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“Independentemente das circunstâncias, devemos 

ser sempre humildes, recatados e despidos de 
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RESUMO  

 

O presente trabalho visa o dimensionamento de pavimentos rígidos para corredores de ônibus, 

considerando diferentes níveis de tráfego, afim de obter-se uma tabela ou ábaco final que possa 

servir de base para uso em futuros corredores de ônibus que venham a ser construídos no Brasil, 

e também para trabalhos acadêmicos. Enumerou-se diversos tipos de pavimentos de concreto 

existentes e suas características. Com base em estatísticas de corredores de ônibus reais, 

estimou-se os níveis de tráfego para os quais seriam calculadas as espessuras da laje de concreto 

do pavimento rígido. Fundamentado no método de dimensionamento PCA/1984, dimensionou-

se pavimentos de concreto simples hipotéticos, desprovidos de qualquer tipo de armadura. 

Notou-se que nos corredores de ônibus o fator principal para dimensionamento são os eixos 

simples de rodagem dupla, responsáveis pelo desgaste relacionado com a erosão do pavimento. 

Com o estudo realizado no trabalho, chegou-se a uma tabela que mostra as repetições máximas 

diárias que cada espessura de concreto consegue suportar diariamente, em um período de 

projeto de vinte anos. Este trabalho poderá servir como base de consulta para posteriores 

dimensionamentos pelo método PCA/1984. A tabela que relaciona as espessuras da laje e as 

repetições máximas suportadas diariamente, poderá ser usada para futuros dimensionamentos, 

servindo como base para cálculo da espessura da laje de concreto do pavimento rígido, quando 

o coeficiente de recalque do sistema (k) for igual a 100 MPa/m, poderá simplesmente consultar 

a espessura ideal da camada de concreto do pavimento rígido, com base no tráfego do corredor 

de ônibus. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dimensionamento de corredores de ônibus. Pavimento rígido. Método 

PCA/1984. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de locomoção faz parte da sociedade desde seus primórdios, seja como forma 

de sobrevivência, cultural, integração com diferentes povos ou busca por melhores condições 

de vida. A procura por oportunidades fez com que as cidades crescessem de forma 

desordenada e a migração da população de pequenos municípios para os grandes centros 

urbanos tornou as vias urbanas caóticas e os deslocamentos cada dia mais difíceis. 

 

O crescimento dos centros urbanos fez com que o transporte se tornasse algo de grande 

relevância na sociedade, e com o aumento inesperado do trânsito, novas estratégias de 

locomoção foram criadas para agilizar a deslocamento de um grande número de pessoas que 

por inúmeros fatores precisavam ir de um lugar para outro com maior rapidez. Assim, 

surgiram os corredores específicos para ônibus, também indicados pela sigla em inglês BRT 

– Bus Rapid Transit. 

 

Os corredores de ônibus são faixas nas vias de grande fluxo de veículos destinadas 

exclusivamente para o transporte público de passageiros, que visa melhorar o deslocamento 

daqueles que utilizam este meio de transporte. Os usuários deste modo de transporte são, na 

maioria, pessoas de renda inferior, que não possuem meio de transporte individual, moram 

nas regiões periféricas das cidades e precisam se deslocar até regiões mais centrais. 

 

A qualidade da pavimentação utilizada na via é bastante influente para a fluência do tráfego. 

Para os corredores de ônibus, é comum o uso de pavimentos flexíveis ou pavimentos rígidos. 

Os flexíveis, ou pavimentos asfálticos, tem seu revestimento composto por materiais 

provenientes do petróleo, sendo muito comum nas vias brasileiras. Já os pavimentos rígidos 

têm seu revestimento composto por elementos de concreto, podendo ou não ter adição de 

barras de aço. 

 

Devido ao nível de tráfego e a passagem de veículos pesados, observa-se nos pavimentos 

asfálticos diversas patologias como mostra a Figura 1, tais como trincas, buracos, 

ondulações, escorregamentos e trilhas de roda, causando maior custo operacional, 

desconforto dos usuários e até mesmo provocando acidentes.  
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Figura 1 – Defeitos nos pavimentos asfálticos. 

 

Fonte: ASFALTO DE QUALIDADE (2013). 

 

Segundo a Associação Brasileira de Pavimentação (2010 apud ALMEIDA, 2015), o 

pavimento rígido é ideal para vias que apresentam como características tráfego intenso, 

pesado e repetitivo, como é o caso dos corredores de ônibus. Com a busca por melhores 

condições de fluência do tráfego, a pavimentação começou a se difundir nos grandes 

aglomerados urbanos se tornando uma solução durável e com grande custo-benefício, 

especialmente para os corredores destinados ao transporte público.  

 

Com base na Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2018), até janeiro 

de 2018, 18 Estados e 29 cidades somam 90 projetos com 1.457,4 km de extensão. Desse 

total de empreendimentos, 24 estão em operação, 22 em obras e 44 em fase de projetos que 

priorizam o transporte urbano por ônibus em sistemas BRT. Em Uberlândia/MG, o corredor 

estrutural sudeste, que conta com pavimentação de concreto somente nas paradas de ônibus 

devido aos esforços de frenagem, está operando desde 2006, possui 7,5 km de extensão, 13 

estações, dois terminais e transporta 16 mil passageiros por dia (PREFEITURA DE 

UBERLÂNDIA, 2013). Está em fase de construção mais cinco corredores de ônibus em 

Uberlândia, que passará a ter aproximadamente 53 km de extensão, nove terminais de 
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integração e 83 estações de transferência (BRTBRASIL, ?). Conforme a ABCP - Associação 

Brasileira de Cimento Portland (2012), em São Paulo há mais de 190 km de corredores de 

ônibus construídos com pavimento de concreto, o maior valor considerando todas as cidades 

Brasileiras. Segundo o Retorno de Investimento em Infraestrutura (2017), em Campinas/SP 

está sendo implantado o maior BRT totalmente constituído de pavimento rígido, com 36,3 

km de corredores pavimentados com concreto, a conclusão é prevista para ano de 2020. 

 

O Manual de Pavimentos Rígidos do DNIT traz os métodos de dimensionamento para 

calcular-se as espessuras necessárias da laje de concreto para os diversos tipos de pavimentos 

de concreto, de acordo com o tipo de solo do local onde será construído. Também traz 

indicações referentes a execução da sub-base, tipos e composições de materiais que poderão 

ser utilizados de acordo com a disponibilidade da região. 

 

Para o dimensionamento de pavimento de concreto simples, o DNIT apresenta dois métodos 

de cálculo, o PCA/1966 e o PCA/1984, os dois foram elaborados pela Portland Cement 

Association. Um mais tradicional apresentado em 1966 e largamente adotado no Brasil e o 

outro, de 1984, mais atual e engloba novos conceitos no dimensionamento de pavimentos 

rígidos e que tem sido muito usado. (DNIT, 2005). 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Considerando o contexto apresentado, o objetivo principal deste trabalho é o 

dimensionamento de pavimentos rígidos para corredores de ônibus, considerando diferentes 

níveis de tráfego. A partir de cenários hipotéticos de passagem de veículos, será avaliado 

quais as espessuras obtidas para o revestimento do pavimento rígido, considerando 

condições fixas para o subleito. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Obter uma referência para as espessuras de revestimento de pavimento rígido, em 

função do nível de tráfego, na forma de ábaco ou tabela. 
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•  Avaliar a espessura ideal para a implementação deste tipo de pavimento nos 

corredores de ônibus, considerando a referida variação de veículos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Tipos de pavimentos 

 

Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a 

superfície final de terraplenagem, destinada tecnica e economicamente a resistir aos esforços 

oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas condições 

de rolamento, com conforto, economia e segurança. (BERNUCCI et al., 2008). 

