante comprovaC;Go,em diferentes metodos de calculos - como,
no caso dos pavimentos rigidos, quanto a jissuraC;Gopor retraC;Go,a formaC;Qode
"degraus" ou escalonamento nas juntas transversais, a erOSGOdafundaC;Go e ao
papel dos distintos processos artificiais de transferencia de carga entre placas
contiguas ou pela interaC;Goentre pavimento e acostamentoo
Partindo de uma ampla revisQo de conceitos, a intenC;Qodo texto e mostrar como
esses novos enfoques vem sendo materializados na criaC;Gode metodos de
dimensionamento que levem em conta, por exemplo, 0 enfoque mecanistico como
modelador dos procedimentos de calculoo
Da-se enfase, no caso dos pavimentos rigidos, ao metodo de dimensionamento
desenvolvido pela Portland Cement Association, um exemplo acabado de modelo
atualizadoo
Extensa Referencia Bibliograjica fornece as fontes para 0 aprofundamento do
estudo desse tema; 0 trabalho nGO oferece conclusoes, mas pondera sobre a
aplicabilidade desses enfoques e modelos a otimizaC;Godo projeto estrutural dos
pavimentos rigidos, no futuro imediatoo

1. INTRODU<;AO

o dimensionamento

de urn pavimento,
independentemente de seu tipo flexivel, rfgido ou composto - requer 0
conhecimento nao apenas das cargas
atuantes, das condic;:oes ambientais ambas, geradoras das tensoes, das
deformac;:oes e dos deslocamentos que
configuram 0 estado de tensoes a que
estara submetida a estrutura - e das
caracterfsticas elasticas e mecanicas
dos materiais que compoe esta ultima,
mas tambem dos modelos de comportamento it ruptura que podem vir a
ocorrer em cada situac;:ao.
Simplificadamente, pode-se conceituar
que urn pavimento, ao ser solicitado,
deforma-se de modo que as tensoes
sejam diluidas. A deformac;:ao e dividida em duas especies: a deformac;:ao
elastica, que se recupera logo cessado
o carregamento, e a deformac;:ao plastica, irrecuperavel, que nao cessa
mesmo retirada a carga.
A fadiga, resultado da repetic;:ao das
cargas e do efeito elastico, e comum a
todas as famiIias de pavimentos. A
reiterac;:ao das deformac;:oes de ordem
plastica, entretanto, e peculiar as estruturas flexiveis e as compostas, nao
ocorrendo nos pavimentos rigidos.
Estes,· por sua vez, podem sofrer urn
tipo especial de ruptura, por erosao de
sua funday'ao, que produz 0 efeito de
contato parcial entre a placa de concreto e esta ultima, elevando 0 nivel
das tensoes e conduzindo 0 pavimento
it ruptura.
No caso dos pavimentos flexiveis,
cujos metodos de dimensionamento

desde sua genese foram empmcos diferentemente dos pavimentos de
concreto, ja na origem racionais somente agora 0 enfoque mecanistico
comec;:a a aparecer e fortalecer-se.
Aproveitando urn resume contido no
excelente trabalho da prof. Laura
Motta (Novos Metodos de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis,
Seminario sobre Manutenc;:ao da Infraestrutura Aeroportuaria, International
Civil Aviation Organization, Rio de
Janeiro, agosto de 1996), pode-se
estabelecer que, ao longo dos anos, os
metodos de dimensionamento de pavimentos flexiveis podem ser setorizados em cinco categorias: empiricos
(fndice de Grupo, CBR), limite de
ruptura por cisalhamento (capacidade de carga), limite da deflexao,
desempenho em pistas experimentais (AASHTO) e empirico-mecanisticos (criterios de tensao ou deformac;:ao de compressao do subleito, ou
seja, ruptura por deformac;:ao permanente, e de tensao ou deformac;:ao de
trac;:ao no fundo da camada betuminosa, ou seja, dentro do criterio de
ruptura por fadiga ou trincamento).
A tendencia e, indubitavelmente, a
passagem para os metodos mecanisticos, mais confiaveis e precisos. Alem
disto, ficariam como que uniformizados os criterios para todos os tipos de
pavimentos, fossem novos ou de
reforc;:o. 0 manejo da complexidade
dos dados necessarios para tal ja e
facilitado, extraordinariamente, pela
existencia de program as de computac;:aohabeis para tanto.

