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RESUMO

Este trabalho objetivou o estudo do comportamento de concretos de cimento 
Portland com ou sem fibras de aço sob cargas estáticas ou dinâmicas harmônicas 
para uso em pavimentos de concreto.

Avaliaram-se as propriedades estáticas (resistência à compressão, módulo de 
elasticidade longitudinal,  resistência  à  tração  na  flexão)  e  a  resistência à  fadiga 
destes concretos por meio de ensaios conduzidos em regime de tensão (relação 
entre tensão solicitante e resistência estática de 0,85) e frequência (1 Hz ou 10 Hz) 
constante.

Foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica que  abordou  aspectos  sobre  tipos, 
estruturas e fenômeno de fadiga de pavimentos de concreto.

O  programa  experimental  desenvolvido  englobou  dois  tipos  de  concretos 
(resistência média à compressão fcm = 35 MPa ou 70 MPa), sem ou com fibras de 
aço (teor em volume de 1% do volume do concreto e três tipos de fatores de forma:  
50, 67 e 80), perfazendo um total de 32 corpos-de-prova cilíndricos 150 mm x 300 
mm e 56 corpos-de-prova prismáticos 150 mm x 150 mm x 500 mm, sendo 24 dos 
cilíndricos e 42 dos prismáticos com fibras de aço.

Concluiu-se que a adição de fibras de aço nos concretos, em geral, melhorou 
as  propriedades  estáticas  com  relação  às  dos  concretos  sem  fibras,  além  de 
aumentar  suas  ductilidade e tenacidade. Em se tratando dos ensaios dinâmicos, 
verificou-se que a adição de fibras de aço nos concretos incrementa a resistência 
média à fadiga.
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ABSTRACT

This study aimed to investigate the behavior of Portland cement concrete with 
or without steel  fiber under static or dynamic harmonics loads for use in concrete 
pavement.

It  was  evaluated  the  static  properties  (compressive  strength,  modulus  of 
elasticity  and  modulus  of  rupture)  and  fatigue  strength  of  concretes  by  testing 
specimens under constant stress condition (relationship between the applied stress 
and static resistance of 0.85 ) and frequency (1 Hz or 10 Hz).

A  literature  review  was  undertaken  focusing  on  issues  such  as  types, 
structures and phenomenon of fatigue in concrete pavement.

The  experimental  program  included  two  types  of  concrete  (average 
compression strength fcm = 35 MPa or 70 MPa), with or without steel fiber (volumetric 
fraction of fibers equal to 1% and three types of shape factor: 50, 67 and 80), with a 
total of 32 cylindrical specimens 150 mm x 300 mm and 56 prismatic specimens 150 
mm  x  150  mm  x  500  mm,  although  24  cylindrical  specimens  and  42  prismatic 
specimens with steel fiber.

It  was  concluded that  the  addition  of  steel  fibers  in  concrete,  in  general, 
improved the static properties of concrete in relation to the specimens without fibers, 
increasing  its  ductility  and  toughness.  For  dynamic  tests,  it  was  found  that  the 
addition of steel fibers in concrete improved the fatigue average strength.
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1 INTRODUÇÃO

Os  pavimentos  de  concreto  de  cimento  Portland  (CCP)  têm  sido  muito 

utilizados 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. Nos Estados Unidos a percentagem é de cerca 

de 26%.

No  Brasil,  os  pavimentos  de  concreto  são  executados  em  grandes 

construções como as rodovias, portos e aeroportos, mas também como corredores 

de ônibus e pisos industriais, tendo um impulso marcante em meados dos anos 90, 

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.  A  inexistência  de  um  critério  de  dimensionamento 

apropriado às estruturas de pavimentos de concreto no Brasil, que dedique uma 

atenção especial ao fenômeno 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.

Em função disso,  este  trabalho,  estruturado  em seis  capítulos,  tem como 

objetivo  contribuir  para  disponibilizar  ao  meio  técnico  dados  relativos  às 

propriedades mecânicas do concreto com ou sem fibras de aço e à resistência à 

fadiga desses concretos.

Apresenta-se, no segundo capítulo, uma sucinta revisão bibliográfica sobre o 

pavimento de concreto e sobre o fenômeno de fadiga no pavimento de concreto.

O  terceiro  capítulo  detalha  os  ensaios  do  programa  experimental 

desenvolvido nos dois tipos de concretos, com ou sem fibras de aço, apresentando-

se descrição e execução, instrumentação externa e procedimentos dos ensaios.
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A análise dos resultados dos ensaios mecânicos estáticos e dinâmicos nos 

concretos deste estudo é realizada no quarto capítulo.

No  quinto  e  sexto  capítulo,  respectivamente,  tem-se  as  conclusões  deste 

trabalho e sugestões para futuros estudos sobre o assunto nele tratado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PAVIMENTOS DE CONCRETO

2.1.1 HISTÓRICO DO PAVIMENTO DE CONCRETO

 

Segundo SENÇO (1997),  os precursores  dos  pavimentos rígidos foram os 

ingleses,  que  iniciaram  a  sua  construção  em  1865.  O  primeiro  pavimento  de 

concreto  construído  nos  Estados  Unidos  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 dos anos 50 os Estados Unidos tinham cerca de 89% das grandes 

vias  urbanas  e  79%  das  vias  rurais  pavimentadas  com  concreto.  No  Brasil,  o 

primeiro 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 

pavimentação 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 

cimento foi destinada prioritariamente ao suprimento de necessidades fundamentais 

da  emergente  indústria  da  Construção  Civil,  o  que  conduziu  os  setores  de 

pavimentação  a  lançarem-se  em  empreendimentos  que  não  dependessem 

maciçamente  desse  produto.  Na  mesma  época  desenvolveu-se  nos  EUA  (e 

rapidamente  foi  absorvida  pelos  órgãos  brasileiros  ligados  ao  ramo)  extensa 
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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 convidativos, principalmente, segundo MEDINA (1997), devido às 

refinarias de petróleo instaladas no país.

Além  disso,  havia  a  estratégia  do  ex-DNER,  que  por  falta  de  recursos 

financeiros  suficientes  e  a  grande  demanda  de  rodovias  do  país,  em aplicar  a 

técnica de construção por etapas.

Essa  situação  estimulou  o  meio  técnico  de  pavimentação  a  aparelhar-se 

quase  que  exclusivamente  para  emprego  de  pavimentos  asfálticos.  Como 

consequência, 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, 2004).

O  pavimento  de  concreto  ressurgiu,  nos  últimos  anos,  em  países  de 

características 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 governos e contribuintes, da necessidade vital que é aproveitar 

ao  máximo  a  aplicação  dos  recursos  públicos,  buscando  o  maior  benefício  e  o 

menor custo (PITTA, 2004).

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 áreas industriais como 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 executa 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 FIG 2.1).
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2.1.2 VIABILIDADE ECONÔMICA DO PAVIMENTO DE CONCRETO

A comparação entre os custos dos tipos de pavimentos pode ser realizada 

considerando-se custos iniciais e custos futuros, como manutenção e operação para 

cada alternativa.

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP, quando 

se compara o pavimento de concreto com uma estrutura de pavimento asfáltico, 

principalmente em rodovias de tráfego pesado e de elevado volume, obtém-se um 

melhor desempenho da opção de pavimento de concreto, em função do seu custo 

de  construção  (custo  inicial)  ser  competitivo  e  requerer  pouca  manutenção  em 

função de sua boa durabilidade, conforme pode ser visto na FIG. 2.2.
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FIG. 2.1: Pavimento de concreto simples com barras de transferência, BR-101/PE, 
executado pelo 3°Batalhão de Engenharia de Construção.



FIG. 2.2: Custos x durabilidade de pavimentos rígidos e flexíveis, trecho Marginal 
Nova Dutra, 4 faixas (ABCP).

2.1.3 ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS 

MEDINA (1997) define o pavimento rodoviário como uma estrutura constituída 

por  diversas  camadas  superpostas  destinadas a  resistir  e  distribuir  os  esforços 

verticais 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 camadas: subleito, leito, sub-base, base e 

revestimento (no caso dos pavimentos flexíveis) ou placa de concreto (no caso de 

pavimentos  rígidos),  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 

uniformização 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  aliviadas  e  bem  distribuídas  sobre  as  camadas 

inferiores. (v. FIG 2.3a);
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 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 camadas  inferiores  concentradas  em região  próxima  da 

área de aplicação da carga. (v. FIG 2.3b).

Teoricamente  o  pavimento  flexível  é  composto  apenas  de  revestimento 

betuminoso e base. Entretanto, por razões econômicas a camada de base pode ser 

dividida em base propriamente dita e outra de sub-base.

 (a)                                                                    (b) 

FIG. 2.3: Seção de pavimentos, (a) rígido (b) flexível (ABCP).

O  pavimento  de  concreto  também  conhecido  como  pavimento  rígido,  por 

absorver 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, 

caracterizado 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 

materiais britados “in natura”, solo-cimento ou materiais britados, estabilizados com 
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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. 

                                                              

2.1.4 TIPOS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

Segundo a ABCP, o pavimento de concreto tem por característica a presença 

ou  não  de  armaduras.  Para  cada  situação,  previamente  analisada,  é  possível 

determinar a escolha mais viável para a pavimentação. Pode-se destacar, dentre os 

vários tipos de pavimentos de concreto de cimento Portland:

1.  Pavimento de Concreto Simples:  dotado de placas de  concreto simples 

separadas por juntas moldadas ou serradas. Pode contar ou não com dispositivos 

de transferência de carga (v. FIG.2.4).

FIG.  2.4:  Pavimento  de  Concreto  Simples  c/  Barra  de  Transferência 

(ABCP).

2.  Pavimento  de  Concreto  com  Armadura  Descontínua:  possui  armadura 

destinada, exclusivamente, a combater a fissuração oriunda da retração do concreto. 

As barras de aço são geralmente colocadas a 5 cm da superfície e localizadas em 
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cada  junta  transversal  e  longitudinal  do  pavimento,  por  isso  mesmo,  o  termo 

descontínua (v. FIG.2.5).

FIG. 2.5: Pavimento de Concreto com Armadura Descontínua (ABCP).

3.  Pavimento  de  Concreto  Continuamente  Armado:  apresenta  armadura 

longitudinal  contínua  sem  a  presença  de  juntas  transversais  intermediárias  de 

expansão ou contração. É usualmente empregado na construção de pavimentos de 

aeroportos (v. FIG.2.6).  

FIG. 2.6: Pavimento de Concreto Continuamente Armado (ABCP).

4.  Pavimento  de  Concreto  Estruturalmente  Armado:  possui  barras  de 

transferência 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 (v. 
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FIG. 2.7).

FIG. 2.7: Pavimento de Concreto Estruturalmente Armado (ABCP).

5.  Pavimento  de  Concreto  Protendido:  empregado  principalmente  em 

pavimentos  de  aeroportos  e  pisos  industriais  pesados.  Há  grande  redução  da 

espessura necessária de concreto. (v. FIG. 2.8)

FIG. 2.8: Pavimento de Concreto Protendido (ABCP).

6.  Pavimento  de  Concreto  com Fibras:  pavimento  composto  de  placas  de 

concreto  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. 