 

De acordo com sua composição, os pavimentos são divididos em três tipos: flexível, semi-

rígido e rígido. Segundo o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

(2006): 

Flexível: aquele em que todas as camadas sofrem deformações elásticas 

significativas sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui 

em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. 

Semi-Rígido: caracteriza-se por uma base cimentada por algum aglutinante 

com propriedades cimentícias. 

Rígido: aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação 

às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões 

provenientes do carregamento aplicado. (DNIT, 2006). 

 

Um pavimento rígido é constituído por uma laje de concreto, compactado por vibração, a 

qual é apoiada numa camada de sub-base constituída por material granular ou, no caso de 

tráfego intenso, por esse material estabilizado com ligante hidráulico (BRANCO et al., 

2016). 

 

A resistência a flexão do concreto garante uma resistência elevada a este tipo de pavimento, 

mesmo que exigido em situações extremas de tráfego pesado, intenso, lento e com altas 

temperaturas, faz com que os pavimentos rígidos não sofram grandes deformações. 
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A distribuição de tensões na pavimentação de concreto dá-se de forma bem diferentes dos 

pavimentos flexíveis, como ilustrado na Figura 2. Na pavimentação asfáltica a transmissão 

das cargas verticais provenientes do tráfego se distribui em uma pequena área do pavimento, 

devido à flexibilidade do revestimento asfáltico, transmitindo uma grande parcela dos 

esforços para camadas adjacentes.  Já nos pavimentos rígidos, devido à maior rigidez do 

concreto, as cargas verticais se distribuem em uma área maior, ocasionando um alívio de 

tensões nas camadas abaixo do revestimento, precisando de uma quantidade menor de 

camadas na estrutura quando comparado a estrutura dos pavimentos flexíveis. 

 

Figura 2 – Comparação de absorção de cargas entre pavimentos rígido e flexível. 

 

Fonte: ARAÚJO et. al. (2016). 

 

Assim como ocorre nos pavimentos asfálticos, nos rígidos as lajes de concreto estão sujeitas 

às ações climáticas e de tráfego, ocasionando esforços de flexão que determinam extensões 

de compressão e de tração, esta última em geral, com valores máximos na face inferior da 

laje de concreto. A repetição excessiva destas tensões pode ocasionar a fadiga do pavimento. 

 

Outro caso a se levar em conta no dimensionamento, é evitar que as lajes fendilhem devido 

às solicitações de tração que ocorre nos cantos dos painéis de concreto quando os caminhões 

trafegam muito próximos das bordas, pois nelas não há apoio para a laje. 

 

A sub-base, que é a camada situada entre o subleito e o revestimento (placas de concreto), 

deve ser uniforme e possuir capacidade de carga. Podem ser construídas com materiais como 

brita graduada com cimento, concreto magro (concreto com pouco cimento e muita brita em 

sua composição), solo-cimento e materiais granulares. 
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De acordo com Mean et al. (2011), o pavimento de concreto é ambientalmente mais correto, 

durável e seguro, economiza combustível e iluminação pública, diminui o custo operacional 

dos veículos e o índice de acidentes nas rodovias e vias urbanas. 

 

2.2 Tipos de pavimentos rígidos 

 

2.2.1 Pavimento de concreto simples 

 

O pavimento de concreto simples é constituído por placas de concreto de cimento Portland, 

apoiados sobre a fundação, nos quais os esforços, tanto de compressão como de tração, são 

resistidos apenas pelo concreto (OLIVEIRA, 2000). 

 

Dispõe de juntas longitudinais e transversais entre as placas formando painéis retangulares, 

para controle de fissuração devido à variação térmica, a retração do concreto e ao 

empenamento da laje. Ainda segundo Oliveira (2000), as barras de aço que podem ser 

empregadas com a função de transferir esforços entre placas, não são consideradas 

armaduras, portanto não descaracterizam o pavimento de concreto simples. 

 

Os pavimentos constituídos de concreto simples se dividem em quatro tipos: 

• Sem barras de transferência; 

• Com barras de transferência; 

• Com armadura distribuída descontínua; 

• Com armadura distribuída contínua. 

 

2.2.1.1 Pavimento de concreto simples sem barras de transferência 

 

Como não possui nenhum tipo de armação, a transferência de cargas entre as placas que 

formam o pavimento se dá por meio do entrosamento dos agregados e, por isso, exigem 

placas curtas, na ordem de cinco a seis metros. 

 

Os pavimentos rígidos sem barra de transferência têm seu uso restrito a lugares com baixo 

volume de tráfego, o que gera cargas de baixa intensidade, sendo absorvidas pela resistência 
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Possui armadura distribuída em toda sua extensão, é posicionada distante da face superior a 

aproximadamente um terço da espessura total da placa de concreto. São necessárias apenas 

as juntas de construção, executadas ao fim do ciclo diário de trabalho, ou quando as faixas 

de rolamento são construídas separadamente (OLIVEIRA, 2000). 

 

Muito utilizado no Texas (EUA), também já foi utilizado em alguns países da Europa, como 

França e Inglaterra. No Brasil, devido ao custo elevado, é utilizado outros tipos de 

pavimentação rígida. 

 

Ainda de acordo com Oliveira (2000), o pavimento de concreto continuamente armado 

apresenta fissuras de retração regularmente espaçadas e são fortemente fechadas pela malha 

de aço. A Figura 6 mostra esse tipo de pavimento de concreto. 

 

Figura 6 - Pavimento de concreto simples com armadura distribuída continua. 

 

Fonte: DALLAGNOL, et. al., (2013). 

 

2.2.2 Pavimento estruturalmente armado 

 

É um pavimento de concreto armado, com armadura para suportar as tensões oriundas do 

tráfego, geralmente dispostas na parte inferior da placa, e uma armadura para combater os 

esforços de retração e empenamento, disposta na parte superior (DNIT, 2005). 

 

Como o pavimento é armado de forma que as tensões de tração atuantes da estrutura serão 

absorvidas pelas barras de aço, essas são colocadas em pontos específicos da placa onde 

obterá maior eficiência do conjunto.  
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Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (2015) pode ser executado 

diretamente sobre o pavimento asfáltico, “encaixado” com fresagem ou com a remoção 

parcial do pavimento existente, que, neste último caso, recebe o nome de inlay. 

 

Técnica muito usada no Brasil para a recuperação de corredores de ônibus, pois reduz os 

esforços transmitidos para as camadas inferiores do antigo pavimento asfáltico, resultando 

em preservação e maior durabilidade. A Figura 8 mostra um exemplo de Whitetopping. 

 

Figura 8 - Whitetopping. 

 

Fonte: Adaptado de BUILT CONSTRUCTIONS (2018). 

 

2.2.4 Whitetopping Ultradelgado 

 

Whitetopping Ultradelgado é uma variação do whitetopping comum, executado com 

concreto de alta resistência e que leva em conta a aderência entre o concreto e a camada de 

revestimento asfáltico e permite placas com espessuras menores, exemplificado na Figura 9. 

 

É indicado para quando não houver deterioração da base do pavimento existente, pois no 

dimensionamento, é considerada a aderência entre as placas e o pavimento antigo 

(OLIVEIRA, 2000). Ainda segundo o autor as placas devem estar submetidas apenas a 

esforços de compressão. 

 

A aderência entre o antigo revestimento de asfalto e o novo de concreto, pode ser obtida 

através da fresagem, limpeza e remoção do material solto antes da aplicação da nova camada 

(SIAN, 2007). 
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Figura 9 – Whitetopping Ultradelgado. 

 

Fonte: Adaptado de HEIDELBERG BERTON (2018). 