2.

0$ CASO DOS PAVIMENTOS

RiGmos
Os metodos classicos de dimensionamento de pavimentos rfgidos baseiamse normalmente na considerac;ao das
propriedades de concreto (representada comumente pela resistencia a
trac;:aona flexao e, as vezes, tambem
pelo modulo estMico de elasticidade a
compressao), no suporte da fundac;ao
do pavimentos (medido pelo coeficiente de recalque) e nas caracterfsticas do carregamento (dadas pela
magnitude das cargas, sua posic;ao
critica em relayao a geometria das
placas de concreto e 0 efeito do
numero de repetiyoes de eixo durante
o periodo de projeto). Hoje em dia, 0
volume de conhecimentos adquiridos
nos ultimos anos, tanto na area de
projeto
e estruturas, como nas de
construyao e de gerencia dessa famflia
de pavimentos, permitiu a acentuado
aperfeiyoamento
de sua tecnica,
principalmente no que diz respeito aos
procedimentos de calculo de espessura
de concreto, 0 que engloba a
formulayao de novos modelos fisicos e
matemMicos que permitem preyer 0
compOrtamento da estrutura quanto a
fadiga, a retrac;ao e a possibilidade de
desnivelamento nas juntas transversais
("degraus" ou escalonamento das juntas sob 0 trMego), par exemplo; a
considerac;ao da influencia resultante
de certas praticas de projeto e de
construyao no estado de tensoes e no
desempenho do pavimento, como 0
uso de sub-bases estaveis e nao
erodiveis; a formulac;ao de sistemas

especiais de drenagem; e a avaliayao
do grau de transferencia de carga entre
placas contfguas.
Reconhece-se atualmente que exercem
preponderante papel no estabelecimento dos niveis de tensoes, deformac;oes
e deslocamentos no pavimento:
• as sub-bases estabilizadas quimicamente com cimento portland,
cimento asfaltico, cal hidratada ou
pozolana, dentre as quais se destaca
a de concreto pobre rolado, que
aumentam a eficiencia das juntas na
transmissao de carga e sac praticamente infensas a erosao pela ayao
conjunta da agua livre entre elas e 0
concreto e das cargas solicitantes,
constituindo-se em poderoso fator
de abrandamento do estado geral de
tensoes, dessa forma melhorando a
durabilidade e 0 compOrtamento da
estrutura como urn todo.
• uso de acostamentos estaveis de
concreto ou concreto pobre, os
quais reduzem as tensoes e os
deslocamentos verticais ao longo
das bordas livres das placas e impedem a penetrac;ao lateral da agua;
• proprio tipo e as caracteristicas
geometricas do pavimentos com a
distancia entre juntas e a presenc;a
ou nao de sistema artificial de
transferencia de carga nas juntas
transversais;
• tipo de drenagem ou de bloqueio
das aguas Iivres, intimamente
Iigados a certas formas de ruina

estrutural, como as causadas pela
erosao da funda~ao ou do acostamento que toma critic as as
tensoes, deformalYoese deslocamento verticais nas bordas longitudinais, nas juntas transversais e nos
cantos das placas de concreto, e
cujo efeito nao pode ser avaliado
pelo criterio de fadiga de concreto.
A disponibilidade da ferramenta de
calculo constituida pelo Metodo dos
Elementos Finitos, que possibilita a
computa~ao rapida e precisa de
sistemas de equalYoes simultfuleas em
que as inc6gnitas sac os val ores da
variavel que se intenta determinar,
veio facilitar a sistematizalYao do calculo e tomar viavel a avalialYaorapida
da influencia dos diferentes e variados
parametros,
mencionados
anteriormente, no estado geral de tensoes da
estrutura de pavimentos que se analisa.
A inten~ao deste texto e mostrar como
esses novos conhecimentos e conceitos vem sendo cristalizados na cria~ao
de procedimentos de dimensionamento
de pavimentos de concreto; faz-se
men~ao especial ao metoda desenvolvido na primeira metade da decada
pela Portland Cement Association 1 ,
urn exemplo acabado de modelo
atualizado .

