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RESUMO 
 

Com o avanço dos estudos e das novas aplicações das tecnologias presentes no mercado, o uso 
de aditivos controladores de hidratação, também chamados de retardadores de pega, foram 
ganhando grande visibilidade e crescente uso devido a possibilidade de realizar modificações 
no concreto que o adequassem às várias situações de obra. Este trabalho tem por objetivo 
evidenciar as modificações e melhorias causadas pelo uso do aditivo retardador de pega no 
concreto compactado a rolo (CCR) constituinte da camada de sub-base do novo pátio de 
aeronaves do Aeroporto Regional de Maringá. Os resultados obtidos se deram a partir de 
análises de resultados providos de ensaios laboratoriais de amostras, mediante comparação 
entre amostras aditivadas e de amostras isentas de aditivo. Por fim, a comparação de resultados 
apontou um aumento significativo no tempo disponível antes do início de pega do concreto, o 
que traz uma expansão do tempo máximo de trabalhabilidade do concreto e finalização da 
execução da camada de CCR, além de uma maior flexibilização para o transporte do material. 

 
Palavras-chave: Concreto. Pavimentação. Tempo de pega. 
 
 
ANALYSIS OF ROLL COMPACT CONCRETE SETTING TIME WITH ADDITIVE 

IN AIRPORT PAVEMENT  
 
 
ABSTRACT 

 
With the advancement of studies and new applications of technologies present in the market, 
the use of hydration control additives, or also called setting retarders, has gained great visibility 
and increased use due to the possibility of making changes in the concrete that would suit it 
various work situations. This work aims to highlight the modifications and improvements 
caused by the use of the retarding additive in the roller compacted concrete (RCC) that 
constitutes the sub-base layer of the new airport  apron at Maringá Regional Airport. The results  
were obtained from analysis of results provided by laboratory tests of samples, by comparison 
between additive samples and samples without additive. Finally, the comparison of results 
showed a significant increase in the time available before the start of concrete setting time, 
which brings an expansion of the maximum workability time of the concrete and completion of 
the construction of the RCC layer, in addition to greater flexibility for the transport of the 
material. 

 
Keywords: Concrete. Paving. Setting time. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Os investimentos na infraestrutura do Brasil não apenas causam o crescimento da 

economia, mas também são imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida da população 

e a expansão dos estudos a fim de novas tecnologias e aplicações acerca da temática. Um destes 

investimentos de infraestrutura ocorreu em 2018, ano em que foi firmado o convênio com o 

Governo Federal, no qual o Aeroporto Regional de Maringá recebeu um investimento de R$ 

81.500.000,00, que teve como um de seus objetivos a reforma e ampliação do pátio de 

aeronaves. 

 O novo pátio de aeronaves é constituído de pavimento rígido, comumente utilizado neste 

tipo de empreendimento, o qual é constituído de placas de concreto cimento e camada de sub-

base, acima do subleito. Na implantação do novo pátio de aeronaves, para constituir a sub-base 

do pavimento, foi utilizado o concreto compactado a rolo, este frequentemente utilizado na 

construção dos pavimentos rígidos. 

 De acordo com as especificações técnicas do Departamento de Estradas de Rodagens 

(DER/SP, 2006), o concreto compactado a rolo, também conhecido como CCR ou concreto 

rolado, é definido como sendo um concreto simples, de consistência seca, o qual apresenta 

baixo consumo de cimento. Para a aplicação do CCR, o mesmo é primeiramente produzido em 

usinas e posteriormente transportado até o seu local de aplicação, onde é realizado o seu 

descarregamento, espalhamento, compactação e processo de cura. Em decorrência das 

distâncias entre as usinas e as obras, o tempo do processo de execução, em alguns casos, se 

torna um fator preocupante na aplicação do CCR, uma vez que, de acordo com a norma do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT 056/2013), o tempo entre a 

primeira adição de água em sua mistura e o término dos serviços de compactação deve ser de, 

no máximo, 2 horas. Devido a complexidade e também visando uma maior margem de tempo 

para a realização dos trabalhos na obra do Aeroporto Regional de Maringá, a solução adotada 

para a expansão do tempo hábil de trabalho foi o uso de aditivo retardador de pega. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o estudo do efeito do aditivo retardador 

de pega no CCR, realizando um comparativo entre a aplicação e não aplicação do mesmo na 

dosagem do concreto por meio de ensaios e resultados laboratoriais, a fim de analisar a 

efetividade do aditivo na expansão do tempo útil de trabalhabilidade do concreto. 