 

O pavimento é considerado do tipo WTUD (whitetopping ultradelgado) quando a espessura 

da placa de concreto aderida ao pavimento asfáltico não ultrapassar 100 mm. Ainda segundo 

SIAN (2007) é recomendado para vias com baixo volume de tráfego, como ruas residenciais, 

estacionamentos de carros e pavimentos asfálticos que apresentem trilha de roda. 

 

2.2.5 Pavimento de concreto rolado 

 

 O concreto rolado também é chamado de concreto compactado com rolo ou concreto pobre 

rolado. Segundo o DNIT (2005), é um concreto seco, de consistência rija e trabalhabilidade 

tal que lhe permite ser compactado por rolos compressores, vibratórios ou não, em lugar de 

adensados por vibradores de imersão ou equipamento semelhante.  

 

De acordo com Mean (2011), o concreto rolado é indicado para locais onde há circulação de 

veículos em baixa velocidade, independentemente de seu peso, como é o caso dos pátios de 

manobras e estacionamentos por exemplo. Também é utilizado como sub-base de 

pavimentos. 

 

Como possui menos cimento em sua composição que concretos tradicionais (85 a 220 kg/m³ 

segundo o DNIT, 2005), conseguem ser mais econômicos, e devido à pouca quantidade de 

água presente no concreto rolado, a retração é reduzida consideravelmente. 

A resistência à tração na flexão é duas a quatro vezes maior que o solo-cimento e, 

aproximadamente, duas vezes menor que a do concreto simples (OLIVEIRA, 2000). 
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2.2.6 Pavimento de concreto pré-moldado 

 

As peças pré-moldadas de concreto constituem a camada de revestimento, responsável por 

suportar as cargas e tensões provocadas pelo tráfego, protegendo a camada subjacente, a 

base, do desgaste por abrasão (BRAZ, 2016). As peças podem ser feitas em diversos 

formatos com ou sem articulações. 

 

As tensões provenientes do tráfego são transmitidas através do intertravamento das peças, 

dependendo essencialmente do arranjo que são assentadas, do formato e das espessuras das 

mesmas. Normalmente dispõe-se de uma base de concreto pobre, sobre a qual é colocada 

uma camada de areia com a função drenante. Segundo Branco (2016), as juntas entre as 

peças são preenchidas de areia, por vibração, de modo a conseguir um determinado 

travamento entre os blocos, quando não possuem qualquer tipo de encaixe. Este tipo de 

pavimento é ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Pavimento pré-moldado. 

 

Fonte: ESO (2012). 

 

Ainda de acordo com autor, com estas particularidades, não se pode classificar este 

pavimento como rígido, apesar de ser de concreto, devendo designá-lo como pavimentos 

articulados. 
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Este tipo de pavimento é aplicado principalmente em acostamentos, recuos, pátios e outros 

locais onde o tráfego, além de ser pequeno, flui com baixa velocidade (DNIT, 2005). 

 

2.2.7 Pavimento de concreto protendido 

 

O pavimento de concreto protendido é usado, principalmente, nos locais de tráfego pesado. 

Sua maior aplicação são as pistas e pátios de aeroportos (OLIVEIRA, 2000). Devido a 

dificuldade de instalar a protensão em regiões que o traçado seja curvo, são reduzidas as 

aplicações deste tipo de pavimentação em estradas. 

 

Constituído de lajes de elevado comprimento, na ordem de 120 metros, é possível reduzir a 

espessura até cerca de 50% a um pavimento rígido não armado, devido as tensões de tração 

serem atenuadas com o pré-esforço (BRANCO, 2016). A resistência do concreto à tração é 

controlada pela protensão que comprime previamente o concreto, criando nele uma reserva 

de tensão (OLIVEIRA, 2000). Na Figura 11 pode-se notar um exemplo deste pavimento. 

 

Figura 11 – Pavimento protendido. 

 

Fonte: Cândido (2014). 

2.2.8 Macadame cimentado 

 

É um tipo de pavimento rígido onde as bases são caracterizadas, genericamente, pela 

participação do cimento em sua composição, oferecendo uma resistência considerável para 

aplicação do revestimento (NETO, 2011 apud ALMEIDA, 2015). 
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Ele é utilizado tanto como base quanto como revestimento, podendo ou não ter armadura 

metálica em sua estrutura. O principal problema deste pavimento é em função da poeira, que 

além de desconfortável danifica a estrutura do pavimento (RIBAS, 2017). 

 

2.3 Vantagens dos pavimentos rígidos 

 

O pavimento de concreto possui uma elevada resistência mecânica e ao desgaste, não oxida, 

não deforma plasticamente, não forma buracos nem trilha de rodas, garantindo assim, 

elevada durabilidade da estrutura (MEAN, 2011). Como possui grande durabilidade, outra 

vantagem da pavimentação de concreto é a baixa manutenção, reduzindo também o risco de 

acidentes. 

 

A coloração clara do concreto facilita a reflexão da luz, aumentando a distância de 

visibilidade de quem trafega pela via, principalmente à noite e em dias chuvosos. Isso se 

reflete também em economia na iluminação pública, segundo Mean (2011) pesquisa feita na 

Argentina verificou-se uma redução de consumo energético de 5,35 kWh/m² para 3,35 

kWh/m². 

 

Com uma inclinação transversal menor que nos pavimentos asfálticos, na ordem de duas a 

três vezes, o concreto é mais resistente a derrapagem que os revestimentos flexíveis, 

reduzindo a possibilidade de tombamento do veículo. O escoamento da água acontece com 

maior velocidade que nos pavimentos asfálticos, diminuindo o risco de aquaplanagem dos 

veículos. Permite também a redução da distância de frenagem devido à boa aderência entre 

os pneus e a superfície de rolamento. 

 

O pavimento de concreto propicia um menor custo social àqueles relacionados diretamente 

aos usuários da via como, por exemplo, custo operacional do veículo, tempo gasto em 

viagens e conforto. Devido ao fato de a pavimentação rígida sofrer baixas deformações, ela 

não sofre com aparecimento de buracos e trilhas de rodas, causando desconforto e maior 

gasto com manutenção dos veículos aos usuários da via e oferece economia de combustível.  

 

Segundo Mean (2011) a razão para essa economia, que pode chegar até 17%, está no fato da 

superfície em concreto ser rígida e não deformar. Isso cria menor resistência ao rolamento, 
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exigindo menor esforço da parte mecânica dos veículos. Consequentemente a emissão de 

gases poluentes como o monóxido de carbono é diminuída, tornando o pavimento de 

concreto ambientalmente correto. 

 

Ainda de acordo com Mean (2011), a inexistência do fenômeno de lixiviação no concreto, 

não promove a ocorrência de águas percoladas capazes de contaminar o lençol freático ou 

de águas superficiais capazes de contaminar cursos d’água. 

 

O custo do pavimento em concreto torna-se favorável comparado ao pavimento em asfalto, 

quando se leva em conta o seu ciclo de vida útil mínima de 20 anos, devido ao seu baixo 

custo de manutenção em relação aos flexíveis, que além de terem menor vida útil, cerca de 

10 anos, exigem gastos elevados com conservação. 

 

O pavimento rígido distribui de forma mais uniforme as tensões provenientes do tráfego, 

sendo boa parte absorvida pelo próprio revestimento de concreto, transmitindo menos 

esforços para as camadas inferiores ao revestimento.  

 

Portanto, o pavimento rígido é a melhor alternativa para situações de tráfego pesado e 

intenso, como corredores de ônibus e rodovias com alto fluxo de veículos pesados. 

 

2.4 Desvantagens dos pavimentos rígidos 

 

Comparado ao pavimento asfáltico o custo inicial do pavimento de concreto é elevado, 

desconsiderando o custo/benefício ao longo de sua vida útil. 

