
 1 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Nos tempos atuais, em que o volume de tráfego pelas rodovias, pelos anéis viários, pelas 

avenidas principais das grandes cidades, tanto de veículos de passageiros quanto veículos 

pesados de carga, não são mais medidos em centenas por hora, mas sim, em milhares por 

hora, novas exigências são requeridas dos pavimentos destas vias visando à melhoria de 

seu desempenho, ou seja, maior durabilidade. 

 

A tecnologia dos pavimentos de concreto armado vem sendo desenvolvida e aprimorada 

com a visão de um grande salto de qualidade, como resposta a essas maiores exigências 

associadas ao dimensionamento, à execução, ao volume de tráfego e adicionalmente, 

buscando-se o aumento da vida útil e do conforto ao rolamento. 

 

No Brasil, por se tratar de um país de dimensões continentais, onde a maior parte da 

produção nacional é escoada e distribuída por rodovias, impreterível se torna o alto 

desempenho dos pavimentos. 

 

As possíveis melhorias pertinentes aos pavimentos de concreto armado, tais como, 

durabilidade, aumento da vida útil, redução da espessura do concreto e maior espaçamento 

entre juntas, lhes conferem, vantagens quando comparado a outros tipos de pavimentos. 

Porém, as patologias que ocorrem nestes pavimentos, somadas à maior dificuldade na 

manutenção e ao custo inicial elevado desta técnica construtiva, podem frustrar alguns 

contratantes e usuários que, com certa razão, têm a idéia de que o concreto seria algo 

quase que perene, e não é o que mostra a prática em alguns casos. 

 

O escopo desta pesquisa está voltado para o levantamento das patologias observadas em 

quatro pavimentos de concreto armado, selecionados em diferentes locais e com idades 

diferentes e, seguindo uma metodologia padronizada, analisar o desempenho destes 

pavimentos após sua construção e uso pelo tráfego comercial.  

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

A motivação por explorar o tema ocorreu em virtude da crescente demanda na utilização do 

pavimento de concreto armado, somada á quase inexistência de bibliografia e de pesquisas 

nessa área em nosso país, objetivando contribuir para o futuro aprimoramento das 
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especificações de projeto, construção, gerência e manutenção dos pavimentos de concreto 

armado. 

 

É fundamental avaliar, de forma sistemática, o desempenho e a durabilidade da estrutura de 

um pavimento associado ao surgimento de patologias. No entanto, as patologias 

freqüentemente encontradas nos pavimentos de concreto armado são ainda pouco ou nem 

mesmo estudadas no meio profissional e acadêmico. Isto provavelmente se deva ao fato de 

ser recente a introdução deste tipo de pavimento no país. 

 

Além dos pavimentos rodoviários existe um enorme interesse no caso dos pavimentos 

industriais (que são construídos com concreto armado e cujo volume muito grande no Brasil) 

do ponto de vista de se empregar metodologias específicas para avaliação de defeitos e 

necessidades de manutenção nesses equipamentos, o que reforça a importância de se 

aprofundar na pesquisa sobre esse assunto nesse país.  

 

 

1.2  OBJETIVO 

 

Este trabalho está embasado na avaliação das condições operacionais de pavimentos 

urbanos e industriais de concreto armado em serviço. Os objetivos almejados foram: 

 

• Analisar e sistematizar as ocorrências, bem como pesquisar as possíveis causas do 

aparecimento das patologias nos pavimentos de concreto armado; 

 

• Estudar, verificar a aplicabilidade e analisar criticamente o método desenvolvido pela 

United States Army Corps of Engineers (USACE) em 1982 e o método oficializado no 

Brasil pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) em 

2004, para a avaliação do índice de condição do pavimento (ICP) em serviço a partir 

da investigação criteriosa da ocorrência de patologias, bem como apresentar as 

diferenças existentes entre os dois métodos e as dificuldades encontradas na 

inspeção visual e no tratamento estatístico dos dados; também foi objetivo verificar 

sua aplicabilidade ao caso dos pavimentos industriais; 

 

• Verificar se todas as patologias encontradas na inspeção visual dos pavimentos de 

concreto armado (armadura com função estrutural) analisados são referenciadas no 

método da USACE (1982), haja vista que, este foi desenvolvido a partir de estudos 
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baseados nos pavimentos de concreto simples e armado (armadura sem função 

estrutural), na condição climática local (EUA); 

 

• Medir a irregularidade longitudinal do pavimento urbano de concreto armado 

inspecionado com um perfilômetro inercial e verificar se o método do ICP 

desenvolvido pela USACE (1982) reflete de fato a qualidade de rolamento do 

pavimento de concreto armado em serviço. 

 

 

1.3 ESTRUTURA 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos.  

 

No capítulo 1 é apresentada a introdução, a justificativa e os objetivos da motivação por 

explorar o tema. 

 

No capítulo 2 são conceituados os três tipos de pavimento de concreto armado, 

apresentando suas principais características, diferenças existentes entre eles e alguns 

exemplos de aplicação. Também são apresentados alguns aspectos construtivos referentes 

aos pavimentos de concreto armado, uma análise de custos de insumos de materiais 

comparativos entre os três tipos de pavimento e um histórico referente ao dimensionamento, 

aos estudos e as aplicações feitas no exterior e no Brasil. 

 

No capítulo 3 é discutida a tipologia das patologias que ocorrem nos pavimentos de concreto 

apresentadas no método da USACE (1982) e do DNIT (2004), bem como as possíveis 

causas e conseqüências do seu aparecimento. 

 

No capítulo 4 são apresentados, de maneira pormenorizada, os procedimentos de avaliação 

do estado funcional dos pavimentos de concreto em serviço por meio do Índice Internacional 

de Irregularidade (IRI), do Quociente de Irregularidade (QI), da avaliação subjetiva do Valor 

da Serventia Atual (VSA) e da avaliação subjetiva do Índice de Condição do Pavimento 

(ICP) e de maneira aprofundada o procedimento da avaliação objetiva do Índice de 

Condição do Pavimento (ICP) desenvolvido e publicado pelo USACE (1982) e oficializado 

no Brasil por meio de publicações do DNIT (2004), relatando as diferenças encontradas 

entre as duas metodologias. 
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No capítulo 5 é relatada a metodologia utilizada na avaliação do índice de condição dos 

pavimentos de concreto armado relacionados neste estudo. Na seqüência é apresentada a 

relação dos pavimentos inspecionados, os resultados destas inspeções, o valor do ICP para 

cada estudo de caso realizado, bem como a determinação do índice de irregularidade 

longitudinal do pavimento urbano.  

 

No capítulo 6 é feita uma análise crítica da metodologia empregada (USACE, 1982) por 

meio da verificação da aplicabilidade e da consistência do método na avaliação do estado 

funcional dos pavimentos de concreto armado em serviço, bem como suas dificuldades de 

aplicação na inspeção visual e no tratamento estatístico dos dados.  

 

São então finalmente apresentadas as conclusões obtidas dos estudos realizados e 

sugestões para possíveis futuras pesquisas visando um maior aprofundamento em parte 

das questões estudadas.  
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CAPÍTULO 2 – TECNOLOGIAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM 

EMPREGO DE ARMADURAS 

 

 

Os pavimentos de concreto armado moldados in loco, tendo as armaduras função estrutural 

ou não, podem ser divididos em três tipos (RODRIGUES, 1999; BALBO, 2005): 

 

• Pavimentos de Concreto com Armadura Descontínua; 

• Pavimentos de Concreto com Armadura Contínua; 

• Pavimentos de Concreto Armado ou Pavimentos de Concreto Estruturalmente 

Armados. 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais características, vantagens e desvantagens 

e um breve histórico da utilização desses pavimentos. 

 

 

2.1 Pavimentos de Concreto com Armadura Descontínua 

 

O pavimento de concreto com armadura descontínua possui características similares aos 

pavimentos de concreto simples (PCS). São formados por placas de concreto de cimento 

Portland, moldadas in loco, que contém em sua estrutura uma armadura, sem função 

estrutural, com baixa taxa de aço, posicionada próxima à face superior da placa - a menos 

de 50 mm da superfície - (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007), portanto, uma armadura na zona 

de compressão da placa de concreto. A armadura tem como objetivo inibir a propagação 

das fissuras que ocorrem devido a fatores como (OLIVEIRA, 2000): 

 

• Retração ocasionada pela perda rápida de água do concreto para o meio ambiente;  

• As variações climáticas que ocorrem antes que o concreto atinja a resistência 

característica prevista; 

• As variações na temperatura interna que ocorrem durante o processo de cura do 

concreto, inevitáveis por se tratar de uma reação exotérmica do cimento com a água 

de adição na mistura com os demais materiais componentes do concreto, em 

proporções perfeitamente definidas. 

 

O posicionamento correto da armadura (a menos de 50 mm da superfície da placa) contribui 

também para o controle do empenamento da placa de concreto (CHODOUNSKY; VIECILI, 

2007). A taxa de armadura mínima, embora teoricamente seja possível o emprego de taxas 
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menores, deve ser superior a 0,08% (RODRIGUES, 1999). A Figura 2.1 apresenta um 

croqui esquemático da seção transversal e da planta de um pavimento de concreto com 

armadura descontínua. 

 

 

 

Figura 2.1 Seção transversal e planta do pavimento de concreto com armadura 

descontínua.  

 

A armadura utilizada nas placas de concreto pode ser composta por barras de aço 

amarradas na direção longitudinal e transversal formando uma malha retangular ou 

quadrada; ou ser composta por telas soldadas (prática mais utilizada atualmente devido à 

praticidade e agilidade na execução). “A tela soldada é uma armadura pré-fabricada, 

destinada a armar concreto, em forma de rede de malhas, constituída de fios de aço 

longitudinais e transversais, sobrepostos e soldados em todos os pontos de contato (nós), 

por resistência elétrica (caldeamento)”, conforme NBR 7481 (1990). 

 

Esta armadura deve ser sempre interrompida nas juntas serradas e de construção, 

mantendo uma distância entre a armadura e as juntas de 30 a 50 mm. A não interrupção da 

armadura na região das juntas poderá causar o aparecimento de fissuras ao longo da placa 

(CHODOUNSKY; VIECILI, 2007).  
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Existem atualmente diversos pavimentos industriais de concreto com armadura descontínua 

executados no Brasil, sendo que algumas das experiências, fundamentalmente em pisos 

industriais, são mencionadas na Tabela 2.1. O emprego de telas de armaduras foi também 

sistemático na implantação dos pavimentos de concreto simples na Rodovia dos Imigrantes 

em 1973 / 1974, seguindo tecnologia empregada pelos alemães bem antes da Segunda 

Guerra Mundial1. 