Mode/os de Comportamento

o modele

classico de comportamento
de pavimentos rigidos considera que

sua ruina estrutural ocorre quando 0
acumulo dos efeitos das tens5es de
tralYao na flexao de concreto produzidas pela repetilYaode cargas supera a
resistencia do material a fadiga,
havendo uma intima correspondencia
entre a chamada relalYao das tens5es
(razao entre a tensao produzida pela
carga e a resistencia caracterfstica do
concreto a tralYao na flexao) e 0
numero de solicitalYoesde carga que 0
concreto pode suportar ate sua ruptura.
Desenvolveram-se estudos de laborat6rio que permitiram
determinar
curvas de fadiga, usadas por varios
autores como arcabow;o de metod os
de dimensionamento de pavimentos de
concreto para estradas e pistas de
aer6dromos, todos fundados no principio da Lei de ,Miner 3 (da Fadiga por
Dano Acumulado), mas sensivelrnente
diferentes entre si: a peA 4 e 5 arbitrou
urn limite de resistencia correspondente a uma relalYao de tens5es de
0,50, abaixo do qual nao ocorreria a
fadiga; com base em resultados de
ensaios, Darter 6 propoe urn modelo
probabilistico, de fadiga para uso no
dimensionamentos de pavirnentos de
concreto simples ditos de "rnanuten~ao zero"; 0 USACE7, usando dados
levantados pela USAF 8, utiliza urn
modele de ruina por fadiga para
pavimentos de aer6dromos que engloba 0 tratamento de uma grande
variedade de trens de pouso, magnitudes e 10calYaode cargas, resistencias e
espessura de concreto, tipos de
fundalYao e valores de suporte, diretamente ligado ao conceito
de

coberturas(*); ha, ainda, algumas
proposiyoes que buscam relacionar os
dados da pista experimental da
ASSHO ao comportamento do pavimento de concreto de concreto a
fadiga.
Estabelecido mais recentemente, 0
criterio de rufna pela formayao de
"degraus" ou deslocamento nas juntas
transversais ( em ingles, "faulting")
ensejou a proposiyao de alguns
procedimentos de avaliayao e de
previsao
do
desempenho
de
pavimentos rigidos, nos quais se
estabeleceram
limites
numericos
admissfveis para a ocorrencia desse
defeito, com os de Packard 9, Brokaw
10 e de outros pesquisadores. Sabe-se
que tern significativo papel na gerayao
e no desenvolvimento do escalonamento das juntas 0 volume de cargas
pesadas, a existencia ou nao de barras
de transferencia. 0 comprimento das
placas, 0 tipo de sub-base e de
acostamento e sua capacidade de
resistir a erosao produzida pela agua
ocasionalmente livre entre eles e 0
concreto, e 0 sistema de drenagem.
A confiabilidade
nos resultados
obtidos com a analise estrutural de urn
ou outro modelo de comportamento
depende estreitamente nao s6 de
fundamentos particulares de cada
metodo como 0 numero e a

validade de inforrnayoes devidas a
observayao de resultados praticos, ou a
amplitude das condi~oes ambientais
para que foi concebida mas,
tambem, do conjunto de fatores de
calculo que compoem cada caso: a
maior ou menor incidencia de eixos
multiplos, por exemplo, faz com que
se defina qual dos modelos se aplicara
melhor a uma dada situa~ao particular
de projeto. Importa igualmente, e
muito, a sensibilidade e a experiencia
do projetista no assunto, a que se deve
juntar a considerayao da pratica
regional.
Sistemas de Analise Estrutural
A deterrninayao efetiva das tensoes,
deforrnayoes e deslocamentos exigem
a forrnulayao de outros tipos de
model os, agora de cunho estrutural,
que perrnita dele derivar-se equayoes
matemMicas. Dispoe-se de tres modelos para essa finalidade:
1. placas de concreto apoiadas em
fundayao continua;
2.

sistemas de camadas multiplas

3.

elementos finitos.

o

pnmelro caso e representado
classicamente
pela
Teoria
de
ru
d
II
rrestergaar
, em que a estrutura e'
figurada por uma placa de concreto
elastica, isotr6pica, homogenea, em