 

Se for instalado em local distante das fábricas de cimento, a logística pode influenciar 

bastante no aumento do custo do pavimento rígido 

 

O aspecto cultural pouco difundido do pavimento de concreto no Brasil, onde a grande 

maioria das estradas é de revestimento asfáltico. 
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aproximadamente 30.000 kg e a carga máxima por eixo é aproximadamente 12.500 kg 

(SEMOB, 2008). O esforço no pavimento causado pelo ônibus aumenta próximos as 

estações e terminais de parada, devido às forças de frenagem e aceleração do veículo. Estas 

solicitações provenientes dos veículos de transporte coletivo aliadas ao tráfego intenso e 

repetitivo, causa elevadas tensões na estrutura, sendo o pavimento de concreto, o ideal para 

este tipo de via, pois é mais resistente a fadiga que o asfalto. 

 

O custo do transporte está diretamente relacionado às condições da via, em condições 

precárias gera muita manutenção elevando o preço do transporte. Em termos de economia 

devem-se levar em conta os gastos com manutenção e conservação do pavimento e não 

somente o custo de implantação, comparando o custo-benefício o pavimento rígido é mais 

vantajoso que o flexível para corredores de ônibus. 

 

2.6 Método de dimensionamento PCA/1984 

 

O método PCA/1984 (Portland Cement Association) é uma evolução do método PCA/1966, 

que foi amplamente utilizado no Brasil e adotava a teoria de Westergaard para determinar as 

tensões. 

 

De acordo com o DNIT (2005), o PCA/1984 introduz os progressos e conhecimentos 

adquiridos nos últimos dois decênios nas áreas de cálculo de tensões, projeto geométrico, 

construção e gerência de pavimentos rígidos, modificando a versão de 1966.  

 

Este método é aplicável no dimensionamento de pavimentos de concreto simples com ou 

sem barra de transferência e também naqueles com armadura distribuída sem função 

estrutural. 

 

Diferentemente de sua antiga versão que se baseava em modelos estruturais de placas com 

suporte contínuo, no método de 1984, são feitas análises estruturais com o uso do método 

dos elementos finitos. Segundo o DNIT (2005), outros pontos que este método considera 

são: 

• O tipo e o grau de transferência de carga nas juntas transversais; 

• Os efeitos da existência ou não de acostamentos; 
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• A contribuição estrutural das sub-bases de concreto pobre rolado ou convencional, 

ou sub-bases tratadas com cimento; 

• Ação dos eixos tandem triplos; 

• Introduz um modelo de ruína por erosão da fundação do pavimento, no qual se 

considera a formação de degraus nas juntas transversais, usando-o juntamente com o 

modelo modificado de fadiga. 

 

O modelo de fadiga utiliza o conceito de dano acumulado, segundo a regra de Miner, sendo 

o consumo máximo da resistência à fadiga igual a 100% (OLIVEIRA, 2000). A parcela a 

resistência à fadiga não consumida por certa classe de carga fica disponível para uso por 

outras cargas, sendo a soma dos consumos individual da resistência, o resultado do dano 

total (ALMEIDA, 2015). 

 

Erosão é a perda de material do topo da camada da laje de concreto, devido a ações da água 

e dos carregamentos provenientes do tráfego. Os efeitos da erosão manifestam-se sob a 

forma de deformações verticais críticas, nos cantos e nas bordas longitudinais das placas, 

causando escalões ou degraus nas juntas transversais (DNIT, 2005). 

 

O valor de suporte da fundação é o coeficiente de recalque k. Quanto à resistência do 

concreto, utiliza-se valores obtidos aos 28 dias, visto que as tabelas e ábacos que compõem 

o método já consideram o crescimento da resistência do concreto com o tempo (OLIVEIRA, 

2000). 

 

Para dimensionamento, o número N (número de solicitações por eixo padrão) deve ser 

calculado considerando tipo de eixo (simples, tandem duplo ou triplo), estimando o número 

de repetições que ocorrerá durante a vida útil do projeto. De acordo com Branco et al. (2016), 

o número de cada tipo de pesados pode ser efetuado recorrendo à previsão dos tipos de 

veículos que potencialmente constituem o tráfego que passará, considerando que cada tipo 

de eixo descarrega a máxima carga legal em vigor. 

 

A terraplanagem já é capaz de regularizar o subleito, deixando alinhado para receber as 

posteriores camadas que comporão o pavimento. Nos trechos em tangente são feitas rampas 
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opostas de 2% a 4%, nos trechos curvos a seção de transição deverá ter uma única rampa 

transversal até encontrar os trechos circulares, onde a rampa será constante (SENÇO, 2007).  

 

O CBR (Califórnia Bearing Ratio) ou ISC (Índice de Suporte Califórnia) é um ensaio 

desenvolvido na década de 30 para avaliar a resistência dos materiais e é de elevada 

importância em todas as camadas do pavimento. Consiste na relação da pressão capaz de 

causar determinada penetração em um corpo de prova com material, e na pressão para causar 

essa mesma penetração na brita padrão. O resultado dessa relação em porcentagem mostra a 

capacidade de suporte do material analisado que será utilizado na pavimentação. 

 

Como aponta Senço (2007), a camada de regularização deverá ser feita com material 

importado, que tenha o CBR maior ou igual ao subleito, que será preparado e superposto 

pela camada sub-base, que receberá as placas de concreto.  

 

A sub-base pode ser composta por concreto magro, materiais granulares, solo-cimento ou 

brita graduada com cimento. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de obter a espessura da camada de revestimento de concreto para um corredor 

de ônibus hipotético, o qual receberá um determinado número de solicitações de eixo 

previstas em sua vida útil, considerou-se o pavimento rígido de concreto simples sem barra 

de transferência como sendo o tipo adotado para o corredor de ônibus em estudo. 

 

O dimensionamento do pavimento será feito como indicado no método PCA/1984, que 

considera a erosão e a fadiga como parâmetros de composição para efeitos de cálculo da 

espessura do revestimento. Através do método PCA/1984, é notável que a espessura 

adequada da camada de concreto é aquela que as solicitações de erosão e fadiga sofridas pelo 

pavimento ao longo de sua vida útil se aproximem de 100% daquela que o concreto consegue 

resistir, nunca ultrapassando este percentual que é o limite. Considerando o número de 

repetições previstas por tipo de eixo e a quantidade de repetições admissíveis, o 

dimensionamento mais econômico é aquele em que os danos ao longo de sua vida útil se 

aproximem dos 100% da resistência do pavimento, muito abaixo desse valor a estrutura será 
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superdimensionada, e se ultrapassar a porcentagem máxima será inviável para as solicitações 

da via. 

 

No dimensionamento do pavimento considerou-se o mesmo subleito e a mesma sub-base 

para todos os cálculos, conforme apresentados nos próximos tópicos, sendo o nível de 

tráfego a principal variável e responsável pela variação da espessura da placa de concreto. 

 

3.1 Subleito 

 

O subleito é o terreno de fundação do pavimento, sendo responsável por dar suporte para 

toda a estrutura acima (ALMEIDA, 2015). 

 

No projeto deve-se ficar atento ao solo do subleito, notando variações de solo bruscas, argilas 

moles e presença de solos expansivos, características obtidas nos estudos geológicos e 

geotécnicos.  

 

O Coeficiente de Recalque (k) é o parâmetro do subleito necessário para que possa ser feito 

o dimensionamento da espessura da laje de concreto, também chamado de Módulo de 

Reação ou Módulo de Westergaard. Este parâmetro é determinado em uma prova de carga 

estática, onde são correlacionadas as pressões verticais transmitidas ao subleito por meio de 

uma placa rígida (com 76 cm de diâmetro, pelo menos) e os deslocamentos verticais 

correspondentes (DNIT, 2005). 

 

Para conhecer-se o coeficiente de recalque do subleito é necessário classificar o solo do 

mesmo, através do estudo laboratoriais da granulometria do material e de suas 

características, como limite de liquidez e índice de plasticidade, pode-se classificar o solo 

presente no subleito de acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação dos solos AASHTO. 