7.  Whitetopping: constitui na construção de pavimento de concreto apoiado 

sobre pavimento asfáltico. É uma solução para reabilitação de pavimentos asfálticos 

já existentes.
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2.1.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PAVIMENTO DE CONCRETO

A American Concrete Pavement Association – ACPA e a ABCP citam que o 

pavimento de concreto tem as seguintes vantagens:

 o projeto de dimensionamento típico apresenta período de 20 anos com a 

primeira intervenção a 10 anos; 

 não  se  deforma  plasticamente  com  tráfego  pesado  e  canalizado  (ex. 

corredor de ônibus), em função da resistência do concreto;

 resiste a ataques químicos, especialmente produtos derivados do petróleo, 

em particular aqueles utilizados normalmente por veículos automotivos e 

que podem eventualmente serem expelidos;

 serviços de manutenção reduzidos, sendo o custo final  em geral menor 

que do pavimento asfáltico, dimensionado para tempos menores, por não 

necessitar de recapeamento durante a sua vida útil;

 menor  interrupção do  tráfego  ao  longo  da  vida útil  pela diminuição de 

manutenção periódica;

 oferece condições de visibilidade e frenagem adequadas, haja vista que a 

claridade e rugosidade são características da placa de concreto;

 os materiais utilizados são recicláveis ou podem ser gerados a partir de 

matéria prima reciclada: através da britagem do concreto reciclado de vias 

em restauração, por exemplo, obtêm-se agregados reciclados de concreto. 

Além disto, segundo PITTA (1999), o cimento, que é parte integrante do 

concreto, utiliza muitos subprodutos gerados nas indústrias, isto é, escória 

de  alto  forno,  cinzas  volantes  de  termoelétricas,  gesso  sintético,  etc, 

retirando do meio ambiente, produtos poluentes. A utilização de rejeitos da 

construção nos concreto já é uma realidade em alguns países, inclusive o 

próprio reaproveitamento das antigas placas de concreto, que podem se 
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transformar  em agregados,  depois  de  britados,  e  retornar  ao  concreto 

novo;

 principalmente prende-se a sua opção em túneis rodoviários para se evitar 

acidentes com possíveis incêndios.

As principais desvantagens do pavimento de concreto, segundo a ABCP, são 

as seguintes:

 não é recomendado para construção por etapas;

 normalmente não apresenta custo de construção compatível  para vias de 

tráfego leve;

 não pode ter tráfego durante a construção;

 concreto necessita de resistência para liberação ao tráfego, o que impede 

o uso antes da efetiva cura do mesmo.

2.2 FADIGA

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.  Para SURESH (1991),  a 

fadiga refere-se ao dano e à ruptura de materiais submetidos a carregamento cíclico 

e é caracterizada por uma mudança nas suas propriedades.

2.2.1 COMPORTAMENTO À FADIGA DO CONCRETO

O ACI 215R (1992) diferencia carregamento dinâmico de estático da seguinte 

forma: o carregamento dinâmico varia no tempo de maneira arbitrária. A fadiga e o 

impacto são casos específicos de carregamento dinâmico. A fadiga consiste numa 

sequência de carregamentos  cíclicos que pode causar ruptura com mais de 100 

ciclos. 
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O  processo  de  degradação  (ou  dano)  por  fadiga  de  um  material  está 

associado  à  deterioração  sob  carregamento  cíclico  que  leva  ao  surgimento  e  à 

evolução  de  microfissuras  ou  à  propagação  de  microfissuras  pré-existentes  no 

material,  podendo  causar  a  ruptura  da  estrutura.  A  fadiga  ocorre  devido  a  um 

processo  de  degradação  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 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. Ela é normalmente apresentada 

em diagramas que indicam o número admissível  de ciclos, ou o logaritmo desse 

número, em função da relação de tensão, RT, dada por:

RT = / adm (EQ.2.1)

sendo:

  – tensão solicitante;

adm – tensão admissível do material.

Os resultados  dos  estudos sobre  fadiga  são  geralmente  apresentados na 

forma de diagramas de Wöhler, também conhecidos como curvas S-N (Stress –  

Number).  Estas  curvas  são  representações  semilogarítmicas.  Na  FIG.  2.9  são 

mostradas as curvas S-N para o concreto simples, apresentadas por LARANJEIRAS 

(1990).
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FIG. 2.9: Curvas S-N para o concreto simples, adaptado de LARANJEIRAS (1990).

Segundo  CEB  (1988),  um  estudo  visando  estimar  a  vida  à  fadiga  de 

elementos  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 fenômeno, 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 

fissuração, 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  (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 material previamente ao processo de fadiga. Podem ocorrer ainda 

os  dois  itens  anteriores  simultaneamente.  Na  segunda  etapa,  a  propagação  da 

fissura ocorre com um lento crescimento 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 
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ocorre a ruptura final em virtude da rápida propagação das fissuras, uma vez que 

estas fissuras tenham atingido sua abertura crítica.

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 material, 

atingindo  um  estado  de  instabilidade  e  afetando  a  vida  útil  da  estrutura.  Esta 

situação é definida como o limite de fadiga do material (BASTOS, 1999).

O estudo das 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 ciclos (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 verificados.  O primeiro comportamento diz respeito à magnitude da 

tensão, onde, quanto 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 

resultados 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 

resultados pode ser explicada pela sensibilidade da resistência à fadiga a diversos 

parâmetros 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.
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KIM  e  KIM  (1996)  verificaram  que  o  concreto  de  elevada  resistência 

apresenta comportamento à fadiga bastante distinto ao do concreto simples, em que 

a resistência à fadiga é reduzida com o acréscimo da resistência do concreto.

2.2.2 FADIGA EM PAVIMENTOS DE CONCRETO.

Nos pavimentos de concreto simples,  o principal  esforço é a de tração na 

flexão, sendo a resistência à fadiga sob flexão representada pela relação entre as 

tensões solicitantes 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 maiores 

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 

estática do concreto parece não ser o único fator a se considerar, uma vez que a 

própria heterogeneidade do material, condições ambientais, frequência de aplicação 

das cargas,  dentre outros fatores,  afetam o comportamento do concreto à fadiga 

(CERVO, 2004).

CREPALDI  e  DAJNIKIAN  (2001)  citam  que,  em  relação  à  frequência  e 

amplitude  dos  ciclos  de  carga,  as  solicitações  causadas  por  terremotos  ou 

tempestades  são  de  baixa  frequência  e  alta  amplitude,  enquanto  aquelas 

provocadas por vento, ondas e tráfego rodoviário, de interesse deste trabalho, são 

de alta frequência e baixa amplitude.

Em  um  pavimento,  cada  ciclo  pode  iniciar  ou  propagar  microfissuras  no 

concreto, 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 frequência de carregamento. A 

ruptura é também acelerada,  pela redução da frequência de aplicação de  carga 

(STET e FRÉNAY, 1998). 
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Alguns fatores que afetam a resistência estática do concreto, tais como tipo e 

consumo de cimento, zona de transição, porosidade, cura, cuidados na moldagem, 

dentre outros, influenciam também a resistência à fadiga do concreto por esta ser 

definida como uma fração da resistência estática ou resistência última do concreto. 

Desta  forma,  pesquisadores  como  ZHANG  e  WU (1997)  têm demonstrado,  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 mostram que muitas 

vezes 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 

tempos, a realização de uma grande quantidade de estudos para o desenvolvimento 

de modelos de fadiga.

2.2.3 FATORES QUE AFETAM O COMPORTAMENTO DO CONCRETO 

SOB FADIGA

2.2.3.1 RELACIONADOS AO TRÁFEGO

O  tráfego  a  que  o  pavimento  está  sujeito  é  de  extrema  importância  no 

comportamento 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 pavimentos 

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  diferentes 

níveis de repetição, mostrando que a tensão e a frequência de carregamento não 

são constantes em campo.
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2.2.3.2 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 

concreto,  que  geram  diferenciais  térmicos  que  causam  o  empenamento  do 

pavimento. 

Em consequência do aumento de temperatura na face superior do pavimento, 

a placa de concreto tenderá a expandir as fibras do topo e contrair as do fundo.  

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 FIG. 2.10.

FIG. 2.10: Empenamento da placa devido ao gradiente térmico (RODOLFO, 2001).

De acordo com SEVERI  (2002),  o  resfriamento  durante a noite causa  um 

gradiente 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.
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2.2.3.3 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 (1991b) 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 

comportamentos diferentes para os três diferentes níveis de tensão aplicados, onde 

o número 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 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, 

existiram controvérsias entre os resultados obtidos pelos diversos autores. Enquanto 

CREPPS (1923) e HATT (1924, 1925) apud ZHANG et al. (1996) verificaram que a 

tensão alternada não influenciava a resistência à fadiga,  autores como CLEMER 

(1922)  e  CLIFFORD  (1924)  apud ZHANG  et  al.  (1996)  e  TEPFERS  (1982) 

observaram que existia uma pequena influência. Entretanto, ZHANG  et al. (1996) 

verificaram que a tensão alternada reduziu a resistência à fadiga. 

CERVO (2004) e SILVA (2006) estudaram a fadiga com tensão alternada e 

verificaram que a resistência à fadiga do concreto submetido a níveis de tensão 

variáveis 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 e 

grande aumento na rigidez do concreto, enquanto o carregamento cíclico ocasionou 

uma leve diminuição na resistência e grande redução na rigidez do material. Os 
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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 concentrações de tensão, enquanto as cargas cíclicas produziram microfissuras.

2.2.3.4 FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CARGAS

A frequência 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 serem impostas ao pavimento em 

frequências variadas ocasionado pelo tráfego. 

NEVILLE (1981) afirmou que a frequência 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 

máxima é menor do que 75% da resistência estática do concreto, as frequências 

entre 1 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 

frequência 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 

frequência de carregamento e o nível de tensão aplicado está intimamente ligada ao 

desempenho do material quando submetido à fadiga. 
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2.2.3.5 MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO

2.2.3.5.1 DIMENSÕES DOS AGREGADOS

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 

agregados graúdos são desprezíveis no comportamento do concreto submetido à 

fadiga.

Estudando, de forma semelhante, esse tipo de influência no estudo de fadiga, 

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.

2.2.3.5.2 RELAÇÃO ÁGUA / CIMENTO

A  relação  água/cimento  (a/c)  é  outro  parâmetro  que  pode  influenciar  o 

comportamento à fadiga do concreto.

De acordo com ZHANG e WU (1997), o aumento da relação a/c diminui a 

resistência 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 

influenciando a resistência à fadiga do concreto.

40



Segundo  CERVO  (2004),  existem muitas  divergências  entre  os  conceitos 

desenvolvidos pelos diversos autores sobre a influência dos materiais constituintes 

do concreto no comportamento à fadiga deste material. Pesquisas mostraram que 

algumas características de um dado material aumentam a resistência à fadiga do 

concreto,  enquanto outros trabalhos observam o contrário.  Este fato comprova o 

quanto  é  difícil  ter  uma  precisão  do  comportamento  à  fadiga  de  um  material 

heterogêneo, como é o caso do concreto de cimento Portland. 

2.2.3.5.3 CONSUMO DE CIMENTO

TEPFERS e KUTTI (1979) estudaram o efeito do consumo de cimento nos 

ensaios 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 

concluíram que a fadiga independe do consumo de cimento (ver TAB.2.1).

TAB.2.1:  Composição  e  características  dos  concretos  empregados  por 

TEPFERS e KUTTI (1979).

   

Materiais ou Propriedades Mistura 1 Mistura 2

Cimento I (kg/m³) 236 365

Agregado miúdo (kg/m³) - areia silicosa 1101 1025

Agregado graúdo Dmáx = 16 mm (kg/m³) - granito britado 710 737

*Relação a/c 0,89 0,51

Consistência (VB) 4 4

Resistência à tração (MPa) – 20 dias 3,38 3,99

Resistência à compressão (MPa) – 20 dias 40,8 56,7

* valor indicado na tabela original, embora suspeito

2.2.4 CONCRETO COM FIBRAS

Segundo a ACPA (2003), o concreto com fibras é um material relativamente 

recente, que tem sido muito estudado nas duas últimas décadas. Já foi comprovado 

que,  em diversos  aspectos,  apresenta  características  superiores  às  do  concreto 
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simples.  O  concreto  com fibras  de  aço  ou  outro  tipo  de  fibra  apresenta  maior  

resistência à fissuração, impacto e desgaste, além de possuir maior ductilidade. Por 

essas  razões  o  concreto  com  fibras  está  sendo  cada  vez  mais  utilizado  em 

estruturas como: pavimentos de aeroportos, pavimentos rodoviários, leito de pontes, 

pisos industriais,  estruturas de suporte de máquinas,  dormentes,  entre outras.  O 

primeiro pavimento de concreto com fibras nos Estados Unidos foi  executado em 

agosto de 1971 em Ohio.