 

 

 



6 
 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

De acordo com Bernucci et al. (2010), as estruturas dos pavimentos são divididas 

segundo a sua rigidez, estas sendo as estruturas rígidas e estruturas flexíveis, também chamadas 

de pavimento de concreto de cimento Portland e pavimento asfáltico, respectivamente.  

Segundo o autor supracitado, os pavimentos flexíveis são compostos por um 

revestimento, este sendo a camada superficial asfáltica, a qual é apoiada sobre a camada de 

base, de sub-base e de reforço do subleito. A camada de reforço do subleito, segundo Balbo 

(2007) citado por Gomes (2015, p. 32), é considerada uma camada não obrigatória na 

constituição do pavimento flexível, devido à possibilidade de construção de camadas superiores 

mais espessas. O arranjo das camadas deste tipo de pavimento se encontra ilustrado na Figura 

1: 

 

Figura 1: Estrutura das camadas do pavimento flexível 

 

 

Fonte: Bernucci et al., 2010. 

 

Os pavimentos rígidos, por sua vez, são constituídos geralmente por camadas de subleito 

e reforço de subleito, sub-base e placas de concreto cimento, estas podendo serem armadas ou 

não. A Federal Aviation Administration (FAA, 2014), define como sendo: 
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o Placas de concreto cimento (PCC): são placas de concreto cimento Portland, que fornecem 

suporte estrutural, superfície resistente contra derrapagem das aeronaves e agem também 

como impermeabilizante contra a entrada de água na sub-base; 

o Sub-base: camada que tem como objetivo o fornecimento de suporte estável para as placas 

de concreto (PCCs), controlando a expansão do solo do subleito; 

o Reforço do subleito e subleito: o subleito é definido como sendo a camada de solo que 

constitui a fundação do pavimento. 

 A Figura 2 ilustra o arranjo das camadas do pavimento rígido: 

 

Figura 2: Estrutura das camadas do pavimento rígido 

 

Fonte: Bernucci et al., 2010. 

 

Os pavimentos rígidos, segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP 

(2012), apresentam uma maior durabilidade se comparados com os pavimentos flexíveis, além 

de necessitarem de menos manutenções ao decorrer de sua vida útil. De acordo com Bianchi et. 

al. (2008), os pavimentos rígidos também apresentam resistência a ataques químicos de óleos, 

graxas e combustíveis. Devido a essas características, o pavimento rígido foi escolhido para 

constituir o novo pátio de aeronaves do Aeroporto Regional de Maringá. 
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2.1 CONCRETO COMPACTADO A ROLO  

 

Para a constituição da camada da sub-base do novo pátio de aeronaves, foi utilizado o 

concreto compactado a rolo, CCR, este sendo definido pela norma DNIT 056/2013 – Pavimento 

rígido – Sub-base de concreto de cimento Portland compactado com rolo – Especificação de 

serviço, como sendo um concreto de cimento Portland, o qual é compactado com rolo e que se 

destina à execução da sub-base de um pavimento rígido.  

Acerca das questões históricas, segundo Balbo (2009), a origem do concreto 

compactado a rolo, CCR, remete-se aos anos de desfecho da Segunda Guerra Mundial, nas 

regiões do Reino Unido, em que era aplicado para a reconstituição de estradas rurais afetadas 

por bombardeios aéreos. Seu crescente avanço se deu a partir de 1970 sendo empregado como 

base de pavimentos, tornando-se um material preferencial devido às suas características acerca 

da durabilidade, baixa necessidade de manutenção e metodologia simplificada de construção. 