 

Tabela 2.1 Pisos Industriais com armadura descontínua construídos no Brasil 

(OLIVEIRA, 2000). 

 

ANO DE 

CONSTRUÇÃO 
LOCALIDADE 

1985 Yakult em São Bernardo do Campo – SP 

1985 Santa Marina em São Paulo – SP 

1987 Fábrica da Volkswagem em São Bernardo do Campo – SP 

1990 Schincariol em Itu – SP 

1991 Companhia Siderúrgica de Tubarão em Tubarão – SP 

1993 Brahma em Jacareí – SP 

1995 Brahma em Lajes – SC 

1995 Samsung em Manaus – AM 

1997 Honda em Sumaré – SP 

1997 Monange em São Paulo – SP 

1997 Motorola em São Paulo – SP 

1997/1998 Hangar do Campo de Marte em São Paulo - SP  

1998 Schincariol em Alagoinhas – BA 

1999 Natura em Cajamar – SP 

 

2.2 Pavimentos de Concreto com Armadura Contínua 

 

O pavimento de concreto com armadura contínua é composto por uma armadura distribuída 

ao longo de toda sua extensão, sendo que, com o emprego desta armadura se faz 

desnecessária a utilização das barras de transferência de carga em juntas bem como o 

                                       
1 Comunicação pessoal do Prof. José Tadeu Balbo (2008). 
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próprio corte das juntas de retração, podendo-se assim, construir pavimentos com 

comprimentos limitados apenas por critérios executivos (juntas frias), estando presentes 

somente as juntas de construção executadas no término de um ciclo de trabalho (BALBO, 

2005). A ausência das juntas de retração tem como principal vantagem, melhorar as 

condições de conforto ao rolamento do pavimento bem como evitar a intrusão de corpos 

sólidos nas mesmas, a percolação de água e exigências de manutenção desses elementos 

construtivos.  

 

Uma placa do pavimento de concreto com armadura contínua utilizada para rodovias tem 

espessura variando de 150 a 300 mm, semelhante aos PCS; se este pavimento for 

empregado para portos ou aeroportos esta espessura deverá variar de 300 a 500 mm. A 

largura das placas pode variar de 7 a 12 m (BALBO, 2005).  

 

A malha de aço (tela soldada) é colocada um pouco acima de meia altura da espessura da 

placa e não tem outra função que não seja manter as fissuras fortemente ligadas (BALBO, 

2005), de modo a minimizar problemas, tais como, o bombeamento de solos finos do 

subleito para a superfície e o punchout, que é a formação de fissuras interligadas, como se 

fossem blocos, que acabam afundando e destacando se do pavimento (LARSON; TAYABJI, 

1994). A Figura 2.2 apresenta um croqui esquemático da seção transversal e da planta de 

um pavimento de concreto com armadura contínua. 

 

 

Figura 2.2 Seção transversal e planta do pavimento de concreto com armadura contínua.  
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Este tipo de pavimento emprega taxas elevadas de armadura que variam de 0,6% a 0,8% 

(WON et al, 2006). Segundo Larson e Tayabji (1994), a taxa de armadura ideal varia de 

0,6% a 0,7%. Taxas superiores ou iguais a 0,8% conduzem a espaçamentos entre fissuras 

menores ou iguais a 0,6 m. Pequenos espaçamentos entre fissuras podem ocasionar o 

desenvolvimento do punchout, que é considerada a patologia mais grave que pode ocorrer 

neste tipo de pavimento. Taxas de armadura inferiores a 0,6% resultam em grandes 

espaçamentos entre fissuras que geram tensões elevadas no aço, podendo levá-lo a 

ruptura.  

 

Os pavimentos de concreto com armadura contínua desenvolvem uma fissuração aleatória, 

com fissuras geralmente espaçadas de 0,6 a 3,0 m. Esta fissuração é causada pela variação 

térmica que ocorre no período da construção (cura), pela quantidade de aço especificada 

para o pavimento e pela resistência do concreto. Na maioria das vezes, as fissuras formam-

se logo após a construção; porém, fissuras podem se desenvolver posteriormente 

resultantes da continuidade do processo de retração por secagem do concreto, das 

variações de temperatura e do volume de tráfego ao qual o pavimento está submetido 

(LARSON; TAYABJI, 1994).  

 

Os primeiros empregos deste tipo de pavimento ocorreram nos Estados Unidos da América. 

Até 1994, mais de 48.270 km haviam sido construídos usando esta tecnologia. Muitos 

destes pavimentos apresentam idades superiores a 20 anos e se encontram em excelentes 

condições, com desempenho bastante satisfatório (LARSON; TAYABJI, 1994). Os 

americanos adotam taxas de armadura de 0,6% em média e espessuras de 220 a 260 mm. 

Os ingleses também utilizam esse processo de pavimentação e adotam taxas de armaduras 

similares aos americanos; porém, com espessuras em torno de 200 mm (RODRIGUES, 

1999). No Brasil não foram empregados, provavelmente devido ao alto custo inicial 

(RODRIGUES, 1999; BALBO, 2005). De acordo com verificação de Rodrigues (1999), estes 

pavimentos são reconhecidamente os mais duráveis em operação hoje no mundo. 

 

 

2.3 Pavimentos de Concreto Armado 

 

O pavimento de concreto armado ou pavimento de concreto estruturalmente armado é 

formado por placas de concreto moldadas in loco e serradas. Esse tipo de pavimento é 

composto por duas linhas de armadura; uma situa-se abaixo do plano médio da seção e tem 

a função de resistir às tensões de tração geradas pelo carregamento. A outra situada acima 
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do plano médio da seção, tem a função de controlar a fissuração ocasionada pela retração 

do concreto (BALBO, 2005). 

 

Para esse método construtivo são utilizadas ferragens tanto nas juntas longitudinais (barras 

de ligação) quanto nas juntas de retração ou transversais (barras de transferência). Uma 

placa do pavimento de concreto armado utilizado em rodovias tem espessura variando de 

130 a 190 mm, se este pavimento for empregado em portos ou aeroportos esta espessura 

deverá variar de 250 a 350 mm. O comprimento das placas pode variar de 5 a 20 m e a 

largura de 4 a 12 m (BALBO, 2005). A Figura 2.3 apresenta um croqui esquemático da 

seção transversal e da planta de um pavimento de concreto armado. 

 

 

 

Figura 2.3 Seção transversal e planta do pavimento de concreto armado. 

 

A combinação concreto/aço na estrutura apresenta quatro aspectos fundamentais de projeto 

que implicam nos custos associados ao concreto a ser utilizado no pavimento, são eles: 

 

• A redução na espessura da placa de concreto propiciada pela combinação 

concreto/aço (concreto armado) (RODRIGUES; GASPARETTO, 2000; RODRIGUES; 

PITTA, 2002; MARIN; BALBO, 2004);  
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• A possibilidade de se trabalhar com concreto de resistência à tração na flexão 

inferior aos casos anteriores, visto que, o concreto não será responsável por resistir 

às tensões geradas pelo carregamento e sim a armadura (RODRIGUES; 

GASPARETTO, 2000; MARIN; BALBO, 2004);  

• Devido à presença da armadura nas placas, existe um controle mais eficiente do 

processo de fissuração no concreto, além das restrições ao empenamento, sendo 

essa uma tensão importante que até hoje, no Brasil, na maioria dos projetos não é 

levada em consideração (RODRIGUES; GASPARETTO, 2000; MARIN; BALBO, 

2004); 

• Permite espaçamentos maiores entre as juntas de retração, minimizando-se assim 

problemas relacionados ao corte e a selagem. A redução do número de juntas 

proporciona, conseqüentemente, a diminuição do número de barras de transferência 

a serem utilizadas (RODRIGUES; GASPARETTO, 2000; RODRIGUES; PITTA, 

2002) 

 

O maior comprimento das placas também reflete em uma melhoria nas condições de 

conforto e suavidade ao rolamento do pavimento em função da diminuição da quantidade de 

juntas que, ao longo dos anos, podem apresentar problemas muito específicos como o 

esborcinamento e o escalonamento, prejudicando a qualidade de rolamento. 

 

É importante ressaltar que o aço, nos pavimentos de concreto armado, tem função 

estrutural, enquanto que nos pavimentos de concreto com armadura descontínua e nos 

pavimentos de concreto com armadura contínua, não tem função estrutural; a 

responsabilidade de resistir às tensões geradas pelo carregamento é do concreto nos dois 

últimos casos, mesmo empregando telas de aço. Daí, a maior espessura da camada de 

revestimento e a elevada resistência à tração na flexão (fct,f > 4,5 MPa) nesses dois 

processos construtivos quando comparados ao pavimento de concreto estruturalmente 

armado (PEA). 

 

A escolha deste processo de pavimentação ainda está reservada a algumas aplicações bem 

específicas. A opção por esse tipo de pavimento está baseada em fatores, tais como: 

limitações na espessura do pavimento (presença instalações subterrâneas e superficiais), 

condições locais de alinhamento da via, sobretudo em termos de geometria vertical (o PEA 

permite uma redução expressiva na espessura da placa de concreto), qualidade, 

durabilidade, disponibilidade dos materiais, análise do aspecto econômico, relação entre o 

custo do aço e do concreto no momento da execução da obra, dentre outros.  
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2.4 Análise comparativa de custos básicos 

 

Neste item é apresentada uma análise comparativa de custos entre os três tipos de 

pavimento de concreto armado moldados in loco, considerando-se apenas os custos 

referentes aos materiais, não sendo levados em conta os custos de mão-de-obra. Isto para 

se ter uma idéia básica sobre os custos referentes aos insumos de construção para cada 

caso. Foi usada nesta análise a tabela base de custos unitários da Secretária de Infra-

Estrutura Urbana e Obras (SIURB) do Município de São Paulo, publicada em janeiro de 

2008.  Nesta avaliação de custos tomou-se a mesma fundação para os pavimentos, 

comparando para as três soluções apenas os custos inerentes às placas de concreto. Na 

análise do pavimento de concreto armado foram consideradas: 

 

• Espessura do pavimento de 140 mm; 

• Resistência característica à compressão do concreto (fck) de 30 MPa; 

• Armadura dupla em tela soldada (tela superior Q 138 e tela inferior Q 246) com taxa 

de 6,1 kg/m2; 

• Junta de retração transversal serrada a cada 15 m; 

• Junta de retração preenchida com elastômero de neoprene Tipo Jeene JJ 2540 VV; 

• Nas juntas transversais são utilizadas barras de aço lisa (CA-25) com diâmetro de 20 

mm e comprimento de 50 cm, espaçadas a cada 0,30 m.  

