
Seminário Pavimento de Concreto  
Estradas de Concreto: uma escolha inteligente e sustentável 

DICAS PARA EXECUTAR BEM UM PAVIMENTO 

DE CONCRETO 

ENGº LEOVALDO FOGANHOLE 



Plano Cotado 
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Controle de espessuras das camadas do pavimento 



Plano cotado 



Plano cotado 



Barras de transferência 
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Barras de transferência 

São barras de aço liso (CA 25)que têm a função de transferir cargas  
verticais de uma placa para outra contígua, evitando-se com 
isso a aplicação brusca dos  esforços verticais aplicados pelas 
rodas dos veículos e a ocorrência de degraus entre estas placas 
. 



Sem barra de transferência 

➔ 
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PavConcretoSemBarrasTransf.mpg


Com barra de transferência 

➔ 

PavConcretoComBarrasTransf.mpg


Barras de transferência  - posicionamento e fixação  

     As barras de 

transferência 

deverão estar 

colocadas em 

plano horizontal 

paralelo à sub-

base,alinhadas 

paralelas entre si. 



Barras de transferência 

O mal posicionamento das barras de transferência 
invariavelmente resultam em defeitos no pavimento com 
custos elevados para sua correção. 
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Adensamento do concreto 
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Adensamento 

■ Nas obras nem sempre é dada a devida atenção para a 

qualidade do adensamento do concreto. 

 

■ Vibração na medida certa, a falta de vibração é tão nociva 

quanto o excesso. 

 

■ Treinamento da equipe e aplicação das ferramentas 

adequadas no adensamento do concreto. 

 

 



Adensamento 

13 

Redução de resistência em função da % de vazios 

Para cada 1% de ar aprisionado  reduz a resistência entre 5 e 

6%. 



JUNTA DE CONSTRUÇÃO 
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Juntas de construção 
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Altura da forma maior que a espessura de projeto 



Juntas de Construção 
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Juntas de Construção 

231,9 -140 = 91,9  mm/km 

186,0 – 100 =  86,0 mm/km 
60% 554% 



Juntas de construção 

18 



Juntas de construção 
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Cura do concreto 
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Funções da cura  

■ Impedir a evaporação rápida da água de 

amassamento; 

 

■ Promover a total hidratação das partículas de 

cimento no concreto; 

 

■ Eliminar a possibilidade de ocorrência de fissuras de 

retração plástica; 
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Cura química 

Executada após a texturização através de equipamento 
autopropelido, constituído de bomba e barra espargidora em 
toda a largura das placas concretadas. 



Serragem das juntas 
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Execução das juntas 

O momento correto para o início de corte é função da resistência do 
concreto nas primeiras idades e das condições climáticas do dia 
da concretagem. 
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Execução das juntas 
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Profundidade do corte 



Indução da fissura 

Fissura na placa de concreto induzida pelo corte transversal 
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