Apesar da crescente utilização do concreto com fibras e sua aplicação em 

estruturas submetidas a carregamento cíclico e dinâmico, o comportamento desse 

material à fadiga ainda não foi vastamente estudado. 

ZHANG e STANG (1998) realizaram um estudo experimental  com vigas de 

concreto com fibras de aço e de polipropileno, sujeitas a carregamento cíclico de 

amplitude constante, e concluíram que há uma melhora no comportamento à fadiga 

na flexão para número de ciclos inferior a 1 milhão (limite do ensaio) nos concretos 

adicionados com 1 a 2% de fibras de aço em volume. 

Verificaram ainda que a utilização de fibras de polipropileno juntamente com 

as  fibras  de  aço  tem pouca  influência  no  comportamento  do  concreto  à  fadiga.  

Utilizando emissão acústica, constataram que o dano, na ruína, para concretos com 

fibras  de  aço,  tanto  para  carregamento  cíclico  quanto  para  carregamento 

monotônico, é da ordem de duas vezes maior, se comparado com vigas de concreto 

simples. 

Concluíram que o deslocamento por flexão, para vigas submetidas à fadiga, 

pode  ser  estimado  por  meio  da  curva  obtida  em ensaios  estáticos,  ou  seja,  o 

deslocamento máximo para carregamento cíclico é o mesmo que para carregamento 

estático. O deslocamento é similar nesses dois estados, mas o dano acumulado é 

muito diferente.

A  principal  característica  das  fibras  de  aço  é  possuir  alto  módulo  de 

elasticidade e absorver um grande nível de tensão, não permitindo que as fissuras 

se  propaguem na  estrutura  de  concreto.  Assim,  o  concreto  com  fibras  de  aço 

apresenta  boa  resistência  mesmo  quando  fissurado  e  ainda  permite  uma 

redistribuição  dos  esforços,  mesmo  quando baixos  teores  de  fibras  de  aço  são 

usados. A consequência direta da restrição à propagação das fissuras é o aumento 

da resistência à fadiga, o que melhora a durabilidade da estrutura. (AITCIN, 2000)
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Concentração de tensãoFissura

Segundo  FIGUEIREDO  (2000), para  que  as  fissuras  continuem  se 

propagando no concreto, é necessária energia suficiente para que a fibra se rompa, 

isto é, seja arrancada da matriz. Este aumento da energia gasto até a ruptura total  

do material  representa um acréscimo da tenacidade, a principal  característica do 

concreto com fibras. 

A adição de fibras de aço no concreto acaba influenciando beneficamente 

também a sua resistência à fadiga, à abrasão e ao impacto. As fibras atuam como 

elementos  de  reforço,  com a  finalidade  de  impor  obstáculos  à  propagação das 

fissuras, além de funcionar como ponte de transferência das tensões, garantindo, 

assim, uma capacidade resistente após a abertura da mesma. 

Em compósitos reforçados com fibras, MOUNZER (2004) cita que a fratura é 

retardada tornando-se  um processo  progressivo,  pois as  pontes  de transferência 

formadas pelas fibras resistem parte das tensões e originam uma fissuração mais 

distribuída. O que se verifica é que, com o aumento do número de fibras, a abertura 

das fissuras torna-se menor,  reduzindo assim,  a área total  de fissuração. Já em 

concretos simples, a abertura da fissura não encontra resistência e dá origem ao 

colapso da peça. Este comportamento pode ser observado nas FIG. 2.11 e 2.12.

FIG. 2.11: Matriz frente à fissuração (FIGUEIREDO, 2000).
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FIG. 2.12: Matriz com fibra de aço frente à fissuração (FIGUEIREDO, 2000).

CARNIO (1998) afirma que a adição das fibras de aço ao concreto tem por 

finalidade inibir a abertura das fissuras, bem como a sua propagação, e que, devido 

a  esse  controle  de  fissuração,  o  material  apresenta  capacidade de  se  deformar 

absorvendo esforço, característica esta de material com ductilidade. Portanto, nos 

elementos estruturais que apresentem possibilidade de redistribuição de esforços, 

como no caso de estruturas que têm interface com meio elástico (pisos, pavimentos, 

revestimentos de túneis e de taludes), é possível o uso das fibras em substituição às 

armaduras de flexão. 

Quando  se  faz  um  dimensionamento  considerando-se  apenas  o 

comportamento elástico do material, obtém-se um ganho qualitativo: o controle da 

fissuração;  mas,  de  acordo  com  CARNIO  (1998),  estendendo  a  análise, 

considerando-se  o  comportamento  plástico  do  concreto  com  fibras,  é  possível 

aproveitar  sua  ductilidade e  obter  também um ganho quantitativo:  a  redução da 

espessura de placas de concreto, por exemplo. 

2.2.5 HIPÓTESE DE PALMGREN-MINER (DANO CONTÍNUO LINEAR)
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Diversas  pesquisas  mostram  que  as  propriedades  de  fadiga  do  concreto 

limitam-se à aplicação de cargas a uma tensão constante, entretanto, isto não ocorre 

no campo.

O histórico  de tensões irá determinar  níveis de  carregamento  com tensão 

variada, números de ciclos, sequências de carregamentos e tempos de relaxação 

diferentes. Na análise da influência da história de tensões na resistência à fadiga 

dos materiais, a hipótese clássica de MINER (1945) é amplamente utilizada.

Palmgren em 1924 foi quem primeiro sugeriu um modelo linear de dano por 

fadiga, no qual é possível considerar o efeito de carregamento, por meio do acúmulo 

do dano que cada intensidade de tensão provoca no material.

Miner  em 1945 apresentou  uma  equação linear  de  dano  por  fadiga,  hoje 

conhecida como modelo de Palmgren-Miner. Este modelo assume que a resistência 

à fadiga não consumida pela repetição de uma dada carga fica disponível para a 

repetição de outras cargas, podendo ser determinado por:

1
N

n
D

'

'
'   (EQ.2.2)

onde:

D’ é uma fração de dano;

n’ é o número de ciclos aplicado num nível determinado de tensão e;

N’ é o número de ciclos que causará a ruptura por fadiga no mesmo nível de tensão.

O colapso por fadiga pode ocorrer quando a soma do dano para todos os 

níveis de tensão atingir certo valor crítico, que no caso da teoria de Miner é igual a 

um. Este fato pode ser expresso por:

1D......D......DD ni21                         (EQ. 2.3)

o que leva a:
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1   (EQ. 2.4)

             Observa-se que a expressão da teoria do dano não considera a influência da 

sequência de aplicação de cargas para vários níveis de tensão, e que a hipótese 
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assume acumular  uma mesma taxa de um dado nível  de tensão sem verificar a 

história de tensões anteriores, provocando em alguns casos incoerências no estudo 

da fadiga no concreto. 

O  tipo  de  aplicação  de  tensão  máxima  foi  investigada  por  HILSDORF  e 

KESLER (1966), considerando dois estágios de sequência de aplicação de carga em 

flexão no concreto. Para o primeiro caso, foi aplicado um nível de tensão σ1 até um 

certo número de ciclos e, posteriormente, este nível de tensão foi elevado para um 

nível  σ2 e  mantido  constante  até  a  ruptura  do  corpo  de  prova  de  concreto.  No  

segundo caso, os autores começaram com o nível de tensão σ2 até um certo número 

de ciclos e posteriormente diminuíram este nível de tensão para σ1. Os resultados 

mostraram  que  no  segundo  caso,  o  número  de  ciclos  à  fadiga  foi  inferior  ao 

alcançado no primeiro caso, ou seja, reduzindo a tensão máxima de alta para baixa, 

a resistência à fadiga diminuiu consideravelmente.

Por meio do estudo de fadiga em flexão com tensão variável, OH (1991a) 

concluiu  que  o colapso  por  fadiga  no  concreto é  influenciado  pela magnitude  e 

sequência  de  aplicação  de  carga  com  tensão  variável.  Para  o  autor,  o  dano 

cumulativo  total  é  maior  que  um  quando  a  magnitude  do  carregamento  é 

aumentada, e menor que um quando é reduzida, o que significa que a teoria de 

Palmgren-Miner  pode ser aplicada no primeiro caso,  mas no segundo caso seria 

insegura.

2.2.6 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 desenvolvidos 

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 

de  ciclos  de  carregamentos  e  da  relação  entre  o  nível  de  tensão  atuante  no 

pavimento  e a  resistência  à tração  na  flexão  estática  do  concreto,  podendo ser 

descrito da seguinte forma:
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RT = a − b log N (EQ. 2.5)

onde:

N é 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.

2.2.6.1 MODELOS EXPERIMENTAIS 

BALBO (1999) define dois tipos de modelo de fadiga para os pavimentos de 

concreto:  experimentais  e  semi-empíricos.  Os  modelos  experimentais  são 

construídos  a  partir  de  ensaios  de  laboratório,  quando  amostras  do  material  de 

interesse moldadas em laboratório ou extraídas de campo, são submetidas a ciclos 

de carregamentos sucessivos, chamados de ensaios dinâmicos. 

Esses  ensaios  geralmente  são  realizados com  frequência  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 

laboratoriais, com tensões e ou frequências variáveis.

Entretanto, a aplicação de cargas a frequências constantes tem sido realizada 

nos ensaios experimentais em laboratório por muitos pesquisadores, principalmente 

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 

desenvolvido com ensaios dinâmicos em 1934 pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem 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 

aproximadamente  140  vigas  de  concreto,  oriundas  de  três  estudos  anteriores 
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realizados em laboratório. Os dados obtidos estabeleceram duas expressões para 

probabilidade  de  ruptura  um  para  50%  e  outro  para  24%.  Para  o  critério  de 

dimensionamento dos pavimentos de concreto à fadiga, Darter aconselhava utilizar o 

modelo para a probabilidade de 24% de ruptura por fadiga.

STET  e  FRÉNAY  (1998)  fazem  menção  a  um  modelo  desenvolvido  na 

República Federal da Alemanha por Eisenmann em 1979 por meio de ensaios em 

laboratório utilizando tensão em flexão com cargas de rodas simples. Após sofrer 

algumas  alterações  devido  à  comparação  com  resultados  computacionais  e 

comportamento em campo, resultou num modelo próximo ao da PCA.

Um modelo  de  fadiga  empregado  na  Bélgica  é  apresentado  por  STET e 

FRÉNAY (1998) a ser utilizado no método de dimensionamento de pavimento de 

concreto  simples.  Estes  autores  não  indicaram se  esse  modelo  é  resultante  de 

observação em campo ou de  ensaios  em laboratório.  A tensão  de tração  a  ser 

considerada  no  emprego  desse  modelo  é  diferenciada,  tendo  em  conta  a 

possibilidade de ocorrência de empenamento nas placas de concreto.

Um modelo experimental  empregado no Japão para descrever a fadiga em 

flexão de pavimentos de concreto utilizando agregados com dimensão máxima de 

20  mm  e  40  mm  foi  desenvolvido  por  IWAMA  e  FUKUDA  (1986)  ensaiando 

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, 5,2 e 6,0 MPa para probabilidade de ruptura 

por fadiga de 10% e 50%.

Segundo BALBO (1999), os modelos experimentais são conservadores, pelos 

seguintes motivos:

 Nos pavimentos ocorrem variações nas trajetórias dos veículos, que 

podem reduzir as solicitações no ponto mais carregado; em laboratório 

o ponto de aplicação da força é fixo;
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 A  frequência  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 pavimentos 

estudados.