De acordo com as especificações técnicas do Departamento de Estradas e Rodagem 

(DER/SP, 2006), a execução do CCR tem seu início nas usinas onde o material é dosado e 

misturado, e após esta etapa, são realizados: 

o Transporte: o transporte do material deve ocorrer de modo que seja evitado a perda de 

umidade até o seu local de destinação, sendo essa proteção realizada com lona. Para locais 

em que o tempo de transporte do material seja maior que 30 minutos, o mesmo deve ser 

transportado em caminhões betoneira, os quais proporcionam reposição da umidade perdida 

devido às condições climáticas; 

o Espalhamento: após a chegada do material no seu local de aplicação, o mesmo é espalhado 

por distribuidores comuns de agregados, na superfície previamente umedecida, visando a 

sua espessura final, essa definida no projeto; 

o Compactação: a compactação do material é realizada utilizando rolo compactador liso 

vibratório, sendo iniciada pelas bordas do pavimento e percorrendo distâncias iguais em 

relação ao eixo. Em trechos conseguintes, deve-se também serem percorridas pelo rolo 

compactador pelo menos 25% do trecho de faixa compactado anteriormente. As camadas 

compactadas não devem apresentar espessuras inferiores a 10 cm, podendo ser realizadas 

espessuras de até 20 cm, sob condição de que seja apresentada homogeneidade na espessura 

da camada como um todo nos ensaios de densidade;  

o Juntas de construção: devem ser executadas logo após o término da atividade diária;  

o Cura: a cura deve ser realizada após a finalização da execução dos serviços para a 

construção da camada. Para o processo de cura, deve-se evitar a perda repentina de umidade 
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do trecho executado. Sendo assim, é necessário mantê-la por pelo menos sete dias. Na cura, 

é realizada a pintura do trecho, esta mediante uma imprimação com emulsão asfáltica, a 

qual, segundo a norma supracitada, deve ser do tipo RR-2C. 

Um fator importante a se atentar sobre a execução da camada de CCR é o tempo máximo 

até a finalização do processo de compactação do trecho, visto que a norma DNIT 056/2013 

estabelece o tempo máximo de 2 horas desde a primeira adição de água à mistura até a 

finalização das atividades de compactação do material. Em situações de obras em que o tempo 

limite de 2 horas se exceda (seja por motivos de longas distâncias de transporte do material 

desde a usina onde o mesmo é dosado até o seu local de aplicação, ou possíveis atrasos na 

execução da compactação), uma solução disponível a ser adotada é a aplicação do aditivo 

controlador de hidratação à mistura. 

 

2.2 ADITIVOS 

 
Segundo a norma ASTM-C 260 – Standard Specification for Air-Entraining Admixtures 

for Concrete, um aditivo é definido como sendo um material usado como ingrediente na mistura 

do concreto, sendo aplicada imediatamente após ou durante a mesma, com proporção não maior 

que 5% em relação a quantidade de cimento presente na mistura. Cada aditivo detém de uma 

função no produto final do concreto, alterando suas características em seu estado fresco ou 

depois de seco, a fim de se adequar o concreto para as necessidades de uma situação de obra 

específica.  

A norma NBR 11768 (2019) – Aditivos químicos para concreto de cimento Portland 

nos traz a definição dos diversos tipos de aditivos, os quais são mais comumente utilizados: 

o Aditivos plastificantes: são classificados em plastificantes, superplastificantes tipo I e 

superplastificantes tipo II. São aditivos que permitem o aumento da fluidez e/ou do 

abatimento do concreto. Podem proporcionar a redução da quantidade de água de forma 

moderada, elevada e elevadíssima, respectivamente à sua nomenclatura e tipo. Os aditivos 

plastificantes, superplastificantes tipo I e superplastificantes tipo II não apresentam função 

de alteração do tempo de pega do concreto;  

o Aditivos aceleradores: são aditivos os quais proporcionam aceleração de processos, dentre 

eles estão os aceleradores de pega e aceleradores de resistência. O aditivo acelerador de 

pega diminui o período de tempo necessário à transição do estado plástico do concreto a 

seu estado endurecido, proporcionando um tempo rápido de secagem. O aditivo acelerador 
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de resistência, por sua vez, proporciona o aumento da resistência inicial do concreto, 

podendo este influenciar ou não no tempo de pega; 

o Aditivos retardadores de pega: são aditivos os quais têm como objetivo a expansão do tempo 

de pega do concreto, o qual é definido pela norma NBR 16607 (2018) - Cimento Portland 