 

Neste estudo não foi considerado o custo da serragem das juntas de retração haja vista que 

está relacionado diretamente a equipamentos e mão de obra e não a materiais. Na Tabela 

2.2 são apresentados os custos desta solução para uma faixa de 3,5 m de largura por 1.000 

m de comprimento (3.500 m2), sendo que na Figura 2.4 apresentam-se as porcentagens do 

preço total de cada material utilizado na seção deste pavimento. 

 

Tabela 2.2 Custos referentes à análise da seção do pavimento de concreto armado. 

 

Descrição do Item Consumo Unid. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total / 

Item (R$) 

Fornecimento e aplicação de 

concreto usinado fck = 30 MPa 
490,00 m3 223,70 109.613,00 

Fornecimento e aplicação de tela de 

aço 
21.385,00 kg 4,82 103.075,70 
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Tabela 2.2 (continuação) 

 

Descrição do Item Consumo Unid. 
Preço 

Unitário (R$) 

Preço Total / 

Item (R$) 

Fornecimento e aplicação de aço 

CA-25 (Barras de 20 mm) 
959,00 kg 3,98 3.816,82 

Fornecimento e aplicação de 

junta de retração de elastômero 

de neoprene, Tipo Jeene JJ 2540 

VV ou similar 

233,00 m 176,00 41.066,67 

Preço Total 257.572,19 

 

 

 

Figura 2.4 Porcentagem do preço total de cada material na análise da seção do 

pavimento de concreto armado. 

 

Analisando a Figura 2.4 observa-se que 43% do custo total dos materiais que compõem o 

pavimento de concreto armado são compostos pelo volume de concreto; 40% deste custo 

se refere à armadura dupla em tela soldada com função estrutural e os 17% restantes são 

referentes ao material selante das juntas (16%) e as barras de transferência de carga (1%). 

 

Na análise do pavimento de concreto com armadura contínua foram consideradas: 

 

• Espessura do pavimento de 240 mm; 

• Resistência característica à compressão do concreto (fck) de 30 MPa; 

• Armadura em tela soldada (tela tipo Q 785) com taxa de 12,46 kg/m2. 

 

Na Tabela 2.3 são apresentados os custos desta solução para uma faixa de 3,5 m de 

largura por 1.000 m de comprimento (3.500 m2), sendo que na Figura 2.5 apresentam-se as 

porcentagens do preço total de cada material utilizado na seção deste pavimento. 
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Tabela 2.3 Custos referentes à análise da seção do pavimento de concreto com 

armadura contínua. 

 

Descrição do Item Consumo Unid. 
Preço 

Unitário (R$) 

Preço Total / 

Item (R$) 

Fornecimento e aplicação de 

concreto usinado fck = 30 MPa 
840,00 m3 223,70 187.908,00 

Fornecimento e aplicação de 

tela de aço 
43.610,00 kg 4,82 210.200,20 

Preço Total 398.108,20 

 

 

 

 

Figura 2.5 Porcentagem do preço total de cada material na análise da seção do 

pavimento de concreto com armadura contínua. 

 

Analisando a Figura 2.5 observa-se que 53% do custo total dos materiais que compõem o 

pavimento de concreto com armadura contínua são compostos pela armadura em tela 

soldada sem função estrutural e os 47% restantes são constituídos pelo volume de concreto. 

Isto denota o elevado consumo de aço nesse pavimento, resultando em custos de insumos 

básicos de materiais superiores a 50% em relação ao pavimento de concreto armado. 

 

Para o levantamento dos custos básicos de insumo de materiais para construção do 

pavimento de concreto com armadura descontínua foram consideradas: 

 

• Espessura do pavimento de 240 mm; 

• Resistência característica à compressão do concreto (fck) de 30 MPa; 

• Armadura em tela soldada (tela tipo Q 75) com taxa de 1,27 kg/m2; 

• Juntas de retração transversais serradas a cada 7,5 m; 

• Junta de retração preenchida com elastômero de neoprene Tipo Jeene JJ 2540 VV; 

• Nas juntas transversais são utilizadas barras de aço lisa (CA-25) com diâmetro de 25 

mm e comprimento de 50 cm, espaçadas a cada 0,30 m.  
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Analogamente ao estudo do pavimento de concreto armado, neste estudo também foi 

desconsiderado o custo da serragem das juntas de retração, haja vista que este está 

relacionado apenas a equipamentos e mão-de-obra e não a materiais. Na Tabela 2.4 são 

apresentados os custos desta solução para uma faixa de 3,5 m de largura por 1.000 m de 

comprimento (3.500 m2), sendo que na Figura 2.6 apresentam-se as porcentagens do preço 

total de cada material utilizado na seção deste pavimento. 

 

Tabela 2.4 Custos referentes à análise da seção do pavimento de concreto com 

armadura descontínua. 

 

Descrição do Item Consumo Unid. 
Preço 

Unitário (R$) 

Preço Total / 

Item (R$) 

Fornecimento e aplicação de 

concreto usinado fck = 30 MPa 
840,00 m3 223,70 187.908,00 

Fornecimento e aplicação de 

tela de aço 
4.445,00 kg 4,82 21.424,90 

Fornecimento e aplicação de 

aço CA-25 (Barras de 25 mm) 
2.996,78 kg 3,98 11.927,18 

Fornecimento e aplicação de 

junta de retração de 

elastômero de neoprene, Tipo 

Jeene JJ 2540 VV ou similar 

466,67  m 176,00 82.133,33 

Preço Total 303.393,41 

 

 

 

 

Figura 2.6 Porcentagem do preço total de cada material na análise da seção do 

pavimento de concreto com armadura descontínua. 
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Analisando a Figura 2.6 observa-se que 62% do custo total dos materiais que compõem o 

pavimento de concreto com armadura descontínua são compostos pelo volume de concreto, 

27% são referentes ao material selante das juntas e apenas 11% estão relacionados ao 

consumo de aço, sendo que destes, 7% referem-se a armadura sem função estrutural (tela 

soldada) e 4% as barras de transferência de carga. 

 

Da análise comparativa de custos feita entre os três tipos de pavimento de concreto armado 

moldados in loco, pode-se observar que a solução com maior custo inicial é o pavimento de 

concreto com armadura contínua. Esta solução quando comparada ao pavimento de 

concreto armado tem uma diferença sensível no custo do investimento inicial que chega 

próximo aos 55% de incremento, apenas em termos de materiais de construção. Quando se 

compara o pavimento de concreto com armadura descontínua com o pavimento de concreto 

armado esse incremento é de aproximadamente 18% sobre o valor do custo total.  

 

Observa-se também da análise comparativa dos custos entre os três tipos de pavimentos de 

concreto armado moldados in loco que se o fator primordial na escolha do tipo de pavimento 

a ser empregado estiver baseado no aspecto econômico e não em aspectos construtivos, 

tais como, limitações na espessura do pavimento, ausência ou não das juntas de retração, 

dentre outros, deve-se levar em consideração o preço do aço em relação ao do concreto no 

período da construção antes que se faça a opção por uma ou outra solução, haja vista que 

estes são os materiais que mais pesam no custo total do pavimento.  

 

 

2.5 Histórico e Desenvolvimento dos Pavimentos de Concreto 

 

2.5.1  Breve histórico sobre pavimentos de concreto 

 

Em 1889, George W. Bartholomew apresenta uma proposta para a construção do primeiro 

pavimento de concreto na cidade de Bellefontaine, Ohio. Embora o primeiro veículo 

automotor tenha aparecido anos depois, Bartholomew tinha certeza de que o cimento 

produzido em seu pequeno laboratório poderia ser usado para construir um pavimento de 

superfície durável. A construção desse pavimento foi concluída em 1891. Essa técnica 

construtiva mostrou um bom desempenho e a percepção de aumento da vida útil do 

pavimento (PCA, 1991). 

 

Os primeiros pavimentos de concreto construídos eram mais espessos nas bordas do que 

no centro e não eram executadas juntas longitudinais. A ausência de métodos de 
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dimensionamento confiáveis não afetava seriamente os pavimentos sujeitos a cargas leves 

mais comuns na época; no entanto, a maioria dos pavimentos apresentava fissuras 

longitudinais. Para solucionar esse problema, foi incorporada uma armadura relativamente 

pesada, de face a face do pavimento. Esta técnica foi utilizada até a realização do Bates 

Test Road em 1923 (PCA, 1991).  

 

De 1912 a 1923 o estado de Illinois realizou o Bates Test Road. Essa experiência consistia 

na construção de seções teste com diferentes espessuras e materiais que foram submetidas 

ao tráfego de caminhões utilizados na 1º Guerra Mundial com carga de eixos de 1,000 a 

13,000 lbs (4 a 52 kN). Através desse experimento conclui-se que para evitar as fissuras 

longitudinais que surgiam ao longo do pavimento deveriam ser executadas juntas 

longitudinais centrais. 

 

 

 

Figura 2.7 Bates Test Road, Illinois (fonte: PCA, 1991) 

 

Em 1926, Harold Malcolm Westergaard apresenta equações que determinam tensões e 

deflexões nos pavimentos de concreto para cargas aplicadas no centro da placa, nas bordas 

e nos cantos livres. Ele considerou o pavimento como uma placa homogênea, elástica e 

isótropa apoiada sobre o subleito. Foi considerada também uma reação vertical do subleito 

proporcional ao deslocamento vertical da placa (apud MEDINA, 1997). Admitiu que a placa 

possuísse espessura constante e que as cargas aplicadas no centro e no canto da placa 

eram distribuídas uniformemente sobre área circular. Já a carga aplicada na borda seria 

distribuída uniformemente sobre área semi-circular (OLIVEIRA, 2000). A Figura 2.8 

apresenta as posições dos carregamentos analisadas por H. M. Westergaard em 1926. 
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Figura 2.8 Posições dos carregamentos analisadas por Westergaard. 

 

Porém a utilização das equações propostas por Westergaard é limitada, pois consideram 

apenas a camada do pavimento e fundação semi-infinita, desprezando a possibilidade da 

existência de camadas intermediárias, rígidas ou semi-rígidas (OLIVEIRA, 2000), e a 

influência de uma carga nas tensões em um ponto que não seja imediatamente abaixo do 

ponto de aplicação da carga (RODRIGUES, 2006). Também não foram considerados os 

efeitos da temperatura nas equações originais, que posteriormente foram suplantados por 

novas análises realizadas pelo próprio Westergaard (BALBO, 2005). 

 

Em 1933, a Portland Cement Association (PCA) apresenta uma modificação empírica na 

equação de Westergaard (1926). Baseada nos testes feitos na Arlington Experimental Farm, 

a PCA simplificou e correlacionou as equações de Westergaard com o volume de tráfego e 

desconsiderou o conceito do módulo de reação do subleito proposto anteriormente. Ainda 

em 1934 a PCA introduziu o primeiro modelo de cálculo à fadiga, onde o número de 

repetições de carga que causava a ruptura da placa era relacionado ao nível de esforço 

aplicado (PCA, 1991). 

