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O presente boletim apresenta os principais resultados de uma pesquisa
experimental com o objetivo de formular um modelo de fadiga do concreto que servisse
ao dimensionamento de estruturas. Para tanto, foram empregadas misturas de cimento
Portland, agregados minerais e látex Neoprene. Este último possibilitou modificações
no comportamento mecânico dos concretos, ampliando sua gama de propriedades.
Foram efetuados ensaios de caracterização dos materiais componentes e
ensaios de abatimento, resistência à compressão e módulo de deformação dos
concretos, a fim de identificá-los; e por fim, ensaios de fadiga à flexão com carga nos
terços, até 2 milhões de ciclos. De modo a complementar a investigação, foram
analisadas as superfícies rompidas nos ensaios de tração.
Os resultados experimentais permitiram formular equações de fadiga, conforme a
curva de Wöhle, que identificam com precisão as modificações introduzidas pelo
Neoprene. E também, um critério de dimensionamento estatístico para projetos
estruturais.
$%675$&7
7KLVZRUNDLPVWRLQYHVWLJDWHWKHFRQFUHWHVWUXFWXUDOEHKDYLRUWRF\FOLFVWUHVVHV
LQ RUGHU WR VXSSRUW WKH GHVLJQ RI FRQFUHWH VWUXFWXUHV WKDW ZLOO ZRUN XQGHU UHSHDWHG
VWUHVV 7R YDU\ WKH SURSHUWLHV RI WKH PL[HV 1HRSUHQH ODWH[ ZDV DGGHG HQODUJLQJ WKH
PHFKDQLFUHVSRQVHVRIWKHHPSOR\HGFRQFUHWHV
7KH FRQFUHWH PDWHULDOV ZHUH FKDUDFWHUL]HG E\ XVXDO WHFKQRORJLFDO WHVWV DV ZHOO
DVWKHPL[HVHPSOR\HG7KHQWKHF\FOLFWHVWVRIIOH[LRQZHUHFRQGXFWHGXQWLOWKHIDLOXUH
RIVSHFLPHQRUPLOOLRQF\FOHV7KHFUDFNHGIDFHVZHUHDOVRDQDO\]HGLQRUGHUWRNQRZ
WKHHIIHFWVRI1HRSUHQHFRPELQHGZLWKUHSHDWHGWHQVLRQ
7KH H[SHULPHQWDO UHVXOWVDOORZHG WR IRUPXODWH PDWKHPDWLFDO UHODWLRQV IRU IDWLJXH
EHKDYLRU RI WKH FRQFUHWHV EDVHG RQ :|KOH¶V FXUYHV $ VWDWLVWLF FULWHULRQ ZDV DOVR
SURSRVHGIRUWKHVWUXFWXUDOGHVLJQRIFRQFUHWHPHPEHUVVXEMHFWWRUHSHDWHGVWUHVV