Diz-se que ocorreu uma cobertura quando todos os pontos de uma certa seyllo transversal do
pavimentos tenham side submetidos a tensl10 maxima produzida pela aeronave crltica; 0 conceito e te6rico,
e a variavel e funyl10 do numero de operac,:Oesda aeronave crltica (com carga total), do numero de
pneumaticos de urn dos montantes principais, da largura da area de contacto de urn pneumatico e da
largura da faixa ou pista de trafego.
(*)

equilibrio, de espessura constante e de
comprimento infinito, apoiada uniformemente numa funda<;ao cujas rea<;oes
sao exclusivamente verticais e diretamente proporcionais as defonna<;oes
da placa sob carregamento (funda<;ao
winkleriana, ou "liquido denso"),
sendo 0 suporte medido pelo coeficiente de recalque (k). aplicando a
Teoria Matematica da Elasticidade,
Westergaard
desenvolveu
equa<;ao
para 0 calculo das tensoes e defonna<;oescriticas, no caso de carregamento
simples e em tres loca<;oes de carga:
interior, borda e canto da placa. Esse
sistema e a base do metodo da PCA 4
de 1996, depois de adapta<;oes procedidas par Pickett e Ray 12, atraves de
cartas de influencia que possibilitaram
a analise de qualquer configurac;ao de
carga.

o

modelo de Westergaard tern como
principal inconveniente nao levar em
conta as descontinuidades representadas por inesperadas trincas, nem que
e extraordinariamente variavel a transmissao de carga nessas ocorrencias;
nao analisa a possivel falta de contacto
continuo entre a placa e a fundac;ao,
situa<;ao critica localizada que aparece
ocasionalmente, sob a fonna de vazios
gerados por consolidada<;ao do subleito ou sub-base, ou alc;amento das
bordas longitu~inais do pavimento, ou,
ainda, pela erosao da sub-base ou do
acostamento.
Sua grande vantagem e a imensa
massa de resultados pr:iticos bemsucedidos dos metodos de dimensio-

namento que 0 utilizam como fundamento te6rico.
Os sistemas de camadas multiplas
nascem da analise de tensoes por
Boussinesq (em 1885 !), em que uma
carga concentrada atua nonnalmente a
urn s6lido elasticos unico, homogeneo
e semi-infinito.
.
13
Bunnlster
e outros genera I'lzaram a
soluc;ao para duas e tres camadas
lateralmente
ilimitadas,
mas
de
espessura finita, apoiadas num meio
elastico e infinito em todas as
direc;oes, exigindo-se contato intimo
entre as camadas e que a superficial
nao esteja submetida a tensoes de
cisalhamento fora da area carregada;
em qualquer caso, sao importantes
nesse sistema estrutural 0 modulo de
elasticidade, 0 coeficiente de Poisson e
a propria espessura das camadas.
I

o

surgimento dos computadores eletronicos facilitou 0 tratamento rapido
de sistemas complexos de equa<;oes,
sendo possivel, agora, analisar virtualmente qualquer numero de camadas e
cargas multiplas.

o

primeiro program a de computac;ao
desenvolvido especialmente para isso
foi 0 da Chevron Research Company
14, em
1963, para cinco camadas
elasticas e carregamento singular,
havendo hoje em dia outros aplicativos
para cargas multiplas.
como 0
conhecido ELSYM 5, da Universidade
da California em Berkeley 15.
Esse modelo de camadas multiplas,
entretanto, e incapaz de trabalhar com

o efeitos das descontinuidades
ocasionais de urn pavimentos rigido (placas
finitas, juntas, geometria das placas,
locayao das cargas), embora possa
considerar, por exemplo, variayoes na
natureza
dos materiais
(elasticos,
visco-elasticos ).
A analise estrutural por modelos que
usam 0 metodos dos elementos finitos
consiste na apJicayao de metodos
numericos na resoluyao das equayoes
diferenciais
caracteristicas
de subestruturas derivadas de uma estrutura
principal os elementos finitos cuja interligayao
forma a estrutura
original.
0 conceito
principal
do
metodo dos elementos finitos e que se
pode aproximar qualquer quantidade
continua pelo uso de urn modelo
composto de urn conjunto discreto
(isto e, sem pontos de acumulayao
nem descontinuidades)
definido por
urn numero finito de regioes(O).
No campo dos pavimentos rigidos, a
primeira apJicayao desse procedimento
de que se tern notfcia e Hudson e
l6
Matlock ,
com
urn
modelo
winkleriano de fundayao (como 0 de
Westergaard), que propoe urn artificio
para levar em conta a influencia das
juntas e das trincas; nos anos seguintes, desenvolveram-se
cinco diferentes tipos de aproximayao met6dica
para 0 sistema:

