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A durabilidade dos pavfmentos de
concreto e a caracterfstica que melhor
exprime 0 conceito de sustentabilidade,
trazendo beneffcios diretos para os usua-
rios das estradas e vias pavimentadas com
concreto.

A durabilidade se garante pela ado-
<;:aodas boas praticas de engenharia no
que diz respeito ao projeto e execu<;:ao
desses pavimentos. Dentra desse concei-
to, um dos aspectos a ser considerado e a
preven<;:aode manifesta<;:6es patol6gicas
devidas a RAA, pois se medidas preventi-
vas nao forem tomadas na execu<;:aodos
pavimentos podera haver comprometi-
mento da durabilidade, quando do uso de
materiais com certas caracterfsticas e sua
intera<;:aocom ascondi<;:6esambientais.

A RAA e uma rea<;:aoqufmica entre
agregados denominados reativos e os hi-
dr6xidos alcalinos dissolvidos na solu<;:ao
dos poras do concreto, que geralmente se
manifesta somente depois de muito tem-
po (mais de 10 anos da constru<;:aodo pa-
vimento, por exemplo). Como resultado
da rea<;:ao,ha forma<;:aode gel expansivo
ou produtos de cristaliza<;:ao,que causam
fissura<;:6ese podem levar a deteriora<;:ao

da estrutura. Antigamente se associava
a RAA as barragens e obras hi-

draulicas, mas atualmen-
te se tem noticias de

ocorrencias de RAA
em obras de arte,
funda<;:6es, dor-
mentes, pavimen-

tos, entre outras. E

bem conhecido 0 caso de RAA nas pistas
do Aeroporto Internacional de Denver,
nos Estados Unidos, mas felizmente no
Brasil nao se registrau ainda nenhum caso
em pavimento de concreto. As principais
manifesta<;:6es,alem das fissuras, sac des-
placamentos, perda de estanqueidade,
perda de aderencia da argamassa junto a
superffcie dos agregados, movimenta<;:ao
ou abertura de juntas, etc. Para que ocor-
ra a rea<;:aoha necessidade simultanea
da intera<;:aode 3 fatores: umidade, agre-
gada reativo e alcalis. As principais fases
reativas presentes nos agregados como
seixos ralados, britas de basaltos, granitos,
gnaisses, calcarios, etc. sac formas de sflica
capazes de reagir com solu<;:6esalcalinas
..As fontes de alcalis sac geralmente os
cimentos, mas esses compostos podem
ser advindos da agua de amassamento
ou agua em contato com a estrutura, dos
aditivos qufmicos, adi<;:6ese dos pr6prios
agregados, etc.. Para a preven<;:aoda RAA
basta assegurar a ausencia de pelo men os
um dos tres fatores, mas indubitavelmen-
te 0 contrale da reatividade potencial do
agregado e a de mais facil pratica. Existe
uma famflia de normas da ABNT com 0
c6digo NBR15577 que tratam do tema e
especificamente a parte 1 constitui-se de
um guia para avalia<;:aoda reatividade po-
tencial e medidas preventivas da RAA no
uso de agregados em concreto. No meio
tecnico e conhecida a analogia de associar
a RAA com a AIDS, pois como a doen<;:a,a
RAA e facil de prevenir, mas a interrup<;:ao
do fen6meno e recupera<;:aoda estrutura
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saGdispendiosas e de diffcil operac;:ao.0
guia da ABNT prop6e a determinac;:ao do
grau de risco da ocorrencia da RAA em
func;:aodas condic;:6esde exposic;:aoe tipo
de estrutura. Em func;:aodo grau de risco
saG definidas as intensidades das ac;:6es
preventivas e a partir dessas, se neces-
sarias, as medidas de mitigac;:ao da RAA..
Para pavimentos de concreto, a ac;:aopre-
ventiva deve ser sempre forte. 1550 signi-
fica que caso 0 agregado ensaiado pre-
via mente tenha sido c1assificado como

potencial mente reativo, as medidas de
mitigac;:ao necessarias saG as de c1assifi-
cac;:aoforte, que inclui 0 usa de materiais
inibidores da RAA ou em casas extremos
a troca do agregado (para detalhes veja a
serie das 6 normas da ABNT NBR15577).

Em suma, a adoc;:aode analise de risco
de ocorrencia da RAA, segundo preconiza
a ABNT BR15577 deve ser feita na fase de
projeto e da definic;:aodos materiais para
evitar a RAA e assim garantir a durabilida-
de do pavimento.