,1752'8d2
O dimensionamento de estruturas sujeitas a esforços repetidos, como tabuleiros de
pontes, pisos industriais, dormentes ferroviários, pavimentos, entre outros, tem se
limitado a considerar um fator de minoração como coeficiente de segurança à fadiga.
No projeto de estruturas, o tipo e classe de resistência do concreto a ser empregado
e as dimensões das seções resistentes, são variáveis essenciais, no que diz respeito à
capacidade de carga e à durabilidade e, consequentemente, ao custo de execução e de
manutenção da estrutura.
Este artigo é o resumo da tese que tem como objetivo formular um modelo
experimental de comportamento do concreto de cimento Portland a esforços cíclicos, a
fim complementar o dimensionamento de estruturas, tornando-o menos empírico com
relação à fadiga.
As solicitações repetidas impostas às estruturas, conquanto produzam níveis de
tensão inferiores à resistência do material, medida em ensaio estático, geram um
estado de fissuração intensa que culmina com a desagregação das seções resistentes,
caracterizando um estado limite de utilização da estrutura.
O aprofundamento dos conhecimentos do fenômeno da fadiga do concreto, que
permita dimensionar estruturas duráveis e econômicas trará benefícios de largo alcance
aos projetos estruturais, que atualmente se baseiam em estimativas da vida útil à
fadiga.
Um modelo matemático que possibilitasse a correspondência biunívoca entre o nível
de tensão e o número de repetições que levarão um material à ruptura – isto é, um
modelo que equacionasse a fadiga, tem sido o objetivo de inúmeras pesquisas
tecnológicas, em muitos países.
A pesquisa bibliográfica mostra que 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. Assim,
através do estudo de seu comportamento a esforços cíclicos, em combinação com suas
principais propriedades mecânicas, são investigadas neste trabalho diferentes misturas
de concreto, com o intuito de se criar um modelo de fadiga.
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Até a primeira metade do século o comportamento dos materiais sólidos fora
estudado através da 0HFkQLFD GD )UDWXUD, isto é, pelo tratamento localizado da
extremidade da fissura. Segundo HORDIJK (1992), para o concreto este modelo não se
aplica adequadamente por várias razões, sendo a principal delas a heterogeneidade
desse material.
Nos últimos 20 anos a fadiga do concreto tem merecido grande atenção dos
pesquisadores, e a forma clássica de representar os resultados experimentais é pelas
curvas tensão versus número de ciclos (S x N), que servem para o cálculo do dano
acumulado pela VRPDGH0LQHU.(HORDIJK, CORNELISSEN, ZHANG et al.)
Sabe-se atualmente que a fratura por tração no concreto é um fenômeno localizado.
Com relação à ruptura por fadiga ainda não está claro se se trata de fenômeno análogo.
Assim, alguns dos experimentos relatados têm como objetivo tratar dessa questão. Os
resultados dos experimentos foram analisados de modo a esclarecer se a envoltória
das curvas de fadiga coincidem com o ramo descendente do ensaio estático de tração.
Isto é, se existe um critério de dimensionamento à fadiga com base nas deformações
do ensaio estático.
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O comportamento à fadiga será analisado principalmente sob tração, em vista das
aplicações em estruturas sujeitas à tração: tabuleiros de pontes, pisos industriais e
pavimentos.
Nesta área de estudo, o concreto é considerado ao nível macroscópico, isto é, como
um material homogêneo e isotrópico, em que, uma vez alcançada a tensão de ruptura,
instala-se uma fissura perpendicular à direção do esforço máximo de tração. E o
comportamento à tração é aqui apresentado sob as diversas formas de aplicação
dessas tensões.

&RPSRUWDPHQWRjIDGLJD
Analogamente aos ensaios estáticos, quando se trata de fadiga, devem-se distinguir
as várias formas de carregamento: compressão, tração, flexão e aderência
aço/concreto. Embora, aparentemente, os mesmos aspectos gerais são observados
para diferentes tipos de carregamentos cíclicos. (HORDIJK, 1992)
Com relação à frequência e amplitude dos ciclos de carga, as solicitações causadas
por terremotos, tempestades são de baixa frequência e alta amplitude, enquanto que
aquelas provocadas por vento, ondas e tráfego rodoviário – de interesse nesta tese,
são de alta frequência e baixa amplitude.
CURVAS DE WÖHLE OU CURVAS S-N
A principal característica do comportamento à fadiga dos materiais é a redução do
número de ciclos N à medida que cresce a tensão superior de carregamento, isto é, a
tensão máxima do intervalo de oscilação do ensaio cíclico.

Fig. 1 a) Relação entre o nível superior de tensões e o número de ciclos para a ruptura
(Curvas de Wöhle )
b) e a influência do nível inferior de tensões
(CORNELISSEN, 1984)

Há uma relação linear entre o valor da tensão superior e o logaritmo do número de
ciclos, como mostra a (Cornelissen, apud HORDIJK, 1992). Este tipo de gráfico é
denominado curvas de Wöhle ou curvas S – N.
Na b pode-se ver a influência da tensão inferior do ciclo de carregamento. Nota-se
que há um dano maior, representado pela redução do número de ciclos, quando se faz
a reversão de tensões ( inf de compressão).