1.

model os de placas delgadas;

2.

modelos pIanos;

3.

modelos pri~maticos;

4.

modelos axissimetricos;

5.

modelos tridimensionais. ,

Dignos de nota sao os estudos de
Huang e Wang 17 e Tabatabaie
e
Barenberg 18, enquadrados no modelo
de placas delgadas. 0 primeiro toma
placas retangulares de concreto simples de espessura uniforme, apoiadas
num Ifquido denso, com ou sem
transmissao
de carga nas juntas, e
considera os efeitos do empenamento
termico e da ocorrencia de contacto
parcial entre a placa e fundayao; 0
outro modelo permite uma placa de 2
camadas, aderidas ou nao entre si, de
modo a permitir 0 calculo casos de
sub-base estabilizados com cimento e
de pavimentos superpostos, contendo
ainda a simulayao
de barras de
transferencia e espessura variavel de
placa, 0 que possibilita anaJisar a ayao
de acostamentos de concreto, mas nao
se atem ao estudo dos efeitos do
empenamento,
qe vazios ou descontinuidade na fundayao e do contacto
parcial entre esta e as placas de
concreto. Nenhum dos dois resolve 0
problema para 0 caso de fundayao ou
sistema de camadas multiplas.

(*) Entre as obras basicas que tratam do assunto. ver, por exemplo, "Finite-element method in engineering

science, de Ed. Zienkiewicz, Ed. MacGraw Hill. London, 2 ed., 1971.
8

AS modelos planas, prismaticos

e
axissimetricos sac concepyoes puramente te6ricas, de resultados longe da
realidade, enquanto que os tridimensionais constituem, em principio, a
soluyao precisa do problema, por
permitirem estudar 0 modele nas mais
amplas faixas de variayao das
condiyoes efetivas de geometria e das
propriedades dos componentes da
estrutura; nao sac desenvolvidos
especificamente para pavimentos, 0
que exige importantes adaptayoes,
caso a caso, que tomam sua aplicayao
quase impraticavel e muito onerosa.

prossegue e progressos sensiveis tern
side alcanyados; alguns dos metodos
mencionados neste trabalho aproximam-se bastante de preencher as
exigencias fundamentais de urn mode10 de calculo factivel e aplicavel com
facilidade, sendo quase todos capazes
de absorver e incorporar inovayoes e
avanyos significativos que venham a
aparecer em algum momento do
futuro.

Na rapida descriyao de modelos de
comportamento e sistemas de analise
estrutural de pavimentos rigid os que
aqui se fez, fica patente 0 extraordinario volume de estudo desenvolvido
sobre 0 assunto, principal mente buscando a conciliayao entre 0 arcabouyo
te6rico e a resposta pratica ou desempenho real do pavimento, nao se
chegando, apesar disso, a urn consenso
ou "receita" de metoda que cumpra,
rigorosamente, todos 0 requisitos
ideais para uma aplicayao generalizada, de indiscutivel acuracia - 0
que, de resto, acontece no mesmo grau
com os metodbS de dimensionamento
de pavimentos flexiveis. A pesquisa

Quanto ao Modelo de Comportamento

Entende-se, modemamente, que urn
metoda ideal de dimensionamento de
pavimentos rigidos contenha ou contemple certos aspectos considerados
imprescindiveis, e que serao expostos
e discutidos a seguir.

A fadiga do concreto e urn fenomeno
de grande importancia na previsao do
comportamento do pavimento rigido
quanta a apariyao de trincas de fundo
estrutural. Nos metodos de dimensio.namento disponiveis que empregam
exclusivamente esse modelo, ou em
concomitancia com outros, a vida de
fadiga(·) varia extraordinariamente,
devido primordialmente ao fate de que
eles empregam diferentes teorias ou
sistemas de analise estrutural na
determinayao das tensoes criticas no
pavimento; urn exemplo sac curvas
praticas correspondentes
a varios

e 0 numero de aplicayt>es de carga que urn certo pavimento pode suportar antes de
colapso ou ruina por efeito da fadiga do material
C·) Vida de fadiga

modelos de fadiga: PCA 66 e 84
(Referencias 4 e 1), Darter (Referencia
6), USAF (Referencia 8), ARE
(Referencia 19), Vesic (Referencia 20)
e RISC (Referencia 21). 0 calculo da
tensao maxima varia consideravelmente: carga na borda transversal
(Westergaard, PCA 66), carga na
borda longitudinal livre (Westergaard,
PCA 84 e Darter), carga no canto
(Spangler modificada, RISC, Vesic e
ARE) e explica 0 por que das distintas
curvas estabelecidas.