 

Os primeiros estudos associados á incorporação do aço na composição das placas dos 

pavimentos de concreto foram apresentados por Bradbury, em 1938 (apud MARIN; BALBO, 

2004). Em sua análise com relação à função da armadura para este tipo de pavimento, 

Bradbury afirma que a combinação do aço e do concreto, dois materiais tão diferentes no 

que diz respeito a resistência e as propriedades elásticas e resistentes, é a de utilizar as 

vantagens inerentes a um material para suprir as deficiências relacionadas ao outro, ou seja, 

a ductibilidade e a elevada resistência à tração do aço complementando certas limitações do 

concreto referentes à sua fragilidade e à sua baixa resistência às tensões de tração 

(BRADBURY, 1938). 
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Bradbury pesquisou sobre o empenamento das placas e estabeleceu equações, baseadas 

no modelo anterior de Westergaard, para o cálculo das tensões tanto para placas 

retangulares de comprimento infinito como para as de comprimento finito. Segundo 

Rodrigues (2006), todas as placas estão sujeitas ao empenamento, sejam elas esbeltas, 

espessas, armadas, protendidas, entre outras. Isso acontece sempre que há uma diferença 

de temperatura ou de umidade entre a face superior e inferior da placa. Balbo e Severi 

(2002) mostram inúmeros detalhes relacionados a essas diferenças entre temperaturas e os 

diferenciais térmicos em placas de concreto em regime de clima tropical. 

 

Em seus estudos relacionados ao empenamento da placa, Bradbury afirma que as variáveis 

mais importantes no cálculo da tensão de empenamento são a espessura da placa e o raio 

de rigidez relativo da placa2. A Figura 2.9 apresenta os coeficientes adimensionais para o 

cálculo das tensões de empenamento propostos por Bradbury em 1938. 

 

 

 

Figura 2.9 Coeficientes para as tensões de empenamento referente ao gradiente 

térmico, proposto por Bradbury (1938) (fonte: RODRIGUES, 2006). 

 

                                       
2 O raio de rigidez relativo da placa ( l ), conceito estabelecido nos estudos anteriores realizados por 
Westergaard, define uma distância aproximada a partir da carga em que o momento fletor atuante 
inverte (comunicação pessoal do Prof. José Tadeu Balbo em 2006), sendo dado pela expressão: 
 

4
2

3

)1(12 µ−
=

k

hE
l  

 
onde E é o módulo de elasticidade do concreto, h a espessura da placa, k o módulo de reação do 
subleito e µ o coeficiente de Poisson do concreto. 
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Em 1948, Westergaard apresenta novas equações para a determinação das tensões e das 

deflexões que ocorrem nas placas de concreto apoiadas sobre um meio elástico para carga 

posicionada na borda do pavimento, novamente sem levar em conta eventual e possível 

transferência de carga nas juntas pela presença de elementos como barras de aço 

habitualmente empregadas. As cargas aplicadas foram distribuídas uniformemente em área 

elíptica e não mais em área circular e semi-circular como ele mesmo havia proposto em 

1926 (OLIVEIRA, 2000). Em suas equações, Westergaard não analisa a não linearidade do 

gradiente térmico (BALBO, 2005). 

 

Friberg (apud MARIN, 2006), em 1950, relata o sistema de armaduras usado nos primeiros 

anos de desenvolvimento dos pavimentos de concreto armado. A taxa utilizada em projeto 

era de até 4,88 kg/m2. Este processo construtivo era composto pelo emprego de uma 

armadura na face inferior da placa e outra na face superior e muitos pavimentos foram 

assim construídos.  

 

Em 1950, Pickett e Ray preparam cartas de influência, baseadas no modelo analítico 

proposto por Westergaard (1948). Com estas cartas, verdadeiros ábacos para simplificação 

de cálculos e superposição de efeitos de diferentes cargas, podiam-se analisar os esforços 

no centro e no canto da placa para diferentes situações de carregamento (PCA, 1991); 

porém, este é um método limitado, pois não considera a transferência de carga nas juntas 

transversais, não analisa os efeitos térmicos na placa e considera que o pavimento se apóia 

sobre um líquido muito denso (hipótese de Winkler). 

 

Em 1960, Anders Losberg, engenheiro sueco, professor da Chalmers University of 

Tecnology em Gotenburgo, na Suécia, dedicou anos de pesquisa ao dimensionamento de 

placas de concreto armado apoiadas em meio elástico. Seus estudos foram voltados ao 

emprego de pavimentos aeroportuários, aplicando a Teoria das Charneiras Plásticas como 

fundamentação dos cálculos de esforços de tração em placas de concreto com rótulas de 

fissuração (LOSBERG, 1978). 

 

O trabalho de Losberg foi aplicado pela primeira vez em 1962 com a construção de um 

pavimento de concreto armado no Aeroporto de Estocolmo. O projeto deste pavimento 

consistia em placas de 180 mm de espessura, com uma armadura posicionada abaixo do 

plano médio da seção transversal da placa com área de aço de 3,87 cm2/m e comprimentos 

de até 50 m. A armadura era formada por tela de aço soldada, com diâmetro igual a 8 mm 

espaçados a cada 130 mm. Esta pista esteve em operação por mais de 30 anos sem 

reparos ou manutenção apresentando um excelente comportamento estrutural e de 
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rolamento (RODRIGUES, 2004). Na Figura 2.10 é apresentado um croqui esquemático 

deste primeiro pavimento aeroportuário em concreto armado. 

 

 

 

Figura 2.10 Seção tipo do pavimento do Aeroporto de Estocolmo (fonte: RODRIGUES, 

2004). 

 

Losberg defendia que as tensões de tração às quais as placas de concreto eram submetidas 

deveriam ser combatidas com o emprego de armadura, cuja taxa, deveria permitir a 

fissuração do concreto com aberturas mínimas (controladas pela própria armadura), de 

modo que essas fissuras não comprometessem a durabilidade do pavimento. Foi 

considerado em seus estudos que o pavimento está submetido a tensões de origem térmica 

que produziam o empenamento das placas de concreto, que a carga de roda ou cargas 

concentradas em um único ponto gerava momentos fletores na placa de concreto e que a 

placa esta apoiada sobre um meio elástico (LOSBERG, 1978). 

 

Posteriormente, a metodologia proposta por Losberg (1978) e baseados na metodologia 

difundida pela PCA para a determinação dos momentos fletores, isto é, pelo emprego das 

cartas de influência propostas por Pickett e Ray (1950), Pitta e Rodrigues (1997) 

apresentam um possível critério de dimensionamento para os pavimentos de concreto 

armado ou pavimentos de concreto estruturalmente armado (PEA).  

 

O dimensionamento é feito em duas etapas. Primeiramente considera-se o carregamento no 

interior da placa de concreto e posteriormente na borda longitudinal livre do pavimento. A 

tensão máxima considerada na borda longitudinal livre do pavimento ocorre quando a roda 

do veículo for tangente a esta. Conforme a roda se dirige para o interior do pavimento, a 

tensão gerada reduz bruscamente; a 100 mm da borda esta atinge 50% do valor inicial, a 

partir deste ponto, a tensão já esta com valores próximos a do interior. Neste critério não foi 

considerado o efeito da redução do raio de rigidez da placa pela plastificação da armadura. 

(RODRIGUES, 1999). 
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Balbo e Marin (2008) apresentam estudo experimental para a verificação de deformações e 

tensões em armaduras de pavimentos de concreto armado submetidos a cargas de eixos 

rodoviários, empregando instrumentação em pista, totalmente desenvolvida pelo Laboratório 

de Mecânica de Pavimentos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O 

principal objetivo do trabalho era verificar a aplicabilidade de critérios de determinação de 

áreas de armadura em seções transversais sob solicitações normais e sem esforços 

normais ou excêntricos em pavimentos de concreto armado. Além disso, o experimento 

permitiu avaliar o critério empregado por projetistas brasileiros de se adotar uma armadura 

dupla nas bordas de placas de concreto armado. As principais conclusões desse trabalho 

foram: 

 

• Os valores de tensões obtidas em campo são inferiores à tensão admissível no aço, 

mostrando a adequabilidade do critério de determinação da área de armadura no 

pavimento; 

• Contudo, as tensões em campo indicaram a necessidade de avaliação mais precisa 

das tensões de projeto, o que requer métodos mais sofisticados de cálculo de 

esforços que os antigos modelos analíticos muito comumente aplicados. Isto é 

necessário para maior economia no projeto das armaduras, que como visto, se trata 

de um elemento bastante importante na composição final do custo dos pavimentos; 

• O emprego de armadura dupla de borda revelou-se muito conservador, sendo 

possível nesse caso a otimização do projeto por meio do emprego de tela única de 

padrões diferenciados das telas soldadas aplicadas em áreas centrais das placas de 

concreto; 

• Seriam ainda possíveis, em linhas gerais, empregando-se métodos mais abalizados 

de determinação de momentos fletores em placas de concreto, a redução na 

espessura das placas de concreto combinada com o uso de consumos inferiores de 

cimento (menores valores de fck), concomitantemente ou isoladamente. 

 

 

2.5.2 Aplicações e estudos referentes aos pavimentos de concreto com 

armadura contínua 

 

Em 1951, em Fort Worth District, no Estado do Texas, E.U.A., foi construído o primeiro 

pavimento de concreto com armadura contínua. Este pavimento era composto por placas de 

200 mm de espessura, taxa de armadura igual a 0,69% da área da seção transversal da 

placa e base de brita com espessura de 200 mm. Tal pavimento apresentou excelente 

desempenho durante anos; desde então, milhares de quilômetros de pavimentos de 
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concreto com armadura contínua foram construídos no Estado do Texas. Tem-se registro 

que até 2005 foram executados 16.093 km e todos estes pavimentos apresentam 

desempenho satisfatório (WON et al, 2006).  

 

Baseado na tecnologia que já vinha sendo aplicada a alguns anos e com bons resultados 

observados na Bélgica, em 1983, é construído, na França, o primeiro pavimento de concreto 

com armadura contínua. O pavimento da rodovia que liga Paris a Lyon é composto por 

placas de 160 mm de espessura, resistência à tração na flexão do concreto superior a 5 

MPa e taxa de armadura igual a 0,67 % da área da seção transversal da placa. Em 1997, foi 

feita a análise do desempenho deste pavimento submetido ao tráfego pesado e resultados 

satisfatórios foram constatados (GUERIN, 1998). 