 &20(17È5,26
A mecânica da fratura tem crescido em importância nas formulações do
dimensionamento de concreto. No estudo da fadiga do concreto simples tem-se
empregada essa teoria com boa semelhança entre seus resultados e os valores
experimentais. Porém, pelos avanços propiciados pelas pesquisas pode-se concluir que
a medida de deformações, na região pós-pico dos ensaios, mesmo que se utilize
aparato laboratorial complexo, conduz a dispersões consideráveis.
Assim, nesta pesquisa adotou-se a relação tensão versus número de ciclos. Que
ainda é o modelo mais adequado para representar a fadiga, tanto pela simplicidade
quanto pela precisão.
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Com base na justificativa apresentada, elaborou-se uma metodologia de pesquisa
para a consecução do objetivo em pauta: foram dosados concretos de cimento
Portland do tipo CP II F, com consumo de cimento de 378 kg/m³, agregados naturais de
dimensão característica máxima igual a 25 mm e, para se fazer variar as características
mecânicas das misturas estudadas, foi empregado látex de NEOPRENE, em diferentes
dosagens, de modo a melhorar as características mecânicas dos concretos, reduzindo
seu módulo de elasticidade.
O traço selecionado levou em conta as recomendações de consultores da área de
pavimentos. Seus parâmetros se localizaram nos intervalos de variação usuais, de
forma que o traço se prestasse a aplicações estruturais, ao mesmo tempo que não
diferisse consideravelmente dos traços da literatura.

Tabela 1 Traços dos concretos utilizados
75$d2

7

7

7

consumo (kg/m³)

378

378

378

Areia

612

612

612

brita 1

815

815

815

brita 2

349

349

349

rel. a/c

0,53

0,52

0,50

rel. (a+látex)/c

0,53

0,54

0,55

0%

2%

5%

NEOPRENE
AquaStik (% massa de
cim.)

O estudo de fadiga foi realizado em concretos com a mesma consistência, medida
pelo abatimento do tronco de cone ( Slump-Test), igual a 45 mm. As misturas utilizadas
têm as composições apresentadas na Tabela 1.
Os concretos foram ensaiados a 3 níveis de tensões: de 65%, 80% e 90% da
resistência à tração estática. Sendo previstos 3 corpos de prova para cada caso,
totalizando 27 ensaios de fadiga. A tensão relativa dos ensaios de fadiga foi referida à
resistência estática de tração na flexão, média de 3 corpos de prova, ensaiados na
mesma máquina, na ocasião dos ensaios dinâmicos, devido à dispersão própria da
tração. Tomou-se o cuidado de ensaiar os corpos de prova sempre com idade superior
a 28 dias, pois caso contrário, devido à longa duração dos ensaios, poderia haver
variações de resistência dentro da amostra.
Utilizaram-se corpos de prova prismáticos de base quadrada de 15 cm e
comprimento de 50 cm, para o ensaio estático e para as séries de fadiga, por flexão
com carga nos terços. Para os ensaios de fadiga, os corpos de prova foram submetidos
carregamentos cíclicos com frequência variando entre 5 e 15 Hz, a fim de se limitar o
tempo de ensaio.
O ensaio à flexão adotado na pesquisa desta tese, que é o mais frequente na
literatura, já tem sido utilizado em pesquisas de fadiga do concreto no Brasil e
representa melhor as aplicações em tabuleiros de pontes e em pavimentos, estruturas
que poderão empregar os resultado deste trabalho.
A forma da fratura dos corpos de prova rompidos são analisadas, a fim de se avaliar
o efeito do látex na forma de ruptura.

Adicionalmente, foram moldados corpos de prova cilíndricos para ensaios de
compressão axial, e módulo de deformação, de forma a caracterizar as misturas
empregadas.
A forma de apresentação adotada é o modelo de WIRSCHING (1983) de
confiabilidade para a fadiga com base na curva log-normal, para o qual se define o
GHVYLRSDGUmR equivalente em função do número de corpos de prova da amostra,Q e
do quantil α, que é a probabilidade de ocorrência de falha por fadiga:

σ 0 = V ⋅ J (Q,α )
HPTXH
6 é o desvio-padrão da amostra

J (Q, α ) = H [$(α )⋅(ln Q )

− % (α )


 2 − α 
$(α ) = 1,56 1 ln

2
 α 


]