o

que importa e que os Iimites
impostos aos valores admissiveis de
repetiyoes de carga, em cada curva
pesquisada ou estabelecida teoricamente, seja compativel e coerente com
outros parametros do metodo a que ela
se refere - por exemplo, que haja
coerencia desses Iimites com os
firmados para os valores admissiveis
de pressao e deformayao; ademais, e
necessario que haja consistencia entre
os dados da observayao met6dica de
campo, com significancia estatistica de
alto grau nessa correlayao.

o

modelo de erosao e urn avanyo
consideravel, por possibilitar a introdUyao objetiva do pavimentos de
dados antes tratados meramente de
forma subjetiva, os dois metodos que
os incorporam aos processo mecanistico de dimensionamento sac os de
Darter 6 e da P.C.A./84 I, bastante bem
propostos, mas, ambos, ressentindo-se
da falta de uma aplicabilidade mais
ampla em termos geograficos, isto e ,
sac desenvolvidos para regioes res-

tritas e, por isso mesmo, contem
elevada dose de seguranya. Ha modele
que considera a erosao mais 0
escalonamento, como a da P.C.A./84,
o que torn a ainda mais pesada a
influencia desse tipo de dano na
fixayao da espessura necessaria de
concreto; outros, como 0 de Brokaw1o,
contam somente 0 efeito do escalonamento, com base em dados mais
fechados ainda, para situayoes muito
particulares de projeto. A pesquisa
prossegue, paralelamente ao levantamento met6dico de informa90es sobre
o desempenho de pavimentos dimensionados com esses criterios, prevendo-se para medio prazo uma melhor
ajustagem de seus arcabou90s te6ricoexperimentais a pratica.
i

Quanto ao Modelo de Analise Estrutural

o

metodo moderno "ideal" deve
compreender a analise estrutural das
funyoes de, pelo menos, 5 diferentes
parametros ou condi90es, a saber:
a)

efeito das sub-bases tratadas com
cimento, principalmente as de
maior rigidez e melhores caracteristicas elasticas e mecanicas,
como as de concreto rolado, de
modo a incorpora-Ias ao pavimento como camada que contribua
estruturalmente e nao apenas seja
mera componente que cubra certas
necessidades de prote9ao das
placas de concreto, como a uniformiza9ao do suporte disponivel;
para tanto, e precise que 0 modele

de analise seja capaz de estuda-las
como uma segunda camada rigida,
construfda de modo a fonnar com
o concreto do pavimento uma
estrutura monolitica ou nao, e
detenninar que influencia isto tera
no estabelecimento dos padroes de
fadiga e de erosao do pavimento
como urn todo;
b) papel do tipo de transferencia de
carga nas juntas transversais e nas
dobras longitudinais entre placas e
acosta-mentos, de enonne significado na fixa~ao dos niveis de
tensoes e defomla~oes nessas
areas, que podem se tomar verdadeiros "calcanhares de Aquiles",
se nao tratados devidamente;
c)

considera~ao das conseqUencias
estruturais da existencia de vazios
ou de contacto parcial entre as
placas e sua funda~ao, causa
bastante comum de defeitos dos
mais variados graus de gravidade
em pavimentos de concreto;

d) considera~ao das diferentes distribui~oes de trMego com rela~ao a
geometria do pavimento;
e)

para aplica~ao em regioes em que
as varia~5es climaticas 0 exijam,
capacidade de definir tens5es originadas do fenomeno de empenamento tennico e higrosc6pico do
concreto.