 

Entre 1989 e 1990 foram construídas quatro pistas de teste em Houston, no Estado do 

Texas. Destas, três foram construídas no período do inverno e uma foi construída no verão. 

O objetivo deste estudo era analisar os fatores que afetam a abertura das fissuras nos 

pavimentos de concreto com armadura contínua, haja vista que, as fissuras exercem 

influência direta no comportamento e no desempenho deste tipo de pavimento. Fissuras de 

grandes aberturas podem ocasionar o desenvolvimento de outras patologias mais graves, 

tais como, a corrosão da armadura, o esborcinamento das fissuras e o punchout (SUH; Mc 

CULLOUGH, 1994). 

 

Naquela pesquisa foram estudados dois traços diferentes de concreto. Um utilizou agregado 

calcário e o outro agregado silicoso extraído de leito do rio. Com relação à época de 

construção das pistas de teste observou-se que a pista construída no verão apresentava 

fissuras com aberturas maiores que as pistas construídas no inverno. O tipo de agregado 

utilizado na composição do traço do concreto também exerce influência na abertura das 

fissuras. Observou-se que as pistas de teste construídas com concreto que tinha agregado 

silicoso extraído do leito de rio em sua composição apresentavam fissuras com aberturas 

maiores que as pistas de teste que foram construídas com concreto que tinha agregado 

calcário em sua composição.  

 

Outro fator que exerce significante influência na abertura das fissuras é a taxa de armadura. 

Taxas de armadura elevada reduzem a abertura das fissuras. Foram estudadas seções 

teste com elevada, média e baixa taxa de armadura. Observou-se que não há diferença 

significativa com relação a abertura das fissuras quando se compara seções com taxa de 

armadura elevada e média, porém, quando se compara seções com taxas de armadura 
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média e baixa essa diferença é relevante. Seções com baixa taxa de armadura apresentam 

aberturas de fissuras maiores.  

 

Larson e Tayabji (1994) selecionaram 23 projetos onde foram feitas investigações de campo 

e testes laboratoriais para avaliar o desempenho dos pavimentos de concreto com armadura 

contínua. Foram selecionados cinco pavimentos no Estado de Illinois, três em Iowa, cinco 

em Oklahoma, três em Oregon, dois na Pensilvânia e cinco em Wisconsin (todos nos 

E.U.A.). A espessura destes pavimentos variava entre 200 e 330 mm, três destes 

apresentavam barras de aço revestidas com epóxi, dois deles foram executados com bases 

permeáveis; a idade variava de 0,3 a 22 anos; a quantidade de aço variava de 0,45% a 

0,7%. Onze dos pavimentos apresentavam acostamento executado com concreto asfáltico e 

o restante foi em concreto; quinze dos pavimentos se localizavam em regiões de clima 

úmido e de frio intenso (geada) e os demais se localizavam em regiões úmidas onde não 

havia períodos de congelamento das camadas inferiores dos pavimentos.  

 

Na avaliação de campo foi analisado o índice de serventia, a condição de rolamento da 

pista, as deflexões, o espaçamento entre as fissuras, o tipo de acostamento, os efeitos da 

base permeável e das barras revestidas com epóxi, a eficiência da transferência de carga 

pelas fissuras, a abertura das mesmas e a quantidade de aço.  

 

As condições de rolamento da pista e o índice de serventia foram analisados por meio do IRI 

(International Roughness Index) do pavimento. Os 23 pavimentos apresentaram condições 

satisfatórias. Segundo Larson e Tayabji (1994), o IRI não refletiria naqueles casos um bom 

indicador na análise do desempenho do pavimento posto que, pavimentos com idades muito 

diferentes foram analisados e todos apresentaram condições satisfatórias ao rolamento.  

 

A avaliação das deflexões que ocorriam nos pavimentos foi realizada com o FWD (Falling 

Weight Deflectometer). Concluiu-se que os valores das deflexões estão intimamente ligados 

a espessura da placa e a capacidade de suporte da base e do subleito. Foi verificado que o 

tipo de acostamento (asfáltico ou concreto) não teria influência significante no desempenho 

do pavimento.  

 

No estudo dos efeitos das bases permeáveis foi observado um leve aumento no 

espaçamento entre as fissuras. Desta análise, conclui-se que, para que os pavimentos 

apresentem uma fissuração aceitável (não prejudicial à integridade estrutural do pavimento) 

as taxas de armadura devem ser superiores a 0,65%. Na análise do efeito das barras de aço 

revestidas com epóxi observou-se uma leve redução no espaçamento entre as fissuras. 
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A quantidade de aço tem grande influência no desempenho dos pavimentos de concreto 

com armadura contínua uma vez que está intimamente ligada ao espaçamento entre as 

fissuras. Foi concluído que o aumento na quantidade de aço resulta em menores 

espaçamentos entre as fissuras, o que é positivo para o desempenho dos pavimentos. 

Taxas de armadura de 0,8% conduzem a espaçamentos entre fissuras de 0,6 m. Pequenos 

espaçamentos entre fissuras podem causar o aparecimento de uma outra patologia 

designada por punchout (caracterizado pela interligação de fissuras transversais e 

longitudinais com posterior desprendimento do material da superfície de rolamento da placa 

de concreto).  

 

Taxas de armadura de 0,6% a 0,7% são dadas como faixas ideais. Estas resultam em 

espaçamentos de fissuras entre 0,9 e 1,5 m, diminuindo assim o possível surgimento do 

punchout. Não é aconselhável executar pavimentos com taxas de armadura inferiores a 

0,6%. Estas resultam em grandes espaçamentos entre fissuras que geram tensões elevadas 

no aço podendo levá-lo a ruptura (LARSON; TAYABJI, 1994). A Figura 2.11 apresenta a 

patologia designada como Punchout. 

 

 

 

Figura 2.11 Punchout (fonte: USACE, 1982). 

 

O aumento do volume de tráfego nas rodovias somado a redução, por exigências públicas, 

das atividades de manutenção destes pavimentos, motivou o estudo de uma nova 

concepção de vida útil prolongada para os pavimentos de concreto com armadura contínua, 

em 1990, em Illinois. Este novo conceito de vida útil prolongada dos pavimentos visa maior 

conforto ao rolamento e manutenção mínima por um período de 30 a 40 anos.  
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Em 2001, na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign iniciam-se os estudos. São 

então construídas 10 seções teste com espessuras de 250 e 350 mm, taxas de armadura de 

0,55%, 0,78%, 0,80% e 1,09%, sub-base de agregado betuminoso com espessura de 150 

mm e subleito reforçado com camada granular de espessura igual a 300 mm. Ensaios de 

capacidade de carga acelerados eram realizados com o objetivo de determinar o processo 

de formação da patologia mais grave que pode ocorrer neste tipo de pavimento, o punchout 

(WINKELMAN, 2006). 

 

A partir do resultado destes estudos, novas especificações de projeto foram adotadas. Com 

a realização dos ensaios de capacidade de carga acelerada conclui-se que todas as seções 

com 250 mm de espessura apresentaram o início do desenvolvimento do punchout depois 

de uma determinada carga aplicada, enquanto que as seções de espessura de 350 mm não 

apresentaram este problema. Por essa razão, é exigida uma espessura mínima de 350 mm 

nos projetos de vida útil prolongada destes pavimentos. 

 

A taxa de armadura exigida foi modificada de 0,70% para 0,80% e deve estar posicionada a 

115 mm do topo da placa. A sub-base deve ser executada com uma mistura asfáltica a 

quente de 150 mm de espessura. O reforço do subleito é constituído por uma camada de 

300 mm de agregado compactado. Esta espessura foi dividida em duas outras camadas: a 

primeira com espessura de 225 mm foi composta por agregado graúdo bem graduado com 

tamanho máximo igual a 200 mm; a segunda com espessura de 75 mm foi composta por 

agregado miúdo com tamanho máximo de 38 mm. 

 

No Estado de Illinois a prática de construção de pavimentos de concreto com armadura tem 

sido incrementada na última década, atendidas as novas exigências estabelecidas pelas 

pesquisas realizadas. Na seqüência são apresentadas as principais obras realizadas em 

anos recentes. 

 

O primeiro pavimento de concreto com armadura contínua, a ser construído em Illinois, 

utilizando a nova concepção de vida útil prolongada foi a rodovia Interstate 80, em Grundy 

County. A obra teve início em 2001 e término em 2002. O projeto compreendeu a remoção 

total do pavimento de concreto existente e sua reconstrução com o dimensionamento 

baseado nas novas exigências requeridas. O pavimento existente foi construído em 1960 e 

tinha espessura igual a 250 mm. Em 1980, foi feito o primeiro revestimento (overlay) de 

concreto asfáltico misturado a quente neste pavimento. O segundo, também executado com 

concreto asfáltico misturado a quente, foi feito em 1989. Esta rodovia tem 12,2 km de 
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extensão. Em 2005, o volume diário médio de tráfego era de 35.700 veículos, sendo 31% 

veículos comerciais pesados. 

 

A segunda rodovia, construída em 2002 com 16 km de extensão, foi a Interstate 70, em 

Clark County. Este pavimento tem como sub-base o antigo pavimento de concreto com 

armadura contínua, de espessura igual a 200 mm, construído em 1968. Em 1980 foi feito o 

primeiro revestimento (overlay) de concreto asfáltico misturado a quente neste pavimento. O 

segundo também executado com concreto asfáltico misturado a quente, foi feito em 1994. 

Em 2005, o volume diário médio de tráfego era de 22.800 veículos, sendo 52% veículos 

comerciais pesados.  

 

A terceira rodovia foi a Interstate 290, em Cook County. O projeto compreendeu a remoção 

total do pavimento de concreto com armadura contínua existente, de espessura igual a 225 

mm, construído em 1971, sendo a nova pavimentação executada em 2003 com o 

dimensionamento baseado nas novas exigências requeridas. Esta rodovia tem 11,8 km de 

extensão. No ano de 2004, o volume diário médio de tráfego era de 188.200 veículos, sendo 

10% veículos comerciais pesados. 

 

A quarta obra, executada em 2003 com 12,2 km de extensão, foi o alargamento da 

Interstate 80, em Clark County. Em 2005, o volume diário médio de tráfego era de 35.700 

veículos, sendo 31% veículos comerciais pesados.  

 

A quinta rodovia foi a Interstate 74, em Cook County. O projeto compreendeu a remoção 

total do pavimento de concreto existente e sua reconstrução com o dimensionamento 

baseado nas novas exigências requeridas. O pavimento existente construído em 1959 tinha 

espessura de 250 mm. Em 1984, foi feito um revestimento (overlay) de concreto asfáltico 

misturado a quente. Esta rodovia tem 13,9 km de extensão. No ano de 2003 o volume diário 

médio de tráfego era de 43.200 veículos, sendo 7% veículos comerciais pesados 

(WINKELMAN, 2006). 