2.2.6.2 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 1-26) que correlaciona a resistência à flexão do concreto,  o número 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, apresenta 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 

detalhadamente  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) apresenta um outro modelo denominado ARE, também 

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. A Teoria 
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de  Sistemas  de  Camadas  Elásticas  foi  empregada  para  determinar  as  tensões 

solicitantes nas placas nos experimentos, que representariam as tensões máximas 

no centro das placas.

Um  modelo  à  fadiga  desenvolvido  por  Vesic  e  Saxena  em  1969  é 

apresentado 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 trajetória 

prevista. O modelo é desenvolvido para um nível de serventia final de 2,5.

O  novo  guia  de  projeto  de  pavimentos  da  AASHTO  (2002)  emprega  um 

modelo  de  fadiga  mais  recente,  formulado  com base  em dados  coletados  pelo 

NCHRP.

2.2.6.3 MODELO ATUALMENTE EMPREGADO NO BRASIL

Segundo MEDINA (1997), a maioria das estruturas de pavimentos rodoviários 

e urbanos de concreto no Brasil tem sido dimensionadas pelo método da Portland 

Cement Association (PCA, 1984) em sua segunda edição, que foi  publicado pela 

Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP em 1996.

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 

determinado  baseado na  relação  entre  tensões.  O modelo  propõe um limite  de 

fadiga, assumindo que para relação entre 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 
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para um concreto convencional empregado na pista experimental da Universidade 

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. Esse 

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  TAB.  2.2  reúne  as  características  e  as  equações,  de  acordo  com  os 

diferentes modelos de fadiga para pavimentos de concreto. Nela constata-se que o 

único  parâmetro  considerado  nas  formulações  para  se  avaliar  o  número  de 

repetições  de  cargas  à  fadiga  é  a  relação  entre  a  tensão  aplicada  no  ensaio 

dinâmico de flexão e a resistência à tração na flexão.

TAB. 2.2 – Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continua).

Modelos Características Equação

BRADBURY 

(1938)

Para  um nível  de  tensão  abaixo  de 

50%  da  resistência  do  material,  o 

número de repetições é ilimitado










 


f,ct

tf

f
409,14164,13Nlog

PCA

(1966)

Para  um nível  de  tensão  abaixo  de 

50%  da  resistência  do  material,  o 

número de repetições é ilimitado










 


f,ct

tf

f
11,1278,11Nlog

VESIC e 

SAXENA

(1969)

Baseia-se em análises de seções da 

Pista Experimental da AASHO

0,4

tf

f,ctf
000.225N 












DARTER 

(1977)

Reavaliação  de  resultados  das 

pesquisas anteriores, considerando a 

umidade e a idade dos concretos










 


f,ct

tf

f
61,1761,16Nlog

TAB. 2.2 – Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continua).

Modelos Características Equação
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EISENMANN
(1979) apud 

STET e 

FRENAY 

(1998)

Teste de laboratório aplicando 

carregamento com a utilização de 

rodas simples










 


f,ct

tf

f
23,1279,11Nlog

PCA

(1984)

Reduziu para 45% da resistência do 

material e o número de repetições é 

ilimitado

para  55,0RT 











 


f,ct

tf

f
11,1278,11Nlog

para  55,0RT45,0 
268,3

f,ct

tf 4325,0
f

2577,4
N
































 


IWAMA e 

FUKUDA 

(1986)

Ensaios laboratoriais de flexão em 

corpos de prova de concretos com 

agregados graúdos com Dmáx 

20 mm e 40 mm

probabilidade de fadiga 

15%:











 


f,ct

tf

f
13,1673,16Nlog

MAJIDZADEH

RISC 

(1988)

Baseado no estudo de seções 

rompidas e não rompidas da Pista 

Experimental da AASHO

29,4

tf

f,ctf
209.22N 












MAJIDZADEH

ARE (1988)

Baseia-se em análises de seções da 

Pista Experimental da AASHO

21,3

tf

f,ctf
440.23N 












DARTER 

(1990)

As tensões críticas nas placas em 

pista foram calculadas por meio de 

cartas de influência para borda livre

2,1

tf

f,ctf
13,2Nlog 












TAB. 2.2 – Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continuação).

Modelos Características Equação
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KOYANAGA-

WA et al. 

(1994)

Ensaios  laboratoriais  de  flexão  em 

corpos  de  prova  de  concretos  com 

agregados graúdos com Dmáx 20 mm e 

40 mm, com probabilidade de ruptura 

por fadiga de 10% e para fct,f = 4,0, 5,2 

e 6,0 MPa

probabilidade de fadiga 

10% e MPa2,5f f,ct  :











 


f,ct

tf

f
38,1595,15Nlog

STET e 

FRÉNAY 

(1998)

Considera a possibilidade de 

ocorrência de empenamento nas 

placas de concreto










 


f,ct

tf

f
2020Nlog

TAYABJI e 

JIANG

(1998)

Critério limite a ocorrência de 50% de 

placas com fissuras nas seções 

estudadas 

2214,1

tf

f,ctf
8127,2Nlog 












BALBO

(1999)

Avaliação sistemática da formação de 

fissuras de canto em placas delgadas 

de concreto, CAD, em pista

338,3

tf

f,ctf
745.29N 












AASHTO

(2002)

Formulado com base em dados 

coletados pelo NCHRP

22,1

tf

f,ctf
2Nlog 












CERVO

(2004)

Ensaios laboratoriais de flexão em 

corpos de prova prismáticos (100 x 

100 x 400) mm e frequência de 10Hz, 

para um concreto convencional sob 

tensão constante











 


f,ct

tf

f
142,25858,25Nlog

Ensaios laboratoriais de flexão em 

corpos de prova prismáticos (100 x 

100 x 400) mm e frequência de 10Hz, 

para um concreto de alto desempenho 

sob tensão constante











 


f,ct

tf

f
41,1213,14Nlog

As  FIG.  2.13  e  FIG.  2.14  apresentam  alguns  modelos  de  fadiga  para 

concretos  desenvolvidos  nos  EUA  e  nos  continentes  europeus  e  asiáticos.  Os 

modelos brasileiros de fadiga para concretos podem ser vistos na FIG. 2.15.
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FIG. 2.13: Alguns modelos de fadiga para concretos desenvolvidos nos EUA.
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FIG. 2.14: Alguns modelos experimentais de fadiga europeus e asiáticos.
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FIG. 2.15: Modelos brasileiros de fadiga para concretos.

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  (1978)  apud STET  e 

FRÉNAY  (1998)  e  PCA  (1984)  conduzem  a  valores  de  resistência  à  fadiga  de 

concretos muito conservadores em relação 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 repetições 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), KOYANAGAWA et al. (1994) e CERVO(2004).

55



3 PROGRAMA EXPERIMENTAL

Estudos sobre concretos com fibras de aço têm sido realizados e neles têm-

se demonstrado o efeito favorável destas fibras no desempenho do concreto quanto 

a sua ductilidade e sua fissuração.

A maioria desses estudos trata de ensaios estáticos à compressão e à flexão, 

a fim de se verificar  ganhos de resistência à compressão uniaxial  e à tração na 

flexão. Poucos são os estudos que abordaram concretos com fibras de aço sob ação 

dinâmica.

Visando melhor compreender o comportamento do concreto com fibras sob 

ação dinâmica e ampliar o número de dados experimentais, elaborou-se o presente 

programa experimental,  no qual foram utilizados três tipos de fibras de aço com 

mesmo teor volumétrico (Vf = 1%).

Ensaiaram-se  32  corpos-de-prova  cilíndricos  com  dimensões  150  mm  x 

300 mm e 56 corpos-de-prova prismáticos com dimensões 150 mm x 150 mm x 500 

mm, sendo 24 dos cilíndricos e 42 prismáticos com fibras de aço, a fim de avaliar as 

propriedades mecânicas destes concretos em termos de resistência à compressão, 

resistência  à  flexão,  ductilidade,  módulo  de  elasticidade  longitudinal  secante  e 

resistência à fadiga.

Os parâmetros variados nos ensaios foram a resistência média do concreto à 

compressão (fcm = 35 MPa, Concreto Simples – CS  e fcm = 70 MPa, Concreto de Alta 

Resistência – CAR) e o fator de forma das fibras de aço (50, 67 e 80).

A descrição e características dos materiais e dos ensaios são apresentados a 

seguir.  

 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 AGREGADO MIÚDO

O agregado miúdo empregado na elaboração dos dois concretos (CS e CAR) 

foi caracterizado no Laboratório de Materiais de Construção e Concreto do Instituto 
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Militar  de  Engenharia –  SE/2,  conforme  as  especificações  da  norma  NBR 7211 

(2005). Como agregado miúdo foi utilizado areia comercial de rio lavada. A TAB. 3.1 

apresenta os resultados de caracterização da areia. A FIG. 3.1 mostra a curva da 

distribuição granulométrica da areia.

TAB. 3.1: Características físicas do agregado miúdo.

Descrição Resultados

Massa unitária (NBR 7251) 1,38 g/cm3

Massa específica (NBR NM52) 2,62 g/cm3

Módulo de finura (NBR 7211) 2,59

Dimensão máxima (NBR 7211) 2,4 mm
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FIG. 3.1: Curva granulométrica da areia.
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3.1.2 AGREGADO GRAÚDO

O agregado graúdo utilizado foi brita granítica (9,5 mm e 19 mm). A brita foi  

lavada e seca. A caracterização deste material está descrita na TAB. 3.2. A FIG. 3.2 

e a FIG. 3.3 mostram a curva da distribuição granulométrica das britas.

TAB. 3.2: Características físicas do agregado graúdo.

Descrição
Resultados

             Brita 9,5 mm                         Brita 19 mm         

Massa unitária (NBR 7251) 1,37 g/cm3 1,37 g/cm3

Massa específica
(NBR NM52)

2,69 g/cm3 2,68 g/cm3

Módulo de finura (NBR 7211) 6,18 5,00

Dimensão máxima
(NBR 7211)

9,5 mm 19 mm

Abrasão “Los Angeles”
(NBR 12042)

21,50% 21,50%
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FIG. 3.2: Curva granulométrica da brita 9,5 mm.

58



100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

PO
RC

EN
TA

G
EM

 E
M

 P
ES

O
 R

ET
ID

A 
AC

UM
UL

AD
A

Fundo 0,15 0,3 0,6 1,2 2,4 4,8 6,3 9,5 12,5 19ABNT-

ABERTURA DA PENEIRA (mm)Brita em Estudo

FIG. 3.3: Curva granulométrica da brita 19 mm.

3.1.4 CIMENTO PORTLAND

O  cimento  Portland  utilizado  no  concreto  simples  (CS)  foi  o  cimento 

CP II–E–32 e no concreto de alta resistência (CAR) foi o de alta resistência inicial do 

tipo CP V–ARI–RS, da Holcim.

Utilizou-se o aditivo superplastificante (MC – PowerFlow 2141), fornecido pela 

MC – Bauchemie, para melhorar a trabalhabilidade do concreto. Suas características 

são apresentadas na TAB. 3.3.

TAB. 3.3: Características do superplastificante fornecido pela MC – Bauchemie

Aspecto líquido Marrom
Densidade 1,06 g/cm3

Teor de sólidos 50,0  2,0 %

3.1.5 FIBRAS DE AÇO
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As fibras de aço utilizadas nos dois concretos deste trabalho (FIG. 3.4) foram 

produzidas pela Maccaferri do Brasil Ltda, e suas características são apresentadas 

nas TAB. 3.4 e TAB 3.5, fornecidas pelo próprio fabricante. Foram utilizados três 

tipos de fibras de aço com mesmo teor volumétrico (Vf = 1%).

Quase  que  na  totalidade  dos  casos  práticos,  na  execução  de  pisos  e 

pavimentos de concreto, o teor de fibras de aço empregado situa-se em torno de 1% 

(~ 80 kg/m³), este volume leva a resultados favoráveis de propriedades mecânicas 

de concretos com estas fibras.

TAB. 3.4: Propriedades físicas das fibras de aço Wirand ®.