A intera~ao de urn tao grande numero
de variaveis, algumas extraordinariamente complexas, requer que 0
modelo de analise estrutural "ideal"

seja do grupo que usa 0 metodo de
elementos finitos, representada a placa
de concreto como uma casca elastica
delgada, com curvatura positiva. Deve
ser habil, tambem, para pennitir que a
analise se estenda a placas multiplas,
de modo a que se possa delimitar 0
funcionamento de pavimentos dotados
de barras de transferencia, ou barras
de liga~ao, ou acostamento de concreto ligados as placas.

o modelo

de analise estrutural precisa
definir 0 estado das tensoes para hip6teses diferentes quanta a natureza dos
materiais componentes das camadas de
pavimentos: elastica linear e nao
linear, elastoplasticos,
viscoelatico
viscoplastico linear e nao linear. Pelas
dificuldades quase intransponfveis da
aplica~ao das outras hip6teses, a
tendencia e usar 0 modelo elastico
linear (nao dependente das tensoes);
em casos de considera~ao da fundar;:ao
como urn sistema de camadas multiplas, sob a fonna de urn s6lido
elastico, e possfvel detenninar em
laborat6rio os n6dulos dos materiais
em fun~ao da tensao, da temperatura
(se for 0 caso) e da velocidade de
carregamento, e compor a analise com
as propriedades viscoelasticas nao
lineares, nao havendo neste momento,
no en-tanto, meios de materializar esse
tipo de analise, mais realista.
Finalmente, 0 modemo metoda de
dimensionamento de pavimentos de
concreto deve ser possivel de confronta~ao objetiva com a teoria e a pratica.
Alguns meios de faze-Io SaD:

• verificar se a malha lan~ada, no
caso do calculo por elementos
finitos, e convergente, isto e, se os
resultados caminham em dire~ao a
uma solu~ao limite, 0 que e fun~ao
direta das caracteristicas do carregamento e dos valores de suporte
adotados no metodo de dimensionamento, 0 que influi significativamente no padrao dimensional dos
elementos em que se decompoe a
estrutura.
• comparar;;oes com teorias previas
que permitam 0 calculo de tensoes e
deslocamentos no sistema de fundar;;ao(como 0 programa ELSYM 5),
e de tensoes e deforma~oes no
concreto (como as cartas de
influencia de Pickett e Ray).
• comparar;;oes com 0 desempenho de
pavimentos,
dimensionados
nas
condi~oes previstas pelo metodo
especifico, sob a a~ao do trMego
misto e nas situa~oes reais de
suporte e ambiencia.

o

progresso na tecnica de paVlmentar;;ao rigida
reflete-se
hoje,
fortemente, na formula~ao de metodos
de dimensionamento que, cada vez
mais, convirjam para uma avalia~ao
realista dos tipos de ruina do pavimentos que devem ser enfrentados, Ao
classico e bem provado modele de
comportamento a fadiga; tem-se agregada altera~oes significativas, embora

nao contrastantes com as suas bases
te6ricas. Ao lade disso, concebem-se
sistemas atuais de julgamento ou
determina~ao de novos modos de
danos do pavimento rigido, como 0 de
erosao, as vezes acoplado ao de
escalonamento de juntas. ,
A p6s uma revisao da natureza dos
modelos disponiveis de comportamento e de analise estrutural, passa-se
a descrever a tendencia atual dos
procedimentos de calculo de pavimentos de concreto; em todo 0 trabalho, a
inten~ao e demonstrar que existem as
ferramentas te6ricas para engendrar 0
"metodo ideal", nao ut6pico, mas
ainda longe de concretizar-se.

o arcabou~o

desse metoda deve compor-se de principios que the permitam:
(a) levar em conta, concomitantemente, os modelos de fadiga par.
repeti~ao de cargas, de erosao da
funda~ao e de forma~ao de escatoes nas juntas;

(b) ser formulado de acordo com 0
processo de calculo por elementos
finitos, dada a sua precisao e a
facilidade de intera~ao das intimeras variaveis do problema;
(c) definir claramente 0 papel, no
dimensionamento dos sistemas de
transferencia de carga, transversal
e longitudinalmente;
(d) considerar 0 efeito de vazios na
funda~ao a suporte parcial;
(e) a ar;;ao estrutural de sub-bases
semi-rigidas ou rigidas, aderidas
ou nao ao concreto, no estabe-

lecimento do estado de tensoes do
conjunto;
(f) que ele seja modular, capaz de
absorver informayoes futuras ocasionais de importfulcia.
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