 

 

2.5.3 Aplicações dos pavimentos de concreto armado no Brasil 

 

No setor rodoviário, a primeira experiência em pavimentos de concreto armado empregada 

no Brasil é recente. O primeiro trecho, com caráter experimental, com 1.500 m de extensão, 

que forma o acesso entre duas pistas da BR-277, localizada no município de Balsa Nova, 

Paraná, foi construído em 1998, portanto, há dez anos. Este pavimento foi dimensionado 
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para suportar cargas de veículos comerciais pesados superiores àquelas permitidas pela 

legislação brasileira. O pavimento foi executado com 160 mm de espessura, armadura dupla 

em tela soldada com taxa igual a 8 kg/m2, concreto com resistência característica à 

compressão (fck) de 25 MPa, placas com 15 m de comprimento por 7 m de largura e base de 

concreto compactado com rolo (CCR) de espessura de 100 mm (RODRIGUES, 2003).  

 

Uma avaliação visual das condições superficiais deste pavimento, realizada em dezembro 

de 2000, mostrou que ele não apresentava problemas estruturais aparentes. Foram 

encontrados esborcinamentos das juntas em três placas, algumas fissuras de retração e 

reparos executados em três juntas (MARIN, 2006).  

 

O terminal rodoviário municipal de Santo André, Estado de São Paulo, foi inicialmente 

dimensionado para suportar o tráfego diário de 150 ônibus, com um aumento previsto para o 

tráfego futuro. Este pavimento foi executado com 120 mm de espessura, armadura dupla em 

tela soldada, base de brita graduada simples (BGS) com espessura de 100 mm e placas de 

8 m de largura por 20 m de comprimento (RODRIGUES; GASPARETTO, 2000). 

 

No setor viário, foi executada a Avenida Condessa do Rio Novo, localizada no centro da 

cidade de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro. No dimensionamento foram considerados 25 

a 30 anos de vida útil para este pavimento. Executado em 2000, com espessura de 140 mm, 

armadura dupla em tela soldada com taxa igual a 6,0 kg/m2 e base de brita graduada 

simples. 

 

Ainda no setor viário, construído em 2003, o pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo 

(na época denominado por Corredor Cultural, entre a biblioteca pública e o teatro municipal), 

localizada no centro da cidade de São Paulo é um exemplo típico de reforço com concreto 

sobre pavimento de concreto existente. A solução adotada no dimensionamento foi o 

pavimento de concreto armado não aderido sobre o pavimento antigo. A escolha por esta 

solução foi motivada pelas limitações relacionadas à espessura do pavimento, em virtude do 

greide e das soleiras das edificações existentes. Este pavimento foi executado com 

espessura de 125 mm, armadura dupla (tela soldada) com taxa de 7,0 kg/m2. A área total do 

pavimento é de 13.800 m2 (MARIN, 2006); tal pavimento é objeto de estudo e análise no 

presente trabalho.  

 

Mais recentemente, pode-se mencionar o terminal rodoviário de São Miguel, na cidade de 

São Paulo, construído em novembro de 2005, tendo o pavimento de concreto armado 
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espessura de 150 mm, armadura dupla em tela soldada com taxa igual a 5,2 kg/m2 e base 

executada com brita graduada simples. 

 

A primeira experiência realizada no setor aeroportuário no Brasil, com pavimento de 

concreto armado, foi a construção do pátio de estacionamento de aeronaves de um hangar 

de manutenção da TAM, em 2001, no município de São Carlos, Estado de São Paulo. 

Dimensionado para suportar carga máxima de 1.700 kN (aeronave – Airbus A330), 

apresenta espessura de 200 mm, armadura dupla executada com telas soldadas com taxa 

igual a 9,4 kg/m2 e espaçamento de juntas de até 15 m (RODRIGUES, 2003). A área total 

do pátio de estacionamento de aeronaves é de 25.000 m2 (MARIN, 2006).  

 

No setor industrial encontra-se o maior número de obras utilizando o concreto armado como 

solução. Construído em 1998, o Centro de Distribuição da Serbom, localizado próximo ao 

km 22 da Rodovia Anhanguera (SP), com área total de 100.000 m2, foi o primeiro pavimento 

brasileiro executado em concreto armado utilizando o sistema jointless. Este sistema 

permite a construção de placas com grandes dimensões. As placas têm espessura de 140 

mm e dimensões planas de 25 m por 20 m para as placas internas, e dimensões de 25 m 

por 32 m para as placas externas3.  

 

Em 2002, foi construído o galpão do Destro Atacadista, situado no município de Jundiaí, 

Estado de São Paulo. Com área interna de 30.000 m2, foi executada com o equipamento 

Laser Screed (ver Balbo, 2005) com produção diária de até 2.180 m2. O sistema adotado 

para execução do piso interno foi o jointless com placas de até 1.090 m2 cada (39 m x 28 m).  

 

Podem ainda ser mencionadas como aplicações do pavimento de concreto armado no 

Brasil, no setor industrial, o parque industrial da Armafer no Rio de Janeiro (RJ), o piso 

industrial da Ferramentas Gerais em Porto Alegre (RS), o piso do galpão da Alstom em São 

Paulo (SP) em 2003 e da Repapel em Guarulhos (SP) em 2004. Também, o piso de 

depósito da Madeira Herval em Dois Irmãos (RS), e mais recentemente o piso do galpão 

industrial da Cortag em Mogi Mirim (SP) em 2007. Na Tabela 2.5 são apresentados alguns 

pavimentos de concreto armado executados no Brasil bem como suas características de 

projeto. 

 

                                       
3 Informações obtidas em http://www.lpe.eng.br/ , com acesso em julho de 2007.  

 



 30 

Tabela 2.5 Pavimentos de concreto armado executados no Brasil (fonte: MARIN; BALBO; 

2004). 

 

Ano de 

Execução 
Local do pavimento 

Espessura 

(mm) 

Taxa de 

Armadura 

(kg/m2) 

Sub-Base 

1997 
BR 277 – Acesso Fábrica de Cimento 

Itambé 
140 6,00 BGTC 

1998 
Corredor de Ônibus Rua Luiz Gasparin – 

Curitiba - PR 
140 6,00 BGS 

1999 
Corredor de Ônibus São Mateus – 

Jabaquara – São Paulo – SP  
150 5,30 

Pavimento Asfáltico 

Existente 

1999 
Pátio de Manutenção SATA – Guarulhos 

– SP  
160 11,00 BGTC 

1999 
Praças de Pedágio – SP Vias e Intervias 

– SP  
125 6,7 CCR 

1999 
Terminal Rodoviário Campo Mourão – 

PR 
140 6,00 BGS 

1999 
Terminal Rodoviário Novo Hamburgo – 

RS 
170 6,50 

100 mm de BGS + 

lastro de CCR 

2000 
Terminal de Cargas TECA 1 – Aeroporto 

de Fortaleza 
150 7,00 BGS 

2000 
Avenida Condessa do Rio Novo – Três 

Rios – RJ  
140 6,00 BGS 

2001 Corredor de Ônibus – Manaus – AM  140 6,00 Solo-Brita 

2001 
Terminais Cidade Nova e Jorge Lacerda 

– Manaus – AM 
140 6,00 Solo-Brita 

2001 
Centro de Manutenção TAM – Pátio de 

Taxiamento – São Carlos – SP  
200 9,40 BGTC 

2001 
Terminal Metropolitano de Carapicuíba – 

São Paulo – SP  
140 6,00 BGS 

2002 
Corredor de Ônibus – Av Santo Amaro – 

São Paulo – SP 
140 7,60 

Pavimento Asfáltico 

Existente 

2002 Destro Atacadista – Jundiaí – SP  160 7,00 BGTC 

2002 Rodovia BR-232  Recife/Caruaru – PE 160 6,11 CCR 

2003 
Corredor Cultural – Centro – São Paulo – 

SP  
125 7,00 

Pavimento de 

Concreto Existente 
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Foram verificados ainda outros pavimentos industriais de concreto armado executados no 

Brasil que não constam na bibliografia anteriormente referida, que são apresentados na 

Tabela 2.6, que não pretende ser exaustiva. 

 

Tabela 2.6  Pavimentos industriais de concreto armado executados no Brasil. 

 

Ano de 

Execução 
Local do pavimento 

Espessura 

(mm) 

Taxa de 

Armadura 

(kg/m2) 

Sub-Base 

2003 Alstom – São Paulo - SP 
300 / 150 / 

120 
7,0 BGS 

2004 Repapel – Guarulhos – SP 120 4,7 BGS 

2007 CENIBRA – Ipatinga - MG4 250 13,0  CCR 

2007 Cortag – Mogi Mirim – SP 140 5,6 BGS 

 

 

2.6 Aspectos executivos dos pavimentos de concreto armado 

 

2.6.1 Concreto 

 

A produção, o transporte, o lançamento, o adensamento, o acabamento superficial e a cura 

do concreto exercem grande influência no desempenho do pavimento, visto que, a estes 

fatores pode estar associado o aparecimento de diversas patologias tais como, fissuras de 

retração plásticas, baixa resistência à abrasão, baixos níveis de planicidade e nivelamento, 

texturas incorretas, entre outros. 

 

O concreto empregado em pavimentos armados sejam eles, industriais, urbanos ou 

rodoviários, difere em três aspectos dos concretos normalmente utilizados em estruturas. O 

primeiro refere-se à relação área/volume, nos pavimentos esta relação é muito maior que 

nas estruturas convencionais, o que indica que o concreto estará mais susceptível ao 

aparecimento de fissuras de retração plástica e ao fenômeno da exsudação (RODRIGUES, 

2006). 

 

                                       
4 Comunicação pessoal do Prof. José´Tadeu Balbo (2007). 
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O fenômeno da exsudação provoca o aumento do teor de água na superfície do pavimento 

reduzindo a resistência mecânica do concreto e causando o desgaste superficial precoce da 

placa de concreto, o empoeiramento e o escamamento. Embora seja um fenômeno inerente 

ao concreto fresco, há dois fatores que podem minimizar os efeitos negativos causados pela 

exsudação (CASSARO; RODRIGUES, 1998): 

 

• Aumentando-se o teor de finos ou utilizando aditivos específicos para este fim de 

modo a aumentar a coesão da mistura; 

• Evitar a supervibração do concreto, pois esta facilita a segregação da mistura. 