Propriedades físicas FF1 FF3 FF4

Relação L/d (comprimento / diâmetro) 50 67 80
Tolerância do valor individual da relação 

L/d
15% 15% 15%

Tolerância do valor médio da relação 
L/d

7,5% 7,5% 7,5%

Diâmetro 1,00 mm 0,75 mm 0,75 mm
Tolerância do valor individual do 

diâmetro
10% 10% 10%

Tolerância do valor médio do diâmetro 5% 5% 5%

Comprimento 50 mm 50 mm 60 mm
Tolerância do valor individual do 

comprimento
10% 10% 10%

Tolerância do valor médio do 
comprimento

5% 5% 5%

Fonte: Maccaferri.

TAB. 3.5: Propriedades mecânicas das fibras de aço Wirand ®. 

Propriedades mecânicas FF-1, FF-3 e FF-4

Resistência à tração do aço >1100 MPa

Deformação na ruptura < 4%

Módulo elástico 210 GPa
Fonte: Maccaferri.
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                     (a)                                                  (b) 

FIG. 3.4: (a) Fibras de aço Fibras Wirand ®; (b) fibras de aço utilizadas.

3.1.6 CONCRETO

Os  traços  dos  concretos  simples  (CS)  e  de  alta  resistência  (CAR),  em 

massa, foram iguais a 1 : 2,00 : 2,69 : 0,49 e 1 : 1,59 : 2,27 : 0,32 (aglomerante :  

areia :  agregado graúdo :  relação água/aglomerante),  respectivamente  (ver  TAB. 

3.6). Esses concretos, sem fibras, apresentaram 80 mm e 200 mm de abatimento de 

tronco de cone, respectivamente e 20 mm para concretos com fibras.

Estas dosagens foram desenvolvidas com o intuito de se atingir resistência 

média do concreto à flexão mínima de 4,5 MPa.  Este valor é recomendado pelo 

Manual de Pavimentos Rígidos, 714/2005 IPR/DNIT.

Além da composição desses concretos, variou-se o fator de forma das fibras 

de aço. (ver TAB. 3.7).

TAB. 3.6: Quantidade de material empregado por volume de concreto. 

Material
Quantidade em kg/m³

CS CAR

Cimento
378 457

CP II E 32 CP V ARI - RS
Areia de rio lavada 756 726

Brita ( 9,5 mm ) 509 1.039
Brita ( 19 mm ) 509  –  

Microssílica em pó – 46
Superplastificante – 9,0

Água 186 160
Fibra de aço 80 80
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TAB. 3.7: Corpos de prova com os tipos de fibras utilizadas no concreto.

Material
Tipo de Concreto

CS-01 e 
CAD-01

CS-02 e 
CAD-02

CS-03 e 
CAD-03

CS-04 e CAD-
04

Comprimento – 50 mm 60 mm 50 mm
Diâmetro – 0,75 mm 0,75 mm 1,00 mm

Fator de Forma – FF – 67 80 50

A  preparação  do  concreto  obedeceu  a  uma  sequência  de  inserção  dos 

materiais na betoneira.

Inicialmente a betoneira de eixo inclinado teve sua cuba e pás umedecidas, 

sendo adicionado todo o agregado graúdo e parte da água de amassamento (± 1/3 

de água), com o acionamento da betoneira por 1 minuto. 

Em seguida, houve a adição do cimento e da microssílica, quando utilizada, 

após  a  massa  de  concreto  foi  misturada  por  mais  2  minutos.  Finalmente  foram 

adicionados o agregado miúdo e o restante da água, sendo a betoneira acionada por  

mais 3 minutos. 

O aditivo, quando utilizado, foi previamente diluído na água para evitar perdas 

no momento da adição do mesmo em função de sua viscosidade. 

No caso dos concretos com fibras de aço, a adição das mesmas ocorreu logo 

após a adição do agregado miúdo. A FIG. 3.5 ilustra a betoneira de eixo inclinado 

com capacidade para 320 l de concreto, utilizada na produção dos concretos.

Os corpos-de-prova cilíndricos   15 cm x 30 cm foram moldados em duas 

camadas com tempo de vibração aproximado de 20 segundos para cada camada. 

FIG. 3 5: Betoneira de eixo inclinado, com capacidade de 320 l de concreto
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3.2 MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA

Foram moldados corpos  de prova cilíndricos de  15 cm x  30  cm para  a 

determinação da resistência à compressão. A moldagem foi feita segundo a NBR 

5738 (2003).  Após a moldagem dos corpos-de-prova,  estes foram mantidos  nos 

moldes  por  um período  de  24  horas,  depois  foram desmoldados  e  imersos  em 

tanque com água saturada de cal por 7 dias (para os concretos de alta resistência – 

CAR) e 28 dias (para os de média resistência – CS), sendo depois mantidos sob as 

condições ambiente do Laboratório.

A  Norma  DNIT  054/2005-PRO  para  estudo  de  traços  de  concreto  para 

pavimentos rígidos de estradas de rodagem  determina que o controle tecnológico 

deva ser realizado por meio de ensaios em tração na flexão de corpos-de-prova de 

concreto  de  cimento  Portland,  utilizando-se  corpos-de-prova  prismáticos  com 

dimensões de (150 x 150 x 500) mm, moldados e curados em laboratório.

As  FIG.  3.6  e  3.7  apresentam,  respectivamente,  as  formas  utilizadas e  a 

moldagem dos corpos-de-prova, e a TAB. 3.8 apresenta o resumo da quantidade 

dos corpos-de-prova de concreto utilizados neste estudo.

O adensamento do concreto foi realizado durante e imediatamente após o seu 

lançamento manual (FIG. 3.7), com o uso de vibradores de imersão com diâmetro de 

25 mm (ver FIG. 3.8).

Após a moldagem, a cura dos corpos-de-prova prismáticos foi feito cobrindo-

os com sacos plásticos. No caso dos corpos-de-prova cilíndricos, usou-se placa de 

vidro.

FIG. 3.6: Formas utilizadas para confecção dos corpos-de-prova.
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FIG. 3.7: Moldagem 
de corpo de prova 

de (150 x 150 x 500) 
mm.

           

(a) durante a vibração                                  (b) cura ambiente

FIG. 3.8: Corpos-de-prova prismático.

TAB. 3.8: Quantidade dos corpos-de-prova.

 Quantidades de

 Cilindros  Prismáticos

 01 02 03 04  01 02 03 04

CS - fcm = 35 MPa  4 4 4 4  7 7 7 7

CAR - fcm = 70 MPa 4 4 4 4  7 7 7 7

Fator de Forma – FF – 67 80 50  – 67 80 50
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3.3 ENSAIOS

3.3.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Ensaios  de  resistência  à  compressão  dos  concretos  foram  executados 

conforme NBR 5739 (1994), no Laboratório de Materiais de Construção e Concreto 

do IME – SE/2, utilizando a prensa hidráulica da marca AMSLER com capacidade 

para 5.000 kN, como mostra a  FIG. 3.9. Os corpos-de-prova foram retificados no 

topo,  garantindo  assim,  uma  superfície  lisa  e  sem  ondulações  através  de  um 

retificador CONTENCO Modelo I-3064, conforme mostra a FIG. 3.10.

         

                    (a)                                                           (b)

FIG. 3.9: Compressão axial: (a) realização do ensaio (visão geral); (b) CP rompido.
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FIG. 3.10: Aparelho retificador de corpo de prova cilíndrico. 

3.3.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE LONGITUDINAL

Os  ensaios  de  módulo  de  elasticidade  longitudinal  dos  concretos  foram 

realizados  no Laboratório de Materiais de Construção e Concreto do IME – SE/2, 

utilizando a prensa hidráulica da marca AMSLER com capacidade para 5.000 kN e 

dois extensômetros elétricos com a fiação conectada a um sistema de aquisição de 

dados da marca VISHAY como mostra a FIG. 3.11. O ensaio foi realizado conforme 

especificações da NBR 8522 (2003). A FIG. 3.12 mostra  o preparo do corpo de 

prova.

             
                    (a) visão geral                                            (b) ensaio em execução

FIG. 3.11: Ensaio de módulo de elasticidade longitudinal.
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FIG. 3.12: Preparo do corpo de prova.

Por  meio  do  coeficiente  angular  da  reta  secante  ao  diagrama  tensão-

deformação  específica, nos pontos de tensão igual a 0,5 MPa e 30% da resistência 

média à compressão axial, foi determinado o módulo de elasticidade E sendo dado 

por:   

cacf

af
csE




 (EQ. 3.1)

onde: 

csE
 – módulo de elasticidade longitudinal secante; 

f  – tensão correspondente a 30% da resistência média à compressão fcm;

a  – tensão igual a 0,5 MPa;

ca – deformação específica longitudinal correspondente à tensão a;

cf  – deformação específica longitudinal correspondente à tensão f .

3.3.3 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO

Os ensaios  de  resistência à  tração  na  flexão  foram realizados na  prensa 

universal  servo-hidráulica  da  marca  CONTENCO  com  capacidade  máxima  de 

1.000  kN (FIG. 3.13).  Com o objetivo de se obter  a flecha no meio do vão dos  

corpos-de-prova  prismáticos  de  concreto,  um  transdutor  de  deslocamento  foi 

conectado a um sistema de aquisição de dados da marca  VISHAY. A FIG. 3.14 e 
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FIG. 3.15 mostram a configuração do ensaio. O ensaio foi executado de acordo com 

a NBR 12142 (1991).

  FIG. 3.13: Prensa CONTENCO.

                                                                                                        150 mm

                                                                                           

                                                                                                       

                                            500 mm                                            150 mm

FIG. 3.14: Dimensões dos corpos-de-prova utilizados nas moldagens e nos ensaios 
estáticos e fadiga (150 x 150 x 500) mm.

FIG. 3.15:  Posição dos  apoios e  da  carga  aplicada para os ensaios estáticos  e 
fadiga.
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3.3.4 RESISTÊNCIA À FADIGA

Os ensaios de fadiga foram realizados na prensa servo-hidráulica da marca 

MTS (Material Test System) informatizada e com capacidade máxima de 100 kN, 

existente  no  Laboratório  de  Ensaios  Mecânicos  do  IME –  SE/4,  onde  todos  os 

ensaios dinâmicos foram realizados. 

Nos ensaios à fadiga, utilizou-se um dispositivo adaptado à prensa de forma a 

garantir o mesmo espaçamento do ponto de aplicação da carga no corpo de prova 

conforme ensaio de tração na flexão estático. O equipamento é apresentado nas 

FIG. 3.16 e FIG. 3.17. 

FIG. 3.16: MTS para ensaio de fadiga.
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FIG. 3.17: Visualização da senóide (tela do meio) gerada a partir da aplicação de 
cargas cíclicas.

3.3.4.1 METODOLOGIA DOS ENSAIOS DE FADIGA

Nos ensaios de fadiga para ambos os concretos, ou seja,  o CS e o CAR, 

buscou-se determinar  o comportamento destes materiais quando submetidos aos 

seguintes casos:

1. no CS-01 e CAR-01 (concretos sem fibras) para uma tensão constante e 

uma  frequência  de  10  Hz,  foi  determinado  o  número  de  ciclos  N 

necessário para a ruptura da amostra quando submetida a uma relação 

entre tensões RT=0,85;

2. no CS-01, CS-02, CS-03, CS-04, CAR-01, CAR-02, CAR-03 e CAR-04 

para uma tensão constante e uma frequência de 1 Hz, foi determinado o 

número  de  ciclos  N  necessário  para  a  ruptura  da  amostra  quando 

submetida a uma relação entre tensões RT=0,85.

A frequência de 10 Hz foi utilizada por ser o valor usualmente adotado em 

ensaios de resistência à fadiga em laboratório e a frequência de 1 Hz foi tomada por 

limitação da prensa utilizada para os ensaios e porque é a que mais se aproxima da  

realidade de pavimentos.
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Os dois tipos de ensaio tiveram como objetivo comparar a resistência à fadiga 

dos concretos com fibra e sem fibras experimentalmente. 