′1,12

%(α ) = 3,32 − 1,7α

e o deslocamento da reta para a direção da origem é dado por

W.σ 0
Onde t é o coeficiente de VWXGHQWpara a curva normal. Para as aplicações gerais em
estruturas reticuladas, este valor é 1,65 e corresponde ao quantil de α de 5%. Para
algumas aplicações em estruturas como barragens, pavimentos ou pisos industriais, por
exemplo, este valor é 1,28 e corresponde ao quantil de 10%.
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Os materiais empregados na pesquisa experimental são materiais usualmente
utilizados em execução de estruturas gerais. Para isto foram coletados em central
dosadora da Grande São Paulo e, se não são uma generalização ideal, pelo menos não
constituem particularidade limitante dos resultados obtidos.
Nesta pesquisa buscou-se medir as vantagens mecânicas do emprego do látex
Neoprene, em particular, sua contribuição no prolongamento da vida útil dos
pavimentos, sob ação de cargas cíclicas; além de se variar as propriedades mecânicas
das misturas de modo a ampliar a gama de concretos utilizados.
O cimento empregado na pesquisa foi o CP II F, a escolha recaiu em um tipo de
cimento com grande disponibilidade, empregado em estruturas gerais e em outros
estudos de pavimentos e de crescimento rápido da resistência, como se pode ver na
caracterização dos materiais.
Os agregados empregados na dosagem das misturas foram: Areia natural de
quartzo da região do Vale do Paraíba e agregado britado de rocha calcária da região da
Grande São Paulo. A classificação mineralógica é de calcário com cristais de
granulação fina.
O látex empregado como agente de modificação das propriedades mecânicas é o
AQS 1120 da DuPont Dow Elastomers. O elastômero NEOPRENE empregado nesta
pesquisa, compreendendo os ensaios: determinação do pH, teor de sólidos e
espectrofotometria do infravermelho.
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5HVLVWrQFLDjFRPSUHVVmR
Os valores de resistência à compressão dos concretos dosados para esta pesquisa,
situaram-se no intervalo de concretos especiais. A resistência à tração obtida, foi de
aproximadamente 0,12 vezes a resistência à compressão; que é uma relação verificada
para muitos concretos.
O emprego de látex produziu redução da resistência à compressão axial medida por
ensaio em corpos de prova cilíndricos de 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura, para
as três idades ensaiadas; e também na resistência à tração na flexão. A resistência aos

28 dias teve redução de 20% com o emprego de 2% de látex e 40%, para o teor de 5%,
em relação ao peso do cimento.

5HVLVWrQFLD
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Fig. 2 Evolução da resistência à compressão dos concretos com a idade
O traço de referência, sem látex, possui resistência à tração compatível com os
valores de projeto usuais em pavimentos. Entretanto o emprego de látex reduziu a
resistência à tração a um nível inferior ao limite para aquela aplicação; porém tais
traços serviram para o estudo de fadiga da tese.
A redução de resistência à compressão deve ter como causa a quantidade de ar
incorporado, efeito secundário do emprego do látex.
Os concretos dosados para esta pesquisa foram caracterizados por ensaios de
resistência à compressão aos 28 dias e determinação do módulo de deformação.
Os teores de ar do concreto fresco foram medidos pelo método gravimétrico e
resultaram: 2,5% para o traço T01, 3,5% para o traço T02 e 5,0% para o traço T03.

0yGXORGHGHIRUPDomR
O módulo de deformação secante dos concretos aos 28 dias foi determinado para o
nível de tensão igual a 2/3 da resistência à compressão e seus resultados são
apresentados em gráfico.
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Fig. 3 Redução do módulo de deformação devido ao látex.
Os valores de módulo de deformação obtidos são elevados e usuais em concretos
com as resistências encontradas. As reduções de módulo de deformação ocasionadas
pelo emprego de látex foram muito semelhantes às reduções de resistência mecânica.
Isto é, para teor de 2% de látex a redução do módulo foi da ordem de 20 % e de 40%,
para o teor de 5%.

 (16$,26'()$',*$
Os ensaios de fadiga, conduzidos por tração na flexão foram estendidos até o
número de ciclos superior a 106. A alta dispersão dos resultados observada é comum
em ensaios de fadiga, entretanto foi possível identificar as tendências. Optou-se pelo
modelo mais prático e consagrado de se medir o número de ciclos em função da tensão
relativa, isto é, a curva S-N, que também oferece a vantagem de permitir comparações
simples entre experimentos, como se verá na discussão dos resultados.

Os ensaios de fadiga por flexão nos terços são resumidos no gráfico da Fig. 4

6PD[IW 
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Fig. 4 Fadiga à tração de concretos com e sem látex Neoprene.