 

O fenômeno da retração nos pavimentos de concreto armado merece grande atenção por 

parte dos executores devido a grande quantidade de patologias geradas por ela. Parte da 

responsabilidade se dá a alterações na composição do cimento Portland, como o aumento 

nas finuras e nos teores de adições que trouxeram benefícios ao concreto como o aumento 

da resistência inicial e final, porém, tornaram o mais susceptível ao aparecimento das 

fissuras, principalmente nas primeiras idades (RODRIGUES, 2006). 

 

O aparecimento das fissuras de retração plástica é proveniente da evaporação da água do 

concreto ocorrida durante o adensamento e antes do início da pega onde as taxas de 

evaporação são as mais elevadas no período de cura, devido à alta permeabilidade e à 

exsudação (RODRIGUES, 1989). 

 

O controle do aparecimento das fissuras de retração plástica pode ser feito através do 

controle da evaporação de água do concreto por meio da combinação de uma série de 

aspectos construtivos. De acordo com o ACI (1996) esse controle pode ser feito tomando-se 

os seguintes cuidados: 

 

• Proteger a superfície concretada da ação do sol e do vento; 

• Fazer a cura química do concreto ou empregar o método de aspersão de água no 

período da cura de forma a dificultar a evaporação; 

• A sub-base deve ser umedecida caso não seja colocado o filme plástico; 

• Os agregados devem ser resfriados com água antes da carga no caminhão. 

 

Segundo Rodrigues (2006) dois outros cuidados durante a execução devem ser tomados 

que não foram citados pelo ACI (1996). Um deles está associado ao controle da temperatura 

do cimento e o outro ao tempo de pega, pois quanto maior o tempo de pega, maior será a 



 33 

probabilidade da perda de água por exsudação e, conseqüentemente, maior será a 

probabilidade do aparecimento das fissuras. 

 

O segundo aspecto está relacionado ao revestimento, a maioria das placas de concreto são 

empregadas sem revestimento exercendo dupla função, uma estrutural e a outra de 

acabamento. O terceiro aspecto importante está associado a temperatura ambiente durante 

a concretagem. Cuidados especiais devem ser tomados na execução de pavimentos em 

dias muito quentes. 

 

Outro aspecto preponderante na ocorrência de problemas executivos está associado à cura 

do concreto. A cura inicial é feita logo após o acabamento final da superfície e, tem como 

objetivo, impedir a evaporação de água do concreto garantindo as condições de hidratação 

do cimento, isto é, temperatura e umidade, evitando-se assim o aparecimento de fissuras de 

retração e assegurando a resistência superficial à abrasão. A cura inicial pode ser efetuada 

pela aplicação de membranas de cura, filmes plásticos, entre outros. 

 

As membranas de cura são emulsões à base de polímeros que com a secagem da água 

formam uma camada impermeável sobre a superfície. São bastante empregadas em áreas 

externas (RODRIGUES, 2006). A aplicação da cura química tem algumas desvantagens, 

visto que, esta interfere na aderência de revestimentos e exige cuidados na aplicação 

devendo ser empregada uniformemente e dentro das quantidades especificadas 

(CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

Os filmes plásticos também podem ser usados com bastante eficiência na cura inicial, 

porém, alguns cuidados devem ser tomados na colocação de modo a evitar danos à 

superfície. Outro cuidado que deve ser tomado na utilização dos filmes plásticos esta 

associado a aderência filme plástico/concreto, estes materiais por não estarem 

completamente aderidos formam uma camada de vapor entre a filme plástico e o concreto 

que quando se condensa poderá ocasionar o aparecimento de manchas na superfície. 

 

Segundo Rodrigues (2006), os filmes plásticos são mais eficientes que as membranas de 

cura, no entanto, o processo de aplicação da cura feita através de emulsões à base de 

polímeros pode ser iniciado mais cedo. 

 

A cura complementar é iniciada logo após o fim de pega do concreto e tem o objetivo não 

somente de evitar a evaporação da água mais também manter a superfície concretada 

saturada com água. Os materiais mais empregados são as areias e as sacarias de aniagem, 
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haja vista que esses materiais são inertes e tem boa capacidade de retenção de água, além 

de não ocasionarem manchas na superfície. De acordo com Cassaro e Rodrigues (1998), a 

cura complementar deve ser executada até que o concreto obtenha ao menos 75% da 

resistência final estimada. 

 

 

2.6.2 Posicionamento das armaduras 

 

Alguns cuidados durante a fase executiva devem ser tomados no posicionamento das 

armaduras, visto que, o desempenho e a durabilidade dos pavimentos de concreto armado 

está diretamente relacionado a qualidade no posicionamento das armaduras de combate à 

retração e às tensões de tração geradas. 

 

Antes da concretagem deve-se verificar se as armaduras foram posicionadas conforme 

especificado em projeto. A armadura inferior não pode ser apoiada diretamente na sub-base 

do pavimento, ela obrigatoriamente deve estar apoiada sobre espaçadores plásticos (ver 

Figuras 2.12 e 2.13) ou pastilhas de cimento com resistência suficiente para garantir o 

cobrimento correto ao longo da concretagem (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

O cobrimento mínimo é uma característica muito forte associada à durabilidade do 

pavimento. Para pavimentos expostos a variações térmicas onde foi empregada resistência 

característica à compressão superior a 30 MPa e cobrimento de 30 mm, a durabilidade da 

estrutura deverá ser de aproximadamente 80 anos, enquanto que, se este cobrimento for 

reduzido para 10 mm à durabilidade será próxima de 10 anos (GASPARETO, 2001 apud 

RODRIGUES, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Espaçador plástico para pavimentos de concreto armado (fonte: 

GASPARETTO, 2001). 
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Figura 2.13 Posicionamento da armadura inferior sobre espaçadores plásticos (fonte: 

Gentilmente cedida pelo IBTS). 

 

A armadura superior deve ser posicionada sobre espaçadores treliçados ou caranguejos. 

Deve-se evitar o emprego de tijolos, madeiras e concreto, pois devido ao seu tamanho 

exagerado acabam por reduzir a espessura da placa (CASSARO; RODRIGUES, 1998; DNIT 

2005). 

 

Os espaçadores treliçados devem ser posicionados em linhas paralelas distando de 

aproximadamente 0,80 m a 1,00 m dependendo da bitola dos fios da tela. Fios com bitolas 

mais finas exigem menor espaçamento entre as treliças (RODRIGUES, 2006). De acordo 

com o DNIT (2005) os espaçadores treliçados devem ser distanciados de aproximadamente 

1,20 m. As Figuras 2.14 e 2.15 apresentam o posicionamento dos espaçadores treliçados. 

 

 

Figura 2.14 Posicionamento dos espaçadores treliçados sobre a armadura inferior (fonte: 

Gentilmente cedida pelo IBTS). 
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Figura 2.15 Posicionamento da armadura superior sobre espaçadores treliçados (fonte: 

Gentilmente cedida pelo IBTS). 

 

Os espaçadores tipo caranguejo são empregados à razão de cinco unidades por metro 

quadrado de pavimento (CASSARO; RODRIGUES, 1998; DNIT 2005). Esse tipo de 

espaçador possui certa instabilidade, necessitando de grande amarração da armadura com 

arame recozido (GASPARETTO, 2001). As Figuras 2.16 e 2.17 apresentam o espaçador 

tipo caranguejo e o seu posicionamento na estrutura. 

 

 

 

Figura 2.16 Espaçador metálico tipo caranguejo (fonte: GASPARETTO, 2001). 

 

 

 

Figura 2.17 Posicionamento dos espaçadores metálicos tipo caranguejo (fonte: 

GASPARETTO, 2001). 
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Segundo Rodrigues (2006) a utilização dos espaçadores treliçados tem duas vantagens em 

relação aos espaçadores tipo caranguejo. A primeira diz respeito à velocidade de colocação 

haja vista que, não há necessidade de se amarrar a armadura nos espaçadores treliçados e 

a segunda diz respeito à competitividade econômica, para uma mesma área de pavimento é 

empregada uma quantidade muito menor de espaçadores treliçados do que de espaçadores 

tipo caranguejo. 

 

É incorreto posicionar a armadura diretamente sobre a sub-base, lançar o concreto e 

posteriormente içá-la, ao passo que, não se sabe ao certo qual a posição final dela. É 

condenável também a prática de lançar o concreto até certa altura, colocar a armadura e 

posteriormente continuar a concretagem do restante (CASSARO; RODRIGUES, 1998). 

 

A ausência dos espaçadores potencializa a possibilidade de erros, portanto, mesmo 

considerando os custos desse material fica difícil encontrar justificativas para a não 

utilização.  

 

2.6.3 Barras de transferência 

 

As barras de transferência são projetadas para exercer três funções básicas 

(GASPARETTO, 2001): 

 

• Permitir a movimentação horizontal entre placas contíguas; 

• Restringir o empenamento das bordas; 

• Transferir os esforços verticais. 

 

Para que elas garantam o mecanismo de transferência de carga entre placas contíguas três 

cuidados essenciais devem ser tomados durante a execução. O primeiro está associado ao 

posicionamento, as barras de transferência devem estar paralelas entre si tanto no plano 

horizontal como no plano vertical, de modo que, a variação do espaçamento entre elas não 

seja superior a 25 mm e em relação ao plano médio da placa de concreto esta variação 

deve ser de mais ou menos 7 mm (GASPARETTO, 2001; RODRIGUES, 2006).  

 

O segundo está relacionado à aderência barra /concreto. Para permitir os movimentos 

contrativos da placa de concreto a barra de transferência não pode estar complemente 

aderida ao concreto, para isso deve ser aplicado graxa ou outro desmoldante pelo menos 

em metade do comprimento da barra objetivando impedir a aderência ao concreto e evitar 

que tensões prejudiciais sejam geradas naquela região. Na região da barra onde não há 
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aderência, não ocorre a passivação da armadura, é conveniente pintá-la para proteger da 

corrosão (GASPARETTO, 2001; RODRIGUES, 2006). 

 

O terceiro está associado ao volume de graxa ou desmoldante a ser empregado nas barras 

de transferência. Quantidades exageradas podem implicar na redução da eficiência das 

juntas (GASPARETTO, 2001). Segundo Gasparetto (2001) algumas características no 

preparo das barras também podem influenciar no bom funcionamento das juntas, tais como: 

 

• A barra de transferência deve ser de aço liso CA –25 ou barras mecânicas; 

• Deve ser totalmente retilínea; 

• Não deve possuir rebarbas nas extremidades; 

• Deve ser protegida contra a oxidação que pode ocorrer através da possível 

infiltração de água na região da junta. 

 

Deve ser evitada a substituição da graxa ou de algum tipo de desmoldante por lona plástica, 

papel de embalagem de cimento ou mesmo a colocação de pedaços de mangueira e 

conduítes elétricos nas barras. Estas práticas são prejudiciais ao mecanismo de 

transferência de carga, pois formam vazios entre o concreto e o aço Para a remoção da 

fôrma após a concretagem deve-se evitar a retirada das barras de transferência. 