Em todos os ensaios realizados, foi aplicada uma tensão mínima de tração na 

flexão aos  corpos-de-prova  para simular  a  tensão  mínima  devido à  temperatura, 

como ocorre em condições reais de pista, segundo BALBO (2002). A tensão mínima 

aplicada em todos os ensaios foi de 7% da tensão de ruptura estática do concreto à 

tração na flexão. 

4 RESULTADOS E ANÁLISE

4.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Os resultados médios de resistência à compressão dos concretos CS e do 

CAR em corpos-de-prova cilíndricos 15 cm x 30 cm são mostrados nas TAB. 4.1 e 

4.2, e na FIG. 4.1 e FIG. 4.2. Cada um destes resultados foi obtido a partir da média 

aritmética de dois corpos-de-prova de concreto.

TAB. 4.1: Resistência à compressão do CS.
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Corpo de prova f cm (MPa) Idade
Fator de Forma

FF

CS-01 34,11 119 dias Sem fibras

CS-02 28,36 119 dias 67 (0,75 x 50 mm)

CS-03 29,72 119 dias 80 (0,75 x 60 mm)

CS-04 34,42 119 dias 50 (1,00 x 50 mm) 

TAB. 4.2: Resistência à compressão do CAR.

Corpo de prova f cm (MPa) Idade
Fator de Forma

FF

CAR-01 70,28 93 dias Sem fibras

CAR-02 75,19 93 dias 67 (0,75 x 50 mm)

CAR-03 74,63 93 dias 80 (0,75 x 60 mm)

CAR-04 76,92 93 dias 50 (1,00 x 50 mm) 
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FIG. 4.1: Resultados de resistência à compressão dos concretos – CS.
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FIG. 4.2: Resultados de resistência à compressão de concretos – CAR.

Estudos experimentais mostraram que as fibras de aço pouco influenciam a 

resistência  à  compressão  dos  concretos  (MEHTA,1994,  WECHARATANA  e 

LIN,1992).

A  adição  de  fibras  de  aço  nos  concretos  gerou  um  aumento  pouco 

significativo no valor da resistência à compressão no CS-04, conforme ilustrado na 

FIG.  4.1.  Este  aumento  foi  de  1%,  enquanto  no  CS-02  e  CS-03  ocorreu  um 

decréscimo de até 17%. Este fato pode ser devido à boa dispersão das fibras curtas 

do CS-04, que tem fator de forma igual a 50, na matriz com relação às longas, o que  

favoreceu a ação de ponte na fase pós-fissuração do concreto.

Nos  concretos  de  alta  resistência  houve  um  aumento  na  resistência  à 

compressão de até  9,5% em relação ao  concreto  de  alta resistência sem fibras 

CAR-01, e pouca variação no valor da resistência entre os concretos com fibras, 

conforme ilustrado na FIG. 4.2.

A  adição  de  fibras  de  aço,  em  geral,  leva  a  aumentos  de  resistência  à 

compressão de concretos CAR com fibras em relação aos sem fibras, ao contrário 

dos concretos CS.
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4.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE LONGITUDINAL 

Geralmente a resistência à compressão do concreto é a propriedade mais 

importante  do  concreto,  embora,  em alguns  casos,  outras  propriedades como  o 

módulo  de  elasticidade  e  a  durabilidade  possam  ser  priorizadas.  No  caso  dos 

pavimentos  de  concreto,  o  módulo  de  elasticidade  é  um  parâmetro  de  grande 

importância, pois tem influência direta na durabilidade.

As TAB. 4.3 e TAB. 4.4 agrupam os resultados médios obtidos para o módulo 

de elasticidade longitudinal secante. Cada um destes resultados foi obtido a partir da 

média entre os resultados de 2 corpos-de-prova de concreto.

Segundo a NBR 6118 (2003), no que se refere à estimativa do módulo de 

elasticidade longitudinal secante do concreto, o valor teórico para o concreto CS-01 

é de 27,80 GPa, considerando a resistência característica do concreto à compressão 

igual  a  sua  resistência  média  à  compressão.  Este  valor  é  bem  próximo  do 

encontrado no ensaio, conforme pode ser visto na TAB. 4.3 (27,89 GPa).

TAB. 4.3: Resultados de módulos Ecs para os CS.

Corpo de prova Ecs (GPa)
Fator de Forma

FF

CS-01 27,89 Sem fibras

CS-02 25,93 67 (0,75 x 50 mm)

CS-03 29,02 80 (0,75 x 60 mm)

CS-04 29,62 50 (1,00 x 50 mm) 

TAB. 4.4: Resultados de módulos Ecs para os CAR.

Corpo de prova E (GPa)
Fator de Forma

FF

CAR-01 38,29 Sem fibras
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CAR-02 35,46 67 (0,75 x 50 mm)

CAR-03 39,09 80 (0,75 x 60 mm)

CAR-04 38,91 50 (1,00 x 50 mm) 
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FIG. 4.3: Resultados de módulos de elasticidade longitudinal de concretos – CS.
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FIG. 4.4: Resultados de módulos de elasticidade longitudinal de concretos – CAR.
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A adição de fibras de aço no concreto pouco influi no módulo de elasticidade 

longitudinal do concreto (MEHTA e MONTEIRO, 1994, CASANOVA e ROSSI, 1997, 

WECHARATANA e LIN, 1992).

Verifica-se na FIG. 4.3 que para o concreto simples CS-02, com fibras de aço 

de  fator  de  forma igual  a 67,  houve  redução de  7% no  módulo  de elasticidade 

longitudinal  em  relação  ao  do  concreto  CS-01,  enquanto  nos  CS-03  e  CS-04 

apresentou um aumento de até 6%.

Na FIG. 4.3, pode-se observar que a adição de fibras reduziu a rigidez do 

concreto CS-02 e CAR-02. Esse fato pode ser devido à presença de água na zona 

de transição fibra-matriz, que provoca a redução da aderência das fibras à matriz e, 

consequentemente, prejudica a ação de ponte, segundo FREITAS et al. (2000).

Conforme  ilustra  a  FIG.  4.4,  observa-se  que,  para  o  concreto  de  alta 

resistência,  CAR-02,  ocorreu  também  uma  redução  de  7%  no  módulo  de 

elasticidade longitudinal em relação ao do concreto CAR-01 e um aumento de até 

2% nos concretos CAR-03 e CAR-04.

As  FIG.  4.5  e  4.6  apresentam  as  curvas  tensão-deformação  específica 

longitudinal dos concretos CS e CAR sem e com fibras até o nível de tensão 0,3fcm.
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FIG. 4.5: Curvas tensão x deformação longitudinal dos concretos – CS
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FIG. 4.6: Curvas tensão x deformação longitudinal dos concretos – CAR

Analisando-se ainda a FIG. 4.5, para tensões próximas a 30% da carga de 

ruptura,  o  concreto  sem  fibras  apresentou  deformação  específica  de  cerca  de 

0,35‰, enquanto os concretos com fibras tiveram deformação específica variando 

entre 0,30‰ e 0,35‰.

De acordo com a FIG. 4.6, excetuando o concreto CAR-02, todos os de alta 

resistência indicaram aumento de rigidez com relação ao concreto sem fibras. Pode-

se  relacionar  esse  fato  à  presença  da  sílica  ativa  na  matriz,  que  permitiu  boa 

aderência das fibras de aço, favorecendo o desenvolvimento da ação de ponte. Para 

tensões  próximas  a  30% da  carga  de  ruptura,  a  menor  deformação  específica 

verificada foi para o concreto CAR-01 (aproximadamente 0,54‰), enquanto a maior 

foi para o concreto CAR-02 (aproximadamente 0,62‰).

4.3 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO

Esta propriedade mecânica é a que mais sofre influência das fibras de aço,  

devido ao considerável aumento da tenacidade à flexão que estas provocam no 

concreto e é altamente influenciada pelo tipo e volume de fibras.

As TAB. 4.5 e 4.6 apresentam os resultados de resistências à tração na flexão 

dos concretos CS e CAR. 

77

)( 00
0

c



As FIG. 4.7 e FIG. 4.8 mostram os resultados de resistências à tração na 

flexão dos concretos CS e CAR. 

As  curvas  carga  x  flecha  no  meio  do  vão  das  vigas  ensaiadas  com  os 

concretos simples – CS e concreto de alta resistência – CAR, respectivamente, são 

apresentadas na FIG. 4.11 e 4.12.

TAB.4.5: Resistência à flexão do CS.

Corpo de prova f ctm, fl (MPa)
Fator de Forma

FF

CS-01 4,51 Sem fibras

CS-02 7,95 67 (0,75 x 50 mm)

CS-03 9,43 80 (0,75 x 60 mm)

CS-04 5,52 50 (1,00 x 50 mm) 

TAB.4.6: Resistência à flexão do CAR.

Corpo de prova f ctm, fl (MPa)
Fator de Forma

FF

CAR-01 5,97 Sem fibras

CAR-02 11,16 67 (0,75 x 50 mm)

CAR-03 13,44 80 (0,75 x 60 mm)

CAR-04 9,35 50 (1,00 x 50 mm) 
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FIG. 4.7: Resultados de resistência à tração à flexão de concretos – CS.
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FIG. 4.8: Resultados de resistência à tração à flexão de concretos – CAR.

Na FIG. 4.7,  verifica-se  que  a  resistência  à  tração  na  flexão  do  concreto 

obtida dos ensaios apresentou um significativo aumento com a adição das fibras. Os 

concretos CS-03, CS-02 e CS-04 apresentaram, em relação ao concreto sem fibras 

CS-01, um aumento de 109%, 76% e 22%, respectivamente. O concreto CS-03 teve 

fibras longas e os concretos CS-02 e CS-04 tiveram fibras curtas variando somente 

a espessura de 0,75 mm para 1,00 mm, portanto, um fator de forma variando de 67 

para 50.
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Para o concreto de alta desempenho (ver FIG.4.8), o CAR-03 apresentou, em 

relação ao concreto sem fibras CAR-01, um aumento de 125%, o concreto CAR-02 

de 87% e o concreto CAR-04 de 57%.

As FIG. 4.9 e FIG. 4.10 mostram a realização do ensaio de tração na flexão.

(a)

(b)

FIG. 4.9: Ensaio de tração na flexão estática: (a) prensa equipada com transdutor de 
deslocamento; (b) ruptura do corpo de prova.
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(a)

(b).1

FIG. 4.10: Ensaio de tração na flexão estática – (a) Concreto simples com fibras – 
CS-03 (b).1 Concreto de alta resistência – CAR-03; e (b).2 Ruptura à tração do CP 
de CAR-03 (Continua).
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(b).2

FIG. 4.10: Ensaio de tração na flexão estática – (a) Concreto simples com fibras – 
CS-03 (b).1 Concreto de alta resistência – CAR-03; e (b).2 Ruptura à tração do CP 
de CAR-03 (Continuação).

FREITAS  et  al.  (2000)  avaliaram  as  propriedades  de  duas  classes  de 

resistência de concreto de cimento Portland com fibras de aço variando de 0,5%, 1,0 

% e 1,5% em volume. Para concretos de média resistência, os aumentos máximos 

foram iguais a 41% e 71% para as fibras curtas e longas, respectivamente. Para os 

de alta resistência, 49% e 59%.

BENTUR e MINDESS (1990) relatam que o aumento na resistência à flexão é 

sensível, não somente ao teor de fibra, mas também ao fator de forma das fibras. 

Fatores  de  forma  de  fibras  mais  elevados conduzem a  maiores  incrementos  de 

resistência. 