 

Fonte: PIRES (2011). 

 

A avaliação prévia de k pode ser feita através da faixa de variação dos valores de coeficiente 

de recalque, em relação aos diversos tipos de solo classificados pela AASHTO, como 

mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Relação aproximada entre o tipo de solo do subleito e coeficiente de recalque 

Tipo de Solo 

(AASHTMO M 145) 

Coeficiente de Recalque 

MPa kgf/cm²/cm 

A1–a >110 >11,0 

A1-b 70 – 165 7,0 – 16,5 

A2-4, A2-5 >80 >8,0 

A2-6, A2-7 50 – 90 5,0 – 9,0 

A3 55 – 90 5,0 – 9,0 

A4 25 – 80 2,5 – 8,0 

A5 <50 5,0 

A6 <60 6,0 

A7-5, A7-6 <60 6,0 

Fonte: DNIT (2005). 
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No corredor de ônibus hipotético em estudo, considerou-se para efeitos de cálculo um solo 

do tipo A3, segundo a classificação AASHTMO M 145, este solo tem em sua composição 

predominância de areia fina. 

 

3.2 Sub-base 

 

Os pavimentos rígidos possuem uma camada entre a placa de concreto e o subleito, 

denominada sub-base e tem a função de uniformizar o suporte ao pavimento, evitar os efeitos 

das mudanças excessivas de volume dos solos do subleito e eliminar o bombeamento de 

finos plásticos. 

 

Para evitar o fenômeno do bombeamento, de acordo com o DNIT (2005), a sub-base deve 

ser feita de materiais que apresente dimensão máxima característica do agregado igual ou 

inferior a 1/5 da espessura da sub-base; a porcentagem de material passando na peneira 

ABNT 0,075 mm deverá ser igual ou menor do que 35%; o índice de plasticidade (IP) deve 

ser igual ou menor do que 6%; o limite de liquidez (LL) máximo deve ser de 25%. 

 

Existem vários materiais que podem ser usados como sub-base de pavimentos rígidos, como 

indicado na Tabela 3. No pavimento do corredor de ônibus em estudo, foi-se utilizada uma 

sub-base tratada composta de brita graduada tratada com cimento.  

 

Tabela 3: Tipos de sub-bases para pavimentos de concreto. 

 

 

 

 

Sub-base 

para 

pavimentos 

de 

concreto 

 

Sub-bases 

granulares 

Granulometria fechada 

Granulometria aberta 

 

 

 

Sub-bases 

tratadas 

 

 

Com cimento 

Solo-cimento 

Solo melhorado 

Brita graduada tratada com cimento 

Concreto rolado 

 

Com outros 

aditivos 

Asfalto 

Cal 

Pozolana 

Fonte: DNIT (2005). 
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Com o material da sub-base escolhido, recorre-se à Tabela 4 para saber alguns requisitos de 

dosagem e espessuras usuais da camada e chegou-se a espessura usual da sub-base de brita 

graduada tratada com cimento de 12,5 cm. 

 

Tabela 4: Características usuais de sub-bases estabilizadas com cimento. 

 

Tipos de 

Estabilização 

 

Requisitos de Dosagem 

 

Espessuras 

Usuais 

 

 

Solo-cimento 

1) Resistência mínima à compressão simples, aos 

7 dias, entre 1,4 e 2,1 MPa 

2) Consumo mínimo de cimento igual a 5% em 

massa 

 

10cm 

a  

20cm 

 

Brita tratada com 

cimento 

1) Resistência à compressão simples, aos 7 dias, 

entre 3,5 e 5,0 MPa 

2) Consumo mínimo de cimento igual a 3% em 

massa 

 

10cm 

a  

20cm 

 

Concreto pobre 

(ou rolado) 

1) Resistência característica à compressão 

simples, aos 7 dias, entre 3,0 e 7,0 MPa. 

2) Relação cimento:agregado entre 1:15 e 1:22 

7,5cm 

a  

15cm 

 

Solo melhorado 

com cimento 

1) Índice de suporte Califórnia igual ou maior que 

30% (conforme DNER-ES-P 09-71) 

2) Consumo mínimo de cimento igual a 3% em 

massa 

 

10cm 

a  

20cm 

Fonte: Adaptado de DNIT (2005). 

 

3.3 Coeficiente de recalque 

 

A definição do coeficiente de recalque (k) do sistema composto por subleito e sub-base é 

feita através de ábacos, que correlacionam o material da sub-base, o CBR do subleito e a 

espessura da sub-base. Com essas características o ábaco fornece o coeficiente de recalque 

no topo da sub-base. 

 

Segundo o DNIT (2005) é recomendável limitar o valor máximo do coeficiente de recalque 

no topo da sub-base, a ser considerado no cálculo da espessura necessária de concreto, em 

cerca de 150 MPa/m. No caso do corredor de ônibus, utilizou-se o ábaco da Figura 14, e 

encontrou-se o valor de 100 MPa/m. 
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Figura 14 - Aumento de k devido à presença de sub-base de brita tratada com cimento. 

 

Fonte: DNIT (2005). 

 

3.4 Considerações adicionais para o dimensionamento 

 

a) Acostamento de concreto: Os acostamentos de concreto têm grande importância para a 

determinação da espessura da placa de concreto que será usada no revestimento, segundo o 

DNIT (2005) o modelo estrutural computa uma eficiência de junta da ordem de 65%, no 

caso de haver ligação entre o acostamento e o pavimento e pode resultar em até cerca de 4 

cm na redução na espessura necessária de placa, dependendo dos demais parâmetros de 

projeto. Entretanto não será adotado o acostamento, visto que o corredor de ônibus ficará 

situado entre um canteiro e as demais vias de pavimento asfáltico destinado ao tráfego 

comum de veículos, como exemplificado na Figura 15. 
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Figura 15 – Exemplo da disposição do corredor de ônibus.

 

Fonte: PREFEITURA DE FORTALEZA, (2014). 

 

b) Resistência a tração na flexão do concreto: fctk = 4,8 Mpa 

 

c) Coeficiente de segurança de carga (Fsc): No cálculo da espessura das placas de concreto, 

são considerados os fatores de segurança apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Fatores de segurança para as cargas (Fsc). 

Tipo de Pavimento FSC 

− para ruas com tráfego com pequena porcentagem de caminhões e  

pisos em condições semelhantes de tráfego (estacionamentos, por 1,0 

exemplo)  

− para estradas e vias com moderada freqüência de caminhões 1,1 

− para altos volumes de caminhões 

 

− pavimentos que necessitem de um desempenho acima do normal 

1,2 

 

Até 1,5 

Fonte: DNIT (2005). 
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Adotou-se para o projeto o valor de FSC como sendo 1,2, pois apesar de nos corredores de 

ônibus a frequência de caminhões serem baixa, o tráfego constante de ônibus solicita 

bastante o pavimento, visto que os eixos dos ônibus possuem uma carga relevante, 

predominando eixos simples e eixos simples com rodagem dupla (duas rodas por lado). 

 

d) Barras de transferência de carga: Não será utilizada barras de transferência entre as placas, 

visto que o pavimento adotado foi o de concreto simples sem barras de transferência. 

 

e) Período de projeto: 20 anos 

 

f) Número N de solicitações: Para o número de repetições de eixo utilizou-se três níveis de 

tráfego, baseados em estatísticas de corredores de ônibus existentes, que são eles: 

 

Corredor de ônibus Estrutural Sudeste situado na Avenida João Naves de Ávila, em 

Uberlândia/MG, onde segundo a Prefeitura Municipal de Uberlândia (2013) trafegam 51 

veículos, 8 articulados, 43 tipo padrão que transportam cerca de 16 mil passageiros por dia. 