(CASSARO; RODRIGUES, 1998; GASPARETTO, 2001). A Figura 2.18 apresenta o 

posicionamento correto das barras de transferência. 

 

 

 

Figura 2.18 Posicionamento das barras de transferência (fonte: Gentilmente cedida pelo IBTS). 
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Sistemas de transferência de carga tipo macho e fêmea devem ser evitados (ACI 1996 apud 

RODRIGUES, 2006), pois não garantem a transferência de carga adequada devido à 

retração do concreto, além de dificultar a execução e propiciar o aparecimento de fissuras 

na região da borda longitudinal causada pela ineficiente transferência de carga entre placas. 

 

 

2.6.4 Fôrmas 

 

As fôrmas têm a função de conter lateralmente o concreto lançado e delimitar o fim de uma 

jornada de trabalho. Se o adensamento e o nivelamento do pavimento forem executados 

com régua vibratória elas servem de suporte para o equipamento (CHODOUNSKY; VIECILI, 

2007). 

 

Para execução dos pavimentos de concreto armado existem basicamente quatro tipos de 

fôrmas, as de madeira, os perfis dobrados tipo U, os perfis laminados e os perfis pré-

fabricados de concreto. O tipo mais empregado são as fôrmas de madeira de peroba ou 

similar por serem facilmente manuseadas, trabalhadas e retificáveis (CASSARO; 

RODRIGUES, 1998; RODRIGUES, 2006). 

 

Alguns cuidados devem ser tomados durante o assentamento e a retirada das fôrmas, tais 

como (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007): 

 

• Devem ser fixadas com ponteiros de aço ou concreto em distâncias não superiores a 

1,5 m, de modo a suportar sem deformações e deslocamentos os esforços inerentes 

a concretagem; 

• O topo das fôrmas deve coincidir com a superfície da placa de concreto verificando-

se o alinhamento e o nivelamento de cada peça assentada. A tolerância de erro 

admissível no sentido vertical não deve ser superior a 3 mm, enquanto que no 

alinhamento longitudinal não deve ultrapassar 5 mm; 

• As fôrmas antes de assentadas devem ser untadas com material desmoldante de 

modo a facilitar sua remoção; 

• As fôrmas não devem ser removidas antes de 24 horas do final da concretagem de 

modo a evitar danos às bordas da placa; 

• Após a retirada da fôrma, a face lateral da placa deverá ser pintada com material 

isolante de modo a impedir a aderência entre a faixa executada e a futura; 

• Não podem ser usadas fôrmas empenadas, torcidas ou amassadas. 
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Muitas empresas executoras de pavimentos de concreto armado sejam eles industriais, 

urbanos ou rodoviários não considera no orçamento o custo das fôrmas ou destinam um 

valor insuficiente para cobrir a necessidade, com isso, no momento da execução são usadas 

soluções improvisadas como o emprego de sarrafos fixados à sub-base ou ao subleito. A 

causa relacionada a essa prática indevida é observada no momento da concretagem onde 

os sarrafos cedem a pressão do concreto formando uma junta sinuosa que dificilmente será 

seguida pela serra, conseqüentemente, se formarão duas juntas e essa região estará 

susceptível ao desplacamento do concreto. 

 

Problemas executivos como este, podem ser evitados com a utilização de fôrmas 

apropriadas que cumpram os requisitos (RODRIGUES; BOTACINI; GASPARETTO, 2006): 

 

• Tenham linearidade superior a 3 mm em 5 m; 

• Devem ter altura inferior à espessura do pavimento; 

• Devem possuir aberturas que permitam o posicionamento das barras de 

transferência. A tolerância de colocação é de + 25 mm no plano horizontal e + 12,5 

mm no plano vertical. O diâmetro das aberturas deve permitir a retirada da fôrma 

sem que haja interferência com as barras de transferência; 

• Sejam suficientemente rígidas para suportar as pressões laterais no momento da 

concretagem; 

• Sejam leves para facilitar a montagem; 

• Sejam suficientemente fortes para suportar equipamentos de adensamento quando 

empregados. 

 

2.6.5 Concretagem 

 

O processo de concretagem se não executado corretamente pode afetar o desempenho e a 

durabilidade do pavimento. Dois fatores primordiais estão relacionados diretamente a 

qualidade no processo da concretagem, são eles: 

 

• Ação do clima; 

• Seqüência de concretagem. 

 
2.6.5.1 Ação do clima 

 
O concreto ao final da cura apresenta boa resistência aos efeitos climáticos, porém, o 

concreto fresco pode ter suas características e propriedades alteradas por condições 
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climáticas adversas, tais como, vento, baixa umidade do ar e frio ou calor excessivo que, 

conseqüentemente podem originar patologias devido a alteração do início e fim de pega, a 

evolução da resistência e o aumento substancial da ocorrência de fissuras de retração 

(CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

De acordo com o ACI 305/99 a execução da concretagem em dias de calor excessivo com 

baixa umidade e incidência da radiação solar e do vento podem acarretar na perda rápida 

de umidade do concreto que seria a primeira causa do aparecimento das fissuras de 

retração plástica. 

 

Os efeitos climáticos nocivos ao concreto fresco decorrente da execução da concretagem 

em dias de temperaturas elevadas e predominância de ventos fortes, geram problemas 

como o aumento da água de amassamento, a perda da trabalhabilidade e da resistência à 

abrasão, a redução dos tempos de início e fim de pega, dificuldades no lançamento, no 

adensamento e no acabamento do concreto, o aumento da fissuração e da permeabilidade, 

entre outros (RODRIGUES, 2006). 

 

A utilização de cimento de baixo calor de hidratação, de aditivos químicos (retardadores, 

plastificantes retardadores e superplastificantes de pega normal), de adições minerais (cinza 

volante ou escória) e da adição de fibras sintéticas (nylon, polipropileno e vidro) podem 

minimizar o aparecimento de patologias tais como, as fissuras de retração plástica, a 

delaminação, o borrachudo e a exsudação que podem ocorrer devido a concretagem em 

dias excessivamente quentes (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

Alguns problemas relacionados ao concreto fresco em virtude da execução da concretagem 

a temperaturas baixas são: a provável interrupção do processo de hidratação do cimento, a 

redução nos resultados de resistência à compressão nas primeiras idades e o retardamento 

no tempo de pega do concreto. Segundo Chodounsky e Viecili (2007) para evitar a 

interrupção do processo de hidratação do cimento o concreto recém lançado deve ser 

protegido rapidamente. 

 

Segundo Rodrigues et al (2006) a condição ótima para a concretagem dos pavimentos 

armados sejam eles industriais, urbanos ou rodoviários é dada quando se consegue impedir 

a incidência dos raios solares e do vento. A primeira pode ser resolvida através da execução 

de concretagens noturnas, enquanto que a segunda exige que sejam colocadas barreiras 

laterais nas regiões a serem concretadas. 
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2.6.5.2 Seqüência de concretagem 

 

O segundo fator esta relacionado à seqüência de concretagem. Existem dois procedimentos 

distintos, a concretagem em xadrez e em faixas. O processo de concretagem em xadrez é 

mais antigo e pode acarretar uma série de problemas prejudiciais ao desempenho do 

pavimento, tais como, o aumento exagerado na quantidade de juntas construtivas que, 

conseqüentemente, ocasionaram falhas no mecanismo de transferência de carga que 

causaram o aparecimento de fissuras a 45 graus unindo as juntas longitudinais e 

transversais e, a perda de produtividade, visto que, os equipamentos empregados para 

executar o acabamento são obrigados a ficar mudando de local a todo instante 

(RODRIGUES, 2006). A Figura 2.19 apresenta o processo de concretagem em xadrez. 

 

 

 

Figura 2.19 Processo de concretagem em xadrez. 

 

No processo de concretagem em faixas é executada uma longa faixa do pavimento e 

posteriormente são cortadas as juntas transversais, garantindo-se assim a continuidade nas 

juntas longitudinais e fazendo com que o mecanismo de transferência de carga ocorra 

também por meio do intertravamento dos agregados. Esse processo é mais eficiente, rápido 

e seguro do que o anterior (RODRIGUES, 2006). A Figura 2.20 apresenta o processo de 

concretagem em faixas. 

 

 

 

Figura 2.20 Processo de concretagem em faixas. 

 

2.6.6 Lançamento e espalhamento do concreto 

 

O lançamento e o espalhamento do concreto são etapas que antecedem o adensamento e o 

acabamento superficial e são da mesma forma importante na obtenção de uma boa 

homogeneidade da massa. 
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O lançamento do concreto pode ser executado diretamente do caminhão betoneira, o que 

torna o processo bastante rápido, ou através do emprego de bomba do tipo lança que 

apresenta maior capacidade de lançamento e versatilidade (RODRIGUES, 2006). Deve ser 

executado de forma contínua de modo a evitar problemas de juntas frias ou emendas de 

acabamento, garantindo uma superfície final homogênea e com velocidade constante 

(CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). A velocidade de operação varia de acordo com os 

equipamentos e a equipe (RODRIGUES, 2006). Segundo Rodrigues et al (2006) uma boa 

referência é o lançamento de um caminhão (7m3) a cada 20 minutos. 

 

O processo de lançamento pode prejudicar o desempenho dos pavimentos de concreto 

armado através do aparecimento de patologias originadas pela alteração no posicionamento 

da armadura. Este problema pode ser evitado através da utilização de ferramentas 

adequadas para espalhar o concreto externamente à região, sem que os operários 

trafeguem sobre a armadura (CASSARO; RODRIGUES, 1998). 

 

Outro problema que pode ser causado pelo processo de lançamento incorreto é a 

segregação do concreto. O lançamento deve ser executado de modo a reduzir o trabalho no 

espalhamento diminuindo-se assim a probabilidade do aparecimento do fenômeno da 

segregação. A ocorrência desta patologia pode ser minimizada através do controle da altura 

de descarga do concreto. No caso dos lançamentos feitos diretamente dos caminhões 

betoneira, deve-se exigir o emprego da terceira calha do caminhão e não efetuar a descarga 

com o balão em rotação máxima (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

O espalhamento pode ser executado com o auxílio de ferramentas manuais (enxadas) ou 

através de equipamentos automatizados tipo laser screed. 

 

 

2.6.7 Adensamento e nivelamento 

 

O processo de adensamento tem a função de obter a densidade máxima do concreto e 

garantir elevada resistência mecânica. Este processo é facilitado pela própria natureza do 

pavimento, por não conter taxas elevadas de armadura