– Determinação dos tempos de pega, como sendo o intervalo de tempo entre o instante que 

ocorre o contato do concreto com a água e a penetração da agulha de Vicat na pasta, 

alcançando a distância de 6±2 mm da placa-base do molde.  Os aditivos são aplicados 

quando se deseja flexibilizar o tempo de transição entre o estado plástico e estado 

endurecido do concreto, proporcionando um aumento na margem de tempo para a 

trabalhabilidade e acabamento do concreto devido às modificações nas reações de 

hidratação e calor do concreto. Schwaab (2015) aponta a vantagem do uso do aditivo 

retardador de pega em climas quentes, uma vez que exposto à temperaturas mais elevadas, 

o concreto sem o uso de aditivo retardador de pega dará início à sua reação e perderá a sua 

umidade de forma mais rápida, tornando a execução dificultosa e com menor tempo hábil 

para trabalhabilidade. Contudo, deve-se atentar à aplicação do aditivo quando em 

temperaturas baixas, devido a ocorrência de atraso no seu processo natural de perda de 

umidade e possíveis trincas no produto final, consequente da secagem unicamente da 

superfície da camada. 

 

2.2.1 Uso de aditivo na obra do Aeroporto Regional de Maringá 

 

De acordo com Andriolo (1998), a utilização dos aditivos retardadores de pega e 

redutores de água, também chamados de controladores de hidratação, nas misturas de concreto, 

não tinham grande importância até meados de 1990. A expansão do seu emprego se deu após a 

maior análise acerca das melhorias motivadas pelo uso do aditivo, tanto em suas características 

quanto nas melhorias na execução dos serviços presentes no cotidiano das obras. 

O apontamento das modificações proporcionadas pelo uso do aditivo ocorre através de 

ensaios laboratoriais, os quais visam a determinação dos tempos referentes à pega do concreto. 

O procedimento para a determinação dos tempos de pega do concreto é definido pela norma 

NBR 16607 (2018), sendo esse dividido em determinação do tempo de início de pega e 

determinação do tempo de fim de pega. 

A determinação do tempo de início de pega tem seu começo na utilização de um 

misturador, no qual é realizado o amassamento da pasta, anotando o horário em que ocorre o 



11 
 

 

primeiro contato entre o cimento e a água. Posteriormente, a pasta é inserida no molde, este 

tendo formato tronco-cônico, de material não absorvente, com diâmetro de 70 ± 5 mm da base 

menor e de 80±5 mm da base maior, com altura de 40 ± 0,2 mm, segundo a NBR 16607 (2018). 

Este molde é inserido sobre uma base constituída de uma placa, essa devendo ser plana e de 

material não absorvente, apresentando uniformidade em sua espessura de modo a prover apoio 

ao molde de forma completa. 

Posteriormente, passados no mínimo 30 minutos da realização do molde, o mesmo é 

colocado juntamente com a placa sob a agulha do aparelho de Vicat, este apresentado pela 

Figura 3. Para o ensaio de determinação dos tempos de pega, a sonda de Tetmajer é substituída 

pela agulha de Vicat.  

 

Figura 3: Aparelho de Vicat 

  

Fonte: NBR 16606 (2018). 