Os ensaios realizados por  KRENCHEL (1974) mostraram que a adição de 

0,9%  e  de  2%  de  fibras  por  volume  de  concreto  aumentou  a  resistência  em 

aproximadamente 15% e 30%, respectivamente. 
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FIG. 4.11: Curvas carga x flecha no meio do vão das vigas com Concreto Simples – 
CS com ou sem fibras de aço.
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FIG. 4.12: Curvas carga x flecha no meio do vão das vigas com Concreto de Alta 
Resistência – CAR com ou sem fibras de aço.
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Foi observado nas FIG. 4.9 e 4.10, que os concretos sem fibras apresentaram 

rompimento  imediato  logo  no  surgimento  da  primeira  fissura,  enquanto  nos 

concretos com fibras, nota-se o efeito significativo favorável da adição de fibras de 

aço, quanto a maior capacidade de deformação.

Analisando-se as FIG. 4.11 e FIG. 4.12, verifica-se que, para concretos com 

mesmo tipo de fibra, houve um acréscimo de ductilidade e tenacidade para maiores 

valores de fator de forma de fibra de aço. Constata-se também que os concretos 

com fibras longas tiveram maior ductilidade e maior resistência à flexão. 

Estes resultados indicam a boa capacidade do concreto com fibras de aço em 

continuar  a  suportar  cargas  após a  fissuração  da  matriz,  isso  devido à  elevada 

tensão de aderência entre a fibra e a matriz.

4.4 ENSAIO DE FADIGA

4.4.1 ENSAIOS DE FADIGA COM FREQUÊNCIA DE 10 Hz

As TAB. 4.7 e 4.8 apresentam os resultados obtidos para o ensaio de fadiga 

com frequência de 10 Hz. No ensaio foi  aplicado a relação entre tensões (RT) = 

0,85, isto é, uma carga dinâmica com valor de 85% da carga estática de ruptura por  

tração na flexão do concreto sem fibras, e assim obter o número de ciclos, N. 

Alguns corpos de prova romperam no início do ensaio de resistência a fadiga, 

provavelmente devido ao fato do ensaio ter sido executado com uma RT=0,85, onde 

a tensão máxima aplicada está muito próxima da resistência à tração na flexão do 

corpo de prova.

TAB. 4.7:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 10 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CS-01.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 84.758

1 0,85 85.759 4,933280
média + 30% = 
110.185

2 0,85 78.040 4,892317 média – 30% = 59.331
3 0,85 90.475 4,956529 D. P. = 6.278
4 0,85 Rompeu no início

Média 84.758 4,928181
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TAB. 4.8:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 10 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CAR-01.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 11.761

1 0,85 12.549 4,098609 média + 30% = 15.289
2 0,85 11.880 4,074816 média – 30% = 8.233
3 0,85 10.854 4,035590 D. P. = 854
4 0,85 Rompeu no início

Média 11.761 4,070444

As FIG. 4.13 e 4.14 ilustram o número de ciclos à fadiga para relação entre 

tensões RT = 0,85 e frequência de 10 Hz para os concretos CS-01 e CAR-01 sem 

fibras.
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FIG.  4.13:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 10 Hz, CS-01.

85



12.549 11.880 10.854

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0 1 2 3 4

Corpos de prova - 10Hz 
CAR-01

N
ú

m
e

ro
 d

e
 c

ic
lo

s
 à

 f
a

d
ig

a

FIG.  4.14:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 10 Hz, CAR-01.

De acordo com a FIG. 4.13, o concreto CS-01, sem fibras, alcançou em média 

84.758 ciclos,  no ensaio de resistência à fadiga, sob uma relação entre tensões 

RT=0,85.  CERVO (2004) obteve um número de ciclos médio de 109.105, aplicando 

uma  RT=0,83,  e  BALBO  (1999)  com uma  RT=0,73  obteve  100.000  ciclos,  para 

concretos de fcm,fl ≈ 4,8 MPa.

Conforme mostra a FIG. 4.14, o concreto CAR-01, sem fibras, obteve 11.761 

ciclos, no ensaio de resistência à fadiga. SILVA (2006) obteve um número de ciclos 

médio de 9.295, aplicando uma RT=0,85, para concretos de fcm,fl ≈ 5,4 MPa..

Os  concretos  de  alto  desempenho  apresentam  uma  resistência  à  fadiga 

sensivelmente inferior aos concretos convencionais. Isso denota um potencial  de 

mais baixo desempenho dos concretos “de alto desempenho”, provavelmente devido 

à  sua  maior  fragilidade  e  suscetibilidade  a  formação  de  fissuras  em  sua 

microestrutura. (BALBO, 2009)

As FIG. 4.15 a 4.18 ilustram os ensaios de fadiga realizados. A FIG. 4.18 

mostra a ruptura do corpo de prova, que ocorreu sempre no terço médio, da mesma 

forma que no ensaio estático de tração na flexão. 
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FIG. 4.15: Fadiga do corpo de prova, vista frontal.

FIG. 4.16: Fadiga do corpo de prova, vista lateral.
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FIG. 4.17: Fadiga do corpo de prova, vista geral.

FIG. 4.18: Ruptura do corpo de prova, vista geral.
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4.4.2 ENSAIOS DE FADIGA COM FREQUÊNCIA DE 1 Hz

As TAB. 4.9 a 4.12 apresentam os resultados obtidos para o ensaio de fadiga 

com frequência de 1 Hz para os concretos simples – CS, com e sem fibras. No 

ensaio manteve-se a relação entre tensões (RT) = 0,85, cuja carga dinâmica tem 

valor de 85% da carga estática de ruptura por tração na flexão de concreto simples 

CS, objetivando encontrar o número de ciclos, N.

As FIG. 4.19 a 4.23 ilustram o número de ciclos à fadiga para relação entre 

tensões RT = 0,85 e frequência de 1 Hz para os concretos CS com ou sem fibras.

Analisando-se  a  FIG.  4.23,  a  resistência à  fadiga do  concreto  obtida  dos 

ensaios apresentou um significativo aumento com a adição das fibras. O concreto 

CS-03 apresentou, em relação ao concreto sem fibras CS-01, um aumento médio de 

cerca de 734%. Pode-se relacionar a este aumento a presença de fibras longas no 

concreto. Os concretos CS-02 e CS-04 apresentaram um ganho, em relação a CS-

01, de 555% e de 424%. Os dois concretos tinham fibras mais curtas que as do CS-

03, variando somente a espessura de 0,75 mm para 1,00 mm.

TAB.  4.9:  Número  de  ciclos de  fadiga com frequência  de 1 Hz e  relação  entre 
tensões (RT = 0,85) no CS-01.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 11.086

1 0,85 10.639 4,026901 média + 30% = 14.411
2 0,85 Rompeu no início média – 30% = 7.760
3 0,85 8.213 3,914518 D. P. = 3.120
4 0,85 14.405 4,158519

Média 11.086 4,044762
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FIG.  4.19:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CS-01.

TAB. 4.10:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 1 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CS-02.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 72.567

1 0,85 56.053 4,748601 média + 30% = 94.337
2 0,85 90.874 4,958441 média – 30% = 50.797
3 0,85 Rompeu no início D. P. = 17.480
4 0,85 70.774 4,849876

Média 72.567 4,860739
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FIG.  4.20:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CS-02.

TAB. 4.11:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 1 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CS-03.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 92.489

1 0,85
74.008 4,869276

média + 30% = 
120.235

2 0,85
118.950 5,075364

média – 30% = 
64.742

3 0,85 92.993 4,968448 D. P. = 19.270
4 0,85 84.004 4,924300

Média 92.489 4,966089
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FIG.  4.21:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CS-03.

TAB. 4.12:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 1 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CS-04.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 58.109

1 0,85
40.614 4,608677

média + 30% = 
75.541

2 0,85
49.136 4,691400

média – 30% = 
40.676

3 0,85 59.460 4,774221 D. P. = 18.432
4 0,85 83.224 4,920248

Média 54.298 4,734784
corpos de prova n° 1 
e 4 desconsiderados 
na média
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FIG.  4.22:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CS-04.
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FIG. 4.23: Número de ciclos à fadiga médio para relação entre tensões RT = 0,85 e 
frequência de 1 Hz, para os concretos CS.
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As TAB. 4.13 a 4.16 estão resumidos os resultados obtidos para o ensaio de 

fadiga com frequência de 1 Hz para os concretos de alta resistência – CAR, com e 

sem fibras. No ensaio foi aplicado a relação entre tensões (RT) = 0,85, ou seja, uma 

carga dinâmica com valor de 85% da carga estática de ruptura por tração na flexão 

do concreto CAR, e assim obter o número de ciclos, N.

As FIG. 4.24 a 4.28 ilustram o número de ciclos à fadiga para relação entre 

tensões RT = 0,85 e frequência de 1 Hz para os concretos CAR com ou sem fibras.

TAB. 4.13:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 1 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CAR-01.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 1.471

1 0,85 1.453 3,162266 média + 30% = 1.912
2 0,85 1.225 3,088093 média – 30% = 1.030
3 0,85 Rompeu no início D. P. = 255
4 0,85 1.735 3,239270

Média 1.471 3,167589
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FIG.  4.24:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CAR-01.
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TAB. 4.14:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 1 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CAR-02.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 8.259

1 0,85
8.335 3,920927

média + 30% = 
10.737

2 0,85
6.172 3,790424

média – 30% = 
5.781

3 0,85 7.261 3,861026 D. P. = 2.192
4 0,85 11.269 4,051900

Média 7.256 3,860697 corpo de prova n° 4 
desconsiderado na média
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FIG.  4.25:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CAR-02.

TAB. 4.15:  Número  de ciclos de fadiga com frequência de 1 Hz e relação entre 
tensões (RT = 0,85) no CAR-03.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 10.690

1 0,85
10.360 4,015358

média + 30% = 
13.896

2 0,85
10.865 4,036017

média – 30% = 
7.483

3 0,85 7.556 3,878278 D. P. = 2.631
4 0,85 13.977 4,145414

Média 9.594 3,981985 corpo de prova n° 4 
desconsiderado na média
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FIG.  4.26:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CAR-03.

TAB.4.16:  Número  de  ciclos  de  fadiga  com frequência  de 1  Hz e  relação  entre 
tensões (RT = 0,85) no CAR-04.

Corpo de 
Prova

Relação entre 
tensões

Nº Ciclos (N) log N média = 7.129

1 0,85 5.773 3,761387 média + 30% = 9.268
2 0,85 6.960 3,842614 média – 30% = 4.991
3 0,85 Rompeu no início D. P. = 1.448
4 0,85 8.655 3,937282

Média 7.129 3,853053
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FIG.  4.27:  Número  de  ciclos  à  fadiga  para  relação  entre  tensões  RT  =  0,85  e 
frequência de 1 Hz, CAR-04.
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FIG. 4.28: Número de ciclos à fadiga médio para relação entre tensões RT = 0,85 e 
frequência de 1 Hz, para os concretos CAR.
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De  acordo  com  a  FIG.  4.28  o  concreto  de  alto  desempenho,  CAR-03, 

apresentou,  em relação  ao  concreto  sem fibras  CAR-01,  um incremento  médio 

próximo de 627%, enquanto os concretos CAR-02 e CAR-04 na ordem de 462% e 

de 385%.  Estes valores foram menores que os encontrados para os respectivos 

concretos simples CS, tendo em vista a maior fragilidade dos concretos CAR em 

relação aos concretos CS.

As FIG. 4.29 e 4.33 mostram os aspectos do modo de ruptura e o esquema 

dos ensaios de fadiga dos corpos-de-prova com concreto com fibras. 

FIG. 4.29 Ruptura do corpo de prova com fibras, CS-02.
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FIG. 4.30: Ruptura do corpo de prova com fibras, CS-04.

FIG. 4.31: CS-03 rompido após ensaio de fadiga.
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FIG. 4.32: Fadiga do corpo de prova, CAR-01.

FIG. 4.33: Fadiga do corpo de prova, CAR-02.