Embora o usual seja representar a função de fadiga, pela equação S-N, isto é,
tensão em função do logaritmo do número de ciclos, a realização do ensaio se faz de
maneira inversa: estabelece-se uma tensão e determina-se o número de ciclos
correspondente.
Assim, invertem-se as variáveis, para se determinar os coeficientes da regressão,
pelo método dos mínimos quadrados da variável independente de ensaio, que é o
número de ciclos. Com isto são calculadas as equações.
A fim de se comparar os comportamentos dos concreto quanto à fadiga, faz-se a
análise algébrica através das equações S-N, da seguinte maneira:
A fim de se comparar os comportamentos dos concreto quanto à fadiga, faz-se a
análise algébrica através das equações S-N, da seguinte maneira:

Para o concreto sem látex:

6 max
(%) = 100,18 − 7,31 log 1
IW
Para o concreto com 2 % látex:

6 max
(%) = 111,80 − 8,08 log 1
IW
Para o concreto com 5% látex:

6 max
(%) = 149,89 − 20,96 log 1
IW
Pelos valores dos coeficientes lineares e angulares das retas pode-se inferir a
influência da adição de látex no desempenho à fadiga dos concretos.
Complementando-se esta análise, calculam-se as interseções das retas, e concluise que o emprego de 2% de látex NEOPRENE aumentou a vida útil para todo intervalo
de número de ciclos. E que teor de 5% resultou em um aumento da vida útil, em relação
ao concreto de referência, para tensões acima de 74%. Mas o aumento do teor de 2%
para 5% só apresenta vantagens para níveis de tensão acima de 88%, que
corresponde a um número de ciclos muito baixo, que corresponde a uma vida útil muito
reduzida, do ponto de vista de projeto de engenharia.
Empregando-se os valores dos ensaios cíclicos em critério de dimensionamento à
fadiga, conforme WIRSCHING(1983), sendo t de VWXGHQW para quantil de 10% igual a
1,28 podemos calcular o deslocamento da curva de projeto conforme a Tabela 2.

Tabela 2 Cálculo do deslocamento para a curva de projeto.
n
A
B
g

01
T02
T03

6
10%
2,41
3,15
1,47

7
10%
2,41
3,15
1,34

DES-PAD

1,28 σ 0
1,54
0,91
0,79

0,82
0,53
0,42

Na figura a seguir está representada, como exemplo, a reta de projeto, para o traço
T02, conforme cálculo apresentado.
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Fig. 5 Gráfico da curva de projeto para o traço T02
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A metodologia adotada permitiu evidenciar as diferenças de comportamento à fadiga
criadas pelos parâmetros dos 3 concretos empregados.
O método de cálculo que combina os resultados de ensaio e a majoração do desviopadrão, tem a vantagem de ser de simples aplicação e permitir o emprego de variados
quantis de probabilidade de 1% a 15%, segundo WIRSCHING ( 1983) e que atendem a
vários tipos de estruturas.
O uso de látex Neoprene resultou em reduções de resistência à compressão e do
módulo de deformação de 20%, para o teor de 2% de látex e 40%, para o teor de 5%
de látex.
As variações introduzidas pelo emprego de Neoprene nas dosagens foram eficazes
na ampliação da gama de concretos ensaiados, embora as reduções de resistência à
compressão tenham sido consideráveis, inviabilizando o emprego desses concretos
para algumas aplicações.
Com a introdução de Neoprene, nos teores 2% e 5%, verificou-se que há um teor
ótimo, em relação ao comportamento à fadiga. Para o teor de 2% atingiu-se o limite de
ciclos máximo da pesquisa, igual a 2 x 106, sem haver ruptura. A curva correspondente
indica que em todo intervalo de tensões do ensaio, é vantajoso o emprego desse teor
de látex.
A introdução de látex produziu um aumento do ar incorporado dos concretos,
medido no estado fresco e também visível nas faces rompidas. Isto resultou em
considerável aumento da incidência de ruptura na argamassa.
Considerando-se que o método apresentado é um critério de dimensionamento, é
razoável esperar que sua aplicação em projetos revele novos aspectos de estudo a
serem aprofundados para o aprimoramento da técnica.
A aplicação desta metodologia para o desenvolvimento de um concreto específico para
pavimentos, tabuleiro de pontes e obras marítimas, sujeitas a impacto de ondas
constituirá um passo evolutivo deste tema.
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