 

Após a colocação do molde no aparelho de Vicat, desce-se a agulha até a mesma entrar 

em contato com a pasta e, posteriormente, soltam-se as partes móveis do aparelho para que a 

agulha penetre na pasta partindo de seu estado de repouso, sem haver velocidade inicial. É, 

então, anotada a leitura na escala graduada e o tempo em relação ao primeiro contato do cimento 

com a água. O procedimento de penetração da agulha na pasta deve ser repetido em intervalos 

de tempo de, por exemplo, 10 minutos, com resultado obtido a partir de uma exatidão de 5 
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minutos. O tempo de início de pega será o tempo expressado ao alcançar a distância de 6 ± 2 

mm entre a placa-base e a agulha. 

 Já o tempo de fim de pega do concreto é determinado fazendo o uso da mesma amostra, 

entretanto de forma invertida em aparelhos manuais, cuja face utilizada para a determinação do 

tempo de início de pega seja oposta. Além disso, a agulha é substituída pela agulha própria para 

a determinação do tempo de fim de pega, esta apresentando maior facilidade para a observação 

de pequenas penetrações. O procedimento é similar ao de determinação do tempo de início de 

pega; no entanto, o intervalo de tempo entre as penetrações da agulha na pasta será de até 30 

minutos. O resultado do ensaio será a medida de tempo decorrida entre o horário do primeiro 

contato do cimento com a água e o momento em que a agulha do aparelho de Vicat não penetrar 

mais que 0,5 mm na pasta presente no molde. 

Para a obra do Aeroporto Regional de Maringá, levou-se em consideração o tempo 

médio de 30 minutos para realizar o trajeto do CCR desde a usina até o local de aplicação do 

mesmo, devido ao grande volume de material carregado nos caminhões, o que tornava o trajeto 

mais demorado. 

 

Figura 4: Trajeto do transporte do material 

 

Fonte: Google Maps (2020). 

 

Além do tempo necessário para o transporte do material, era necessário também um 

tempo para a entrada do material ao local de sua aplicação, devido à área de aplicação do mesmo 

ser no lado ar. O lado ar, ou área operacional, segundo o exposto na RBAC nº 153 (2019) – 

Aeródromos - Operação, Manutenção e Resposta à Emergência, é a área que abrange o pátio 
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de aeronaves e locais utilizados para pouso, decolagens e taxiamento, além de terrenos e 

edificações adjacentes, onde o acesso às mesmas é de forma controlada e restrita.  

O tempo decorrido entre a chegada do material à entrada controlada do aeroporto e o 

início de sua aplicação era de aproximadamente 1 hora, devido ao tempo de preparação do 

material na vibroacabadora e também pela necessidade de se distribuir o mesmo por uma 

extensão do trecho suficiente para o trabalho do rolo compactador, o que, por sua vez, 

demandava mais de um caminhão, mesmo que de forma simultânea.  

 

Figura 5: Aplicação do CCR utilizando vibroacabadora 

 

Fonte: a autora (2020). 

 

Logo, o tempo desde o primeiro contato do cimento com a água na usina até o início de 

sua compactação era muito próximo ao tempo limite de 2 horas para a finalização da etapa, 

segundo o exposto na norma DNIT 056/2013, sendo muito escasso ou, na maioria das vezes, 

insuficiente. Mediante a essas razões, foi considerado o uso do aditivo retardador de pega nos 

projetos da sub-base em CCR do pavimento. 
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Figura 6: Compactação do CCR utilizando rolo compactador liso 

 

Fonte: a autora (2020). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com os resultados obtidos em ensaios pela empresa contratada pela Prefeitura 

Municipal de Maringá para o controle tecnológico, foi realizada uma análise para o presente 

trabalho referente aos resultados apresentados e obtido um comparativo entre as amostras de 

CCR com aditivo e isentas do mesmo. Para a determinação da expansão de tempo obtida pelo 

uso do aditivo, foram realizados ensaios laboratoriais de acordo com os procedimentos 

expressos na norma NBR 16607 (2018) e requisitos quanto ao cimento Portland da norma NBR 

16697 (2018). Para a comparação, utilizou-se de amostras de concreto isentas de aditivo e 

amostras aditivadas. Os dados obtidos no ensaio utilizando a amostra isenta de aditivo se 

encontram a seguir:  