Conforme  FIG  4.34,  pôde-se  observar  o  surgimento  e  o  crescimento  da 

primeira  fissura  nos  ensaios  em  concretos  com  fibras  de  aço,  enquanto  nos 
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concretos sem fibras de aço, a fissura não encontra resistência a sua propagação e 

dá origem ao colapso abrupto da peça, ver FIG 4.34. 

FIG. 4.34: Primeira fissura do corpo de prova com fibras, ensaio de fadiga.

SILVA (2006), utilizando concreto de alto desempenho, sem fibras, obteve um 

número de ciclos médio de 1.641, aplicando uma RT=0,75, frequência de 1 Hz e 

com corpo de prova prismático com dimensões de 100 x 100 x 400 mm e             fcm,fl 

= 5,4 MPa.

Os  maiores  resultados  encontrados  para  os  CP  de  menores  dimensões 

podem ser explicados pelo fato de que nos CP de maiores dimensões existem mais 

defeitos, como poros e trincas. Desta forma, o material pode apresentar resultado 

menor.

Segundo MONTEIRO  (2001),  quanto  maior  o  volume  do  corpo  de  prova, 

maior é a probabilidade de se encontrar defeitos em posições críticas. Desta forma, 

a tendência é que ocorra uma diminuição na resistência mecânica do mesmo. 

GUIMARÃES (2002) desenvolveu estudos do comportamento sob fadiga em 

concretos reforçados por fibras metálicas com volumes de 0,25% e 1,25%, relatando 

neste estudo o ganho de resistência à fadiga com um aumento da quantidade de 

fibras metálicas incorporadas. 

101



Testes realizados por KORMELING et al. (1980), variando os tipos de fibras e 

sua fração volumétrica, cujo carregamento aplicado foi de 3 Hz, mostraram que a 

resistência à fadiga nas peças de concreto reforçado com fibras foi bem superior à 

resistência das peças de concreto armado.

Comparando-se os valores obtidos nos ensaios com frequência de 1 Hz e 

10Hz, ver FIG. 4.13 e FIG. 4.19, respectivamente, para os concretos CS-1 e para os 

concretos  CAR-01,  ver  FIG.  4.14  e  FIG.  4.24,  respectivamente,  e  RT  =  0,85, 

observou-se que, com uma frequência de 10 Hz, a resistência à fadiga média é 

muito superior àquele obtido para frequências de 1 Hz, ficando na faixa de 665% e 

de 700%.

ZHANG et al. (1996), CERVO (2004) e SILVA (2006) constataram que uma 

frequência de aplicação de carga mais elevada possibilita ao concreto suportar um 

maior número de ciclos.

CREPALDI  e  DAJNIKIAN  (2001)  observaram a  diminuição  do  número  de 

ciclos sob fadiga de concretos sem fibras para a frequência de 5 Hz, em relação à 

frequência de 15 Hz.

O  desempenho  do  material  sob  fadiga  depende  da  combinação  entre  a 

frequência e o nível de tensão máxima aplicado, existindo um determinado nível de 

tensão abaixo do qual a frequência de aplicação de carga não afeta o número de 

ciclos suportado. (AITCIN, 2000). RAITHBY e GALLOWAY (1974), MAGGI (2004), 

que executaram ensaios em vigas de concreto simples, verificaram para frequências 

superiores a 20 Hz, que o nível de tensão máxima aplicada não afeta a resistência à 

fadiga.

Na  TAB.  4.17  podem  ser  vistos  os  valores  de  logN  teóricos,  segundo 

diferentes  modelos  de  fadiga  para  concretos  encontrados  na  literatura,  e  os 

experimentais  encontrados  neste  trabalho.  Os  valores  experimentais  para  os 

concretos com fibras desta tabela são os valores médios encontrados dos grupos de 

concretos simples CS-02, CS-03 e CS-04 e de alta resistência CAR-02, CAR-03 e 

CAR-04.

Constata-se  da  TAB  4.17  que  os  modelos  anteriores  ao  ano  de  1984 

conduzem a valores de resistência à fadiga de concretos muito conservadores (em 

até  cerca  de  256%,  para concreto  simples  a 10  Hz,  e  de  192%,  para  concreto 

simples  a  1  Hz),  com  exceção  do  modelo  de  VESIC  e  SAXENA  (1969),  que 
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superestima os valores em torno de 14%, para concreto simples a 10 Hz, e de 39%, 

para concreto simples a 1 Hz.

Os modelos  que levaram a valores mais  próximos dos  encontrados neste 

trabalho  foram os  de  RISC  e  ARE  de  MAJIDZADEH  (1988)  e  CERVO  (2004), 

ficando em cerca de 94,3%, 93,3% e 91,1% do valor encontrado neste trabalho para 

concreto simples a 10 Hz (logN = 4,928) respectivamente, e em torno de 14,9%, 

13,6% e 10,9% maior que o valor encontrado neste trabalho para concreto simples a 

1 Hz (logN = 4,045) respectivamente.

Em se tratando do concreto de alta resistência, o método de BALBO (1999) 

para  concreto  de  alto  desempenho  superestimou  em  cerca  de  15,7%  o  valor 

encontrado neste trabalho para freqüência de 10 Hz (logN = 4,070) e de 48,6% para 

1 Hz (logN = 3,168). O método de CERVO (2004) para concreto de alto desempenho 

ficou a favor da segurança em 12,0% para a freqüência de 10 Hz, ao passo que para 

a freqüência de 1 Hz, este método superestimou em 13,1%.

A FIG. 4.35 mostra o comportamento de alguns dos modelos de fadiga de 

concreto listados na TAB. 2.2 e os valores obtidos neste estudo em relação a estes 

modelos.  Percebe-se  que  alguns  deles  são  mais  ou  menos  conservadores  em 

relação aos outros.

Por  ter  adotado  corpos-de-prova  com  dimensões  menores,  o  modelo  de 

CERVO conduziu a valores de resistência à fadiga menores, fato esse confirmado 

por  SILVA  (2006),  que  ensaiou  corpos-de-prova  com  mesmas  dimensões  e 

freqüência 10 Hz. 

Os modelos de CERVO (2004) são os que levaram a valores de resistência à 

fadiga mais próximos dos valores encontrados neste trabalho para a frequência de 

1 Hz, apesar deles terem se baseado em ensaios de 10 Hz. No caso de concreto 

simples com fibras,  o valor  teórico (logN = 4,487) foi  em média 92,4% do valor  

encontrado  neste  trabalho  (logN  =  4,854),  enquanto  para  concreto  de  alta 

resistência, a percentagem passou para 91,9%.
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   TAB. 4.17: Análise dos modelos de fadiga para concretos (RT = 0,85)



         CSF: concreto simples com fibras; CARF: concreto de alta resistência com fibras

FIG. 4.35: Modelos de fadiga x valores obtidos no estudo.

Modelo

log N

Teórico

Experimental
Freqüência

10 Hz
Freqüência

1 Hz
CS CAR CS CAR CSF CARF

BRADBURY (1938) 0,916

4,928 4,070 4,045 3,168 4,854 3,899

PCA (1966) 1,487

VESIC e SAXENA (1969) 5,635

DARTER (1977) 1,642

EISENMANN(1979) apud
STET e FRÉNAY (1998)

1,395

PCA (1984) 1,487

IWAMA e FUKUDA (1986) 3,020

RISC MAJIDZADEH (1988) 4,649

ARE  MAJIDZADEH (1988) 4,597

DARTER (1990) 2,589

KOYANAGAWA et al. (1994) 2,877

STET e FRÉNAY (1998) 3,000

NCHRP apud
TAYABJI e JIANG (1998)

3,430

BALBO (1999) para CAD 4,709

AASHTO (2002) 2,439

CERVO (2004) para CS 4,487

CERVO (2004) para CAD 3,582
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5 CONCLUSÕES

Este  trabalho  de  pesquisa  apresentou  uma  análise  laboratorial  sobre  a 

resistência à fadiga de concretos de cimento Portland com ou sem fibras de aço, de 

média e alta resistência para uso em pavimento rígido.

Concluiu-se que:

 a  adição  de  fibras  de  aço  nos  concretos  fcm =  35  MPa  não  alterou 

significativamente sua resistência média à compressão, 1%, enquanto nos 

concretos fcm = 70 MPa ocorreu uma maior variação 9,5%. 

 os valores de módulo de elasticidade longitudinal secante dos concretos 

com fibras mostraram pouca variação com relação aos  sem fibras,  6% 

para concretos fcm = 35 MPa e 2% para concretos fcm = 70 MPa. 

 a  adição  de  fibras  de  aço  nos  concretos  aumentou  sua  ductilidade  e 

tenacidade, sendo maiores aumentos para os concretos com fibras longas 

e maior fator de forma. 

 a resistência média à tração na flexão dos concretos com fibras de aço 

teve considerável aumento com relação aos sem fibras, sendo maiores 

aumentos para concretos com fibras de aço longas em relação os com 

fibras curtas 109% para concretos fcm = 35 MPa e 125% para concretos fcm 

= 70 MPa. 

 nos  ensaios  com  freqüência  a  1  Hz,  a  adição  de  fibras  de  aço  nos 

concretos incrementou sua resistência à fadiga em média 20%, para o 

concreto simples, e 23%, para o concreto de alta resistência.

 os  concretos  fcm =  70  MPa,  com  ou  sem  fibras,  apresentaram  uma 

resistência média à fadiga destacadamente inferior à dos concretos fcm = 

35 MPa com ou sem fibras em torno de 86%. 

 os concretos com fibras de aço longas apresentaram maiores valores de 

resistência média à fadiga que os com fibras curtas em cerca de 37% para 

concretos com fcm = 35 MPa e 33% para concretos fcm = 70 MPa. 
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 os concretos com fibras de aço de mesmos comprimentos apresentaram 

resultados de resistência à fadiga com pouca variação, sendo igual a 20% 

para concretos fcm = 35 MPa e 14% para concretos fcm = 70 MPa.

 nos  ensaios  de  resistência  à  fadiga,  quanto  menor  a  frequência  de 

aplicação de  cargas,  menor  a  resistência  à  fadiga  do  concreto,  sendo 

665% para os concretos com fcm = 35 MPa e 700% para concretos com fcm 

= 70 MPa.

 a  adição  de  fibras  nos  concretos  ensaiados  com  freqüência  de  1  Hz 

acarretou aumento da resistência à fadiga, levando a valores próximos dos 

concretos ensaiados com freqüência de 10 Hz (em torno de 98% para 

concretos fcm = 35 MPa e 96% para concretos fcm = 70 MPa).

 os modelos de CERVO (2004) são os que levaram a valores de resistência 

à fadiga mais  próximos dos valores encontrados neste trabalho para a 

frequência de  1 Hz, apesar deles terem se baseado em ensaios de 10 Hz. 

No caso de concreto simples com fibras, o valor teórico (logN = 4,487) foi  

em  média  92,4%  do  valor  encontrado  neste  trabalho  (logN  =  4,854), 

enquanto para concreto de alta resistência, a percentagem passou para 

91,9%.
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

São as seguintes sugestões do autor deste trabalho para futuros trabalhos:

a) estudar a resistência à fadiga com a adição de outros teores e tipos de 

fibras no concreto;

b) estudar  o  comportamento  em  fadiga  do  concreto  quando  submetido 

simultaneamente  à  ação  de  diferentes  níveis  de  tensão  e  frequências 

aplicadas;

c) investigar a ação variável e aleatória da tensão máxima e da freqüência, 

para aproximar os ensaios realizados em laboratório das condições reais 

de solicitação em campo;

d) aplicar diferentes métodos de cura do concreto e adição de fibras, para o 

estudo da influência destes parâmetros na fadiga dos pavimentos;

e) utilizar relações entre tensões mais baixas, que possibilitem o estudo da 

fadiga  nos  concretos  quando  submetidos  a  um  grande  número  de 

solicitações cíclicas.
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