Para efeitos de dimensionamento de um corredor hipotético, considerou-se este tráfego no 

corredor I, também estimou-se o tempo de passagem entre veículos como sendo de 6 

minutos. 

 

Corredor de ônibus Trascarioca, Rio de Janeiro/RJ, entre a Barra da Tijuca e o aeroporto 

Tom Jobim, transporta 230 mil passageiros diariamente em uma frota de 145 ônibus (O 

GLOBO-RIO, 2015). Os ônibus que fazem o trajeto deste corredor são compostos 

exclusivamente do tipo articulados (BRTRIO,?). Considerou-se as estatísticas do corredor 

Transcarioca para levantamento de dados como características do corredor II para o 

dimensionamento hipotético em estudo, também se estimou o tempo de passagem entre um 

ônibus e outro, sendo de 3 minutos.  

 

Já no sistema RIT (Rede Integrada de Transporte Coletivo de Curitiba) que opera em 

Curitiba/PR e região metropolitana, o corredor sul é responsável pelo deslocamento de 247 

mil passageiros diariamente e, para isso, é necessário 80 viagens por hora de veículos  

expressos que são biarticulados, e 45 viagens por hora de ônibus linha direta, que é composto 

por veículos padrões e articulados (URBS,2018). Os dados de tráfego deste corredor de 
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ônibus foram considerados para o corredor de ônibus III, como base para o dimensionamento 

de um corredor hipotético de alto tráfego, como neste corredor de ônibus trafegam 125 

ônibus por hora, considerou-se que passam dois veículos a cada minuto. 

 

Considerou-se que nos corredores de ônibus dimensionados hipoteticamente, que o horário 

de funcionamento será das 05 horas às 00 horas, totalizando 19 horas de trabalho 

diariamente, o que influi no número de solicitações previstas. Também se presumiu que 

funcionará com capacidade de tráfego constante durante a vida útil de projeto, pois o 

corredor de ônibus tem a finalidade apenas de transporte coletivo público, outros veículos 

não poderão trafegar em tal via. 

 

3.5 Tipos de eixo e pesos máximos permitidos 

 

Existem cinco variações de tipos de ônibus que circulam no Brasil, de acordo com o DNIT 

(S.I.) se classificam em: 

• Ônibus  

• Ônibus trucado 

• Ônibus duplo direcional trucado 

• Ônibus urbano articulado 

• Ônibus urbano biarticulado 

 

Na resolução nº 776, de 06 de dezembro de 1993 o DNIT aponta as características de cada 

veículo, assim como diferenças de eixos e seus pesos máximos permitidos por eixo e também 

o PBT (Peso Bruto Total) de cada veículo. Na figura 16 nota-se cada tipo de ônibus assim 

como suas características de eixo e pesos máximos permitidos. 
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Figura 16 – Tipos de ônibus. 

 

Fonte: DNIT (S.I.) 

 

Nos corredores de ônibus é notável a presença de veículos do tipo ônibus com dois eixos, 

um simples e outro duplo, ônibus urbano articulado com um eixo simples e dois eixos duplos 

e ônibus urbano biarticulado que conta com um eixo simples e três eixos com rodagem dupla, 
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estas configurações de eixos simples e duplo é possível notar na Figura 17 a seguir, que 

ilustra os tipos de eixos que trafegam em corredores de ônibus. 

 

Figura 17 – Eixos de rodagem dupla e rodagem simples. 

 

Fonte: CAMINHÕES E CARRETAS (2017). 

 

3.6 Dimensionamento dos corredores de ônibus hipotéticos 

 

De acordo com os estudos realizados e baseado em estatísticas colhidas durante o trabalho, 

fez-se o dimensionamento de três pavimentos para corredores de ônibus com diferentes 

níveis de tráfego, os quais foram a base para estudo e criação da tabela final de 

dimensionamento de corredores de ônibus providos de pavimentos de concreto simples. 

 

3.6.1 Estudo do nível de tráfego 

 

De acordo com os dados de tráfego dos três corredores de ônibus estudados e demais 

considerações apresentadas no capítulo 3, chega-se a Tabela 6, que mostra o resumo do 

tráfego que será usado para o dimensionamento da espessura da placa de concreto. 
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Tabela 6 – Tráfego no corredor de ônibus. 

      
Eixos (tipo de 

rodagem) Solicitações/dia por tipo de veículo 

    simples Dupla rodagem simples rodagem dupla 

Corredor I 
2 articulados/hora 1 2 38 76 

8 padrões/hora 1 1 152 152 
        Total/dia 190 228 

      
Eixos (tipo de 

rodagem) Solicitações/dia por tipo de veículo 

    Simples Dupla rodagem simples rodagem dupla 
Corredor II 20 articulados/hora 1 2 380 760 

        Total/dia 380 760 

      
Eixos (tipo de 

rodagem) Solicitações/dia por tipo de veículo 

    simples Dupla rodagem simples rodagem dupla 

Corredor III 
80 biarticulados/hora 1 3 1520 4560 
25 articulados/hora 1 2 1520 3040 

20 padrões/hora 1 1 1520 1520 
        Total/dia 4560 9120 

Fonte: Autor (2018). 

 

Com base nos dados de tráfego da tabela 5, considerando este tráfego como média diária de 

tráfego pode-se concluir o número de repetições previstas para o período de projeto que será 

de 20 anos, mostrado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Número de solicitações previstas. 

 Rodagem simples Rodagem dupla 

Corredor I 1387000 1664400 
Corredor II 2774000 5548000 

Corredor III 33288000 66576000 

Fonte: Autor (2018). 

 

3.6.2 Determinação da espessura da camada de concreto 

 

Para o dimensionamento da espessura da laje de concreto do pavimento, adotou-se o método 

PCA/1984, como traz o Manual de Pavimentos Rígidos do DNIT (2005).  

Com os dados de tráfego e as considerações de características do subleito e da sub-base 

presentes no capitulo 3, escolheu-se uma espessura tentativa como opção inicial de obtenção 

da espessura final da placa de concreto. 
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Com a espessura tentativa definida, definiu-se a tensão equivalente com base na Tabela A1 

- Tensão Equivalente para Eixos Simples e Tandem Duplo (Mpa) PSAC (pavimento sem 

acostamento de concreto), onde nota-se que com a espessura e o coeficiente de recalque do 

sistema (k) é possível obter as tensões equivalentes de eixos simples e eixos tandem duplos. 

No corredor de ônibus só trafegarão veículos compostos por eixo simples. 

 

O Fator de Erosão é outro parâmetro fundamental no dimensionamento de pavimentos 

rígidos, obteve-o a partir da Tabela A2 – Fator de Erosão para Eixos Simples e Tandem 

Duplos JSP e PSAC (Junta sem barras de transferência e pavimento sem acostamento de 

concreto), onde assim como a tensão equivalente, obteve-se o Fator de Erosão a partir da 

espessura tentativa e do coeficiente de recalque do sistema. 

 

Calculou-se o fator de fadiga a partir dos valores obtidos para a tensão equivalente, 

dividindo-os pelo o fctk do concreto utilizado no pavimento, que foi de 4,8 MPa. 

 

Determinou-se as repetições admissíveis para cada tipo de eixo que solicitarão o pavimento, 

de acordo com a Figura A1, que representa a análise por fadiga do pavimento. Nesta etapa 

usou-se a carga por eixo simples, expressa em toneladas força, e ligou-a com um traço reto 

ao fator de fadiga. O prolongamento deste traço cruzou-se com o com o gráfico do número 

de repetições admissíveis de carga, onde o traço tocou no gráfico é o número de repetições 

daquele eixo que o pavimento suporta, segundo a análise de fadiga. 