 

Tabela 1: Análise da amostra isenta de aditivo 

Amostra não aditivada Horário 

Início do ensaio 09:05 

Início de pega 12:18 

Fim de pega 13:50 

Fonte: Arquivo da autora (2020). 
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Logo, observa-se que o início da pega se deu após 3:13 horas e o fim da pega se deu 

após 4:45 horas, ambos horários em relação ao primeiro contato da água com o cimento na 

amostra. O cimento utilizado na composição do CCR foi o CP II – F – 40, esse estando em 

conformidade com os requisitos apresentados na norma NBR 16697 (2018): 

 

Tabela 2: Requisitos CP II - F - 40 

Sigla Classe 
Tempo de pega (min.) 

Início  Fim 

CP – II - F 40 ≥60  ≤600 

Fonte: NBR 16697 (2018). 

 

  Em relação à amostra aditivada, para a determinação da porcentagem de aditivo a ser 

utilizada, foram realizados estudos nos quais se definiu o uso de 0,40%, este em relação a massa 

de cimento do traço. No ensaio de determinação dos tempos de pega da amostra aditivada, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 3: Análise da mostra utilizando aditivo retardador de pega 

Amostra aditivada Horário 

Início do ensaio 07:44 

Início de pega 13:25 

Fim de pega 19:20 

Fonte: autora (2020). 

 

Pôde-se observar, em relação à amostra aditivada, que o seu início de pega se deu após 

5:41 horas e o fim de pega se deu após 11:36 horas, ambos horários em relação ao primeiro 

contato da água com o cimento na amostra. 

 

Tabela 4: Comparativo entre amostras 

 Amostra não aditivada Amostra aditivada Ganho de tempo (h) 

Início do ensaio 09:05 07:44 - 

Início de pega 12:18 13:25 02:28 

Fim de pega 13:50 19:20 06:51 

Fonte: autora (2020). 
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Comparando os resultados entre as amostras, é notória a expansão no tempo até o início 

da pega do concreto utilizando o aditivo em sua mistura. O ganho expresso nos resultados 

promove uma maior margem de trabalhabilidade do material, podendo esta ser empregada nas 

etapas da execução dos trabalhos. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em obras onde há complexidades quanto ao trajeto e/ou tempo disponível para a 

realização dos trabalhos, é certa a dificuldade de execução mediante cumprimento das normas 

vigentes e tempos de trabalhabilidade do material utilizado. Para isso, o avanço das novas 

tecnologias e estudos acerca dos temas de infraestrutura e pavimentação acarretam o surgimento 

de novas aplicações e soluções para as dificuldades encontradas no cotidiano de obras de várias 

áreas e proporções. 

 O presente estudo teve como objetivo principal evidenciar, através de ensaio 

laboratorial e análise de resultados, as melhorias acerca da utilização de aditivo retardador de 

pega na mistura do cimento realizada em usina. 

Acerca da execução dos trabalhos referentes à camada de sub-base em CCR do novo 

pátio de aeronaves do Aeroporto Regional de Maringá, o uso do aditivo se mostrou eficiente, 

proporcionando um ganho de tempo notório em relação a isenção do aditivo retardador de pega 

na mistura. Esse ganho de tempo proporciona uma flexibilidade na execução dos serviços, 

tempo este que pode ser utilizado em casos de necessidade de correção em alguma etapa da 

execução do espalhamento ou compactação do material, eventuais atrasos no trajeto do 

transporte do material e ainda assim cumprir o exposto nas normas, evitando a utilização de 

material em estado de reação. 

 Além disso, proporciona um maior controle de qualidade, visto que, no sítio 

aeroportuário, a expansão de tempo hábil trouxe grande melhoria acerca da qualidade de 

execução desejada, devido à possibilidade de uma melhor aferição dos equipamentos por parte 

da equipe de aplicação do material juntamente com a equipe de topografia, a qual realizava um 

controle geométrico minucioso para atender os requisitos de uma obra aeroportuária. 
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