 

Também determinou-se as repetições admissíveis segundo a análise por erosão que, com 

base na Figura A2, pode-se achar as repetições de determinado eixo que o pavimento 

suportará. Nesta figura, assim como na Figura 18, entra-se com a carga por eixo simples em 

toneladas força e fator de erosão obtidos anteriormente e liga-se os dois gráficos com um 

traço reto, após o prolongamento deste traço o cruzamento com o gráfico das repetições 

admissíveis achou-se as número admissível de repetições que este pavimento conseguirá 

absorver segundo a análise por erosão. 

 

É importante destacar que tanto na análise por fadiga quanto na análise por erosão, o 

prolongamento do traço até o gráfico das repetições admissíveis, quando não acontece o 

cruzamento dos dois, o traço reto pode ficar acima de 100.000.000 (cem milhões) de 
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solicitações, considera-se que o número de solicitações admissíveis para aquele tipo de eixo 

é ilimitado, ou seja, com a espessura tentativa determinada anteriormente, aquela carga por 

eixo analisada não afetará a vida útil do pavimento rígido. 

 

Com as repetições admissíveis, achou-se as porcentagens do consumo por fadiga e também 

do consumo causado pela erosão do pavimento para cada tipo de eixo solicitante. Para isso, 

dividiu-se as repetições estimadas ao longo da vida útil do projeto pelas repetições 

admissíveis segundo a análise de fadiga e multiplicou-se por 100 para o resultado em 

porcentagem de consumo do pavimento. Utilizou-se este processo também para o cálculo do 

consumo do pavimento em relação aos danos por erosão. 

 

Somou-se as porcentagens relativas a cada tipo de eixo para os danos relacionados a fadiga 

do pavimento e também as porcentagens do consumo causado pela erosão. Quando esta 

soma ultrapassa os 100% em um dos dois casos, fadiga ou erosão, conclui-se que a espessura 

tentativa inicial para este determinado pavimento não suportará o tráfego ao longo do 

período de projeto, acarretando em um novo cálculo com uma nova espessura tentativa maior 

que a anterior.  

 

Se o resultado da soma das porcentagens por muito inferior aos 100%, nota-se que o 

consumo do pavimento durante a vida útil será menor que o esperado, sendo a espessura 

ideal aquela que mais se aproximar dos 100% de consumo do pavimento, mas que nunca 

alcance este percentual máximo. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Com o estudo realizado e o dimensionamento segundo o método PCA/1984 presente no 

Manual de Dimensionamento do DNIT, pode-se concluir que para o corredor de ônibus 

hipotético I, a espessura da laje de concreto do pavimento adequada é de 24 cm, como mostra 

a Tabela 8. 

 

Espessura: 24 cm 

Tensão equivalente: 1,21 

Fator de erosão: 2,77 
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Fator de fadiga: 0,267 

Tabela 8 – Dimensionamento corredor de ônibus tipo I. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 1387000 ilimitado -- ilimitado 0 

Rod. 
Dupla 

10 12 1664400 ilimitado -- 2700000 61,64 

   consumo total --  61,64 
Fonte: Autor (2018). 

 

Já para o corredor de ônibus com características como as do tipo II, conclui-se que a laje de 

concreto do pavimento rígido terá que ter 27 cm para conseguir suportar o tráfego que 

passará ao longo de sua vida útil, como ilustra a Tabela 9. 

 

Espessura: 27 cm 

Tensão equivalente: 1,03 

Fator de erosão: 2,63 

Fator de fadiga: 0,215 

 

Tabela 9 – Dimensionamento corredor de ônibus tipo II. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 2774000 ilimitado -- ilimitado 0 

Rod. 
Dupla 

10 12 5548000 ilimitado -- 700000 79,26 

   consumo total --  79,26 
Fonte: Autor (2018). 

 

Para o corredor tipo III, devido ao nível de tráfego mais intenso que os anteriores, necessitou-

se de uma laje de concreto simples com 33 cm de espessura para suportar as solicitações que 

terá ao longo dos 20 anos do período de projeto, conforme mostra a Tabela 10. 
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Espessura: 33 cm 

Tensão equivalente: 0,77 

Fator de erosão: 2,39 

Fator de fadiga: 0,160 

 

Tabela 10 – Dimensionamento corredor de ônibus tipo III. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 33288000 ilimitado -- ilimitado 0 

Rod. 
Dupla 

10 12 66576000 ilimitado -- 100000000 66,58 

   consumo total --  66,58 
Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com os dimensionamentos realizados para os corredores de ônibus hipotéticos, 

notou-se que o dano que mais agride o pavimento é a erosão, sendo a análise por erosão a 

responsável pela determinação das espessuras das lajes de concreto do pavimento. 

 

Também ficou claro que nos corredores de ônibus há basicamente dois tipos de eixo 

solicitantes, ambos eixos simples, mas um com rodagem simples e outro com rodagem 

dupla, que possuem carga de 6 tf e 10 tf respectivamente, sendo o eixo simples de rodagem 

dupla o que mais desgasta o pavimento, ocasionando maiores danos e consequentemente 

maior porcentagem de consumo por erosão. 

 

Com base nestes dimensionamentos hipotéticos e no estudo realizado neste trabalho, pode-

se chegar a tabela final de dimensionamento de pavimentos rígidos de concreto simples, 

onde considerou-se o eixo simples de rodagem dupla para cálculo da espessura final da laje 

do pavimento, pois este tipo de eixo é o maior responsável pelo desgaste por erosão do 

concreto nos corredores de ônibus. 

 

Assim a Tabela 11 mostra o resultado final para pavimentação de corredores de ônibus de 

pavimento rígido, composto de concreto simples sem barra de transferência. Nesta tabela 
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nota-se as repetições diárias máximas para cada espessura de laje de concreto, considerando 

o período de projeto como sendo 20 anos. Considerou-se também ausência de acostamentos 

de concreto na via do corredor de ônibus, coeficiente de recalque do sistema como sendo 

100 Mpa/m. 

 

Tabela 11 – Relação entre as repetições máximas diárias do eixo simples de rodagem dupla 
em corredores de ônibus e a espessura da laje de concreto. 

PROJETO CORREDOR DE ÔNIBUS - PERÍODO DE PROJETO 20 ANOS 

REPETIÇÕES MÁXIMAS DIÁRIAS FATOR DE EROSAO ESPESSURA  

DO EIXO SIMPLES DE RODAGEM DUPLA k = 100 MPa/m DA PLACA 

1 3,64 12 

1 3,54 13 

4 3,45 14 

7 3,36 15 

12 3,28 16 

21 3,2 17 

32 3,13 18 

50 3,06 19 

72 3,00 20 

112 2,94 21 

164 2,88 22 

232 2,82 23 

369 2,77 24 

520 2,72 25 

685 2,68 26 

958 2,63 27 

1369 2,59 28 

2191 2,55 29 

3561 2,5 30 

4794 2,47 31 

8219 2,43 32 

13698 2,39 33 

ILIMITADO 2,36 34 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou encontrar a espessura de pavimentos rígidos para corredores de ônibus, 

considerando diferentes níveis de tráfego e características fixas do subleito e sub-base. Com 
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o método PCA/1984 e estatísticas de corredores de ônibus reais foi possível chegar ao 

objetivo inicial do trabalho e pode-se chegar a uma Tabela que mostra várias espessuras da 

laje de concreto e os níveis de tráfego máximo diários que determinada espessura consegue 

suportar durante 20 anos de vida útil. 

 

Durante o estudo pode-se notar que os danos causados por erosão são os principais 

causadores do desgaste no pavimento rígido, também ficou claro que o acostamento de 

concreto influi beneficamente na espessura da laje do pavimento. 

 

Pode-se notar que nos corredores de ônibus há tráfego de dois tipos de eixos, simples de 

rodagem simples e simples de rodagem dupla, sendo este último o maior responsável pelo 

consumo do desgaste do pavimento que ocorre por erosão, sendo o eixo principal para 

dimensionamento da camada de concreto do pavimento rígido. 

 

Durante a realização do trabalho, houve dificuldade em encontrar os níveis de tráfego iniciais 

para início do dimensionamento dos corredores hipotéticos, mas foi possível chegar a uma 

Tabela que relaciona o nível de tráfego do eixo que causa danos elevados ao pavimento, o 

eixo em tf, com a espessura que a placa de concreto deverá possuir. Esta tabela poderá servir 

de base para futuros de corredores de ônibus reais, assim como para futuros trabalhos, 

facilitando posteriores dimensionamentos que poderão ser realizados com o auxílio desta 

Tabela. 

 

Como recomendações para futuros trabalhos, têm-se as seguintes abordagens: 

 

• Estudo da contribuição das juntas com barras de transferência, comparando 

dimensionamentos de pavimentos de concreto simples com e sem barras de 

transferência, avaliando as melhores condições para cada tipo de junta e analisando 

o custo/benefício de cada pavimento para diferentes níveis de tráfego. 

• Utilização de pavimento rígido do tipo Whitetopping para restauração de corredores 

de ônibus providos de vias com revestimentos asfáltico, dimensionamento da 

espessura da camada de concreto segundo níveis de tráfego específicos. 
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• Utilização do pavimento rígido em estradas de alto tráfego de veículos pesados, 

enumerando seus benefícios quando comparado ao revestimento asfáltico e 

avaliando o custo/benefício ao longo da vida útil do pavimento. 
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Tabela A1 – Tensão Equivalente para Eixos Simples e Tandem Duplo (Mpa) 

PSAC (pavimento sem acostamento de concreto). 

 

Fonte: DNIT, (2005). 
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Tabela A2 – Fator de Erosão para Eixos Simples e Tandem Duplos JSP e PSAC 

(Junta sem barras de transferência e pavimento sem acostamento de concreto). 

 

Fonte: DNIT, (2005). 
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Figura A1 – Análise por fadiga – número de repetições admissíveis em função  

do fator de fadiga (com ou sem acostamento de concreto) 

 

 

Fonte: Adaptado de DNIT, (2005). 
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Figura A2 – Análise de erosão – número admissível de repetições de carga 

com base no fator de erosão (sem acostamento de concreto). 

 

 

Fonte: Adaptado de DNIT, (2005). 
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APENDICE 1 

 

Memorial de cálculo da laje de concreto corredor I 

 

O método de dimensionamento de pavimentos rígidos PCA/1984 consiste na obtenção da 

espessura da camada de concreto através de espessuras tentativas iniciais, as quais são 

verificados o desgaste que determinado tráfego produzirá sobre esta laje de concreto, não 

atendendo as solicitações que sofrerá é feita uma nova tentativa com outra espessura. 

 

Para o corredor I, utilizou-se primeiramente a espessura de 25 cm não atendendo as cargas 

sofridas pelo pavimento, então tentou-se com os tamanhos de 22 cm, 23 cm e 24 cm, este 

último mostrou-se o ideal para este corredor. 

 

Espessura tentativa: 25 cm 

Tensão equivalente: 1,14 

Fator de erosão: 2,72 

Fator de fadiga: 0,238 

 

Tabela 12 – 1ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor I. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 1387000 ilimitado -- -- -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 1664400 ilimitado -- 3800000 43,80 

   consumo total --  43,80 
Fonte: Autor (2018). 

 

Espessura tentativa: 22 cm 

Tensão equivalente: 1,37 

Fator de erosão: 2,88 

Fator de fadiga: 0,285 
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Tabela 13 – 2ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor I. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 1387000 ilimitado -- 13500000 10,27 

Rod. 
Dupla 

10 12 1664400 ilimitado -- 1200000 138,70 

   consumo total --  148,97 
Fonte: Autor (2018). 

 

Espessura tentativa: 23 cm 

Tensão equivalente: 1,28 

Fator de erosão: 2,82 

Fator de fadiga: 0,267 

 

Tabela 14 – 3ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor I. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 1387000 ilimitado -- 61000000 2,27 

Rod. 
Dupla 

10 12 1664400 ilimitado -- 1700000 97,91 

   consumo total --  100,18 
Fonte: Autor (2018). 

 

Espessura tentativa: 24 cm 

Tensão equivalente: 1,21 

Fator de erosão: 2,77 

Fator de fadiga: 0,252 
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Tabela 15 – 4ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor I. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 1387000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 1664400 ilimitado -- 2700000 61,64 

   consumo total --  61,64 
Fonte: Autor (2018). 

 

Memorial de cálculo da laje de concreto corredor II 

 

Para o dimensionamento do corredor II foram necessárias três tentativas de espessuras, 25 

cm que foi a tentativa inicial, 26 cm e por fim 27 cm, a qual notou-se ser a espessura exata 

para o pavimento do corredor II. 

 

Espessura tentativa: 25 cm 

Tensão equivalente: 1,14 

Fator de erosão: 2,72 

Fator de fadiga: 0,238 

 

Tabela 16 – 1ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor II. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 2774000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 5548000 ilimitado -- 3800000 146,00 

   consumo total --  146,00 
Fonte: Autor (2018). 

 

Espessura tentativa: 26 cm 

Tensão equivalente: 1,08 
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Fator de erosão: 2,68 

Fator de fadiga: 0,225 

 

Tabela 17 – 2ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor II. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 2774000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 5548000 ilimitado -- 5000000 110,96 

   consumo total --  110,96 
Fonte: Autor (2018). 

 

Espessura tentativa: 27 cm 

Tensão equivalente: 1,03 

Fator de erosão: 2,63 

Fator de fadiga: 0,215 

 

Tabela 18 – 3ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor II. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 2774000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 5548000 ilimitado -- 7000000 79,26 

   consumo total --  79,26 
Fonte: Autor (2018). 

 

Memorial de cálculo da laje de concreto corredor III 

 

O corredor III, devido ao tráfego intenso teve a necessidade de uma camada de concreto 

mais espessa, testou-se as espessuras de 30 cm e 32 cm, ambas não atenderam ao corredor, 

chegando a conclusão de que a espessura ideal da laje de concreto seria de 33 cm. 
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Espessura tentativa: 30 cm 

Tensão equivalente: 0,89 

Fator de erosão: 2,50 

Fator de fadiga: 0,185 

 

Tabela 19 – 1ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor III. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 33288000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 66576000 ilimitado -- 26000000 256,06 

   consumo total --  256,06 
Fonte: Autor (2018). 

 

Espessura tentativa: 32 cm 

Tensão equivalente: 0,80 

Fator de erosão: 2,43 

Fator de fadiga: 0,167 

 

Tabela 20 – 2ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor III. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 33288000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 66576000 ilimitado -- 60000000 110,96 

   consumo total --  110,96 
Fonte: Autor (2018). 

Espessura tentativa: 33 cm 

Tensão equivalente: 0,89 

Fator de erosão: 2,50 

Fator de fadiga: 0,185 
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Tabela 21 – 3ª tentativa de obtenção de espessura do pavimento do corredor III. 

    Análise de fadiga Análise de erosão 

Eixo 
simples 

Carga 
(tf) 

Carga 
x FSC 

Nº 
repetições 

Nº 
repetições 

Consumo 
por 

Nº 
repetições Danos por 

previstas 
admissíveis 

fadiga 
(%) admissíveis 

erosão 
(%) 

Rod. 
Simples 

6 7,2 33288000 ilimitado -- ilimitado -- 

Rod. 
Dupla 

10 12 66576000 ilimitado -- 100000000 65,58 

   consumo total --  65,58 
Fonte: Autor (2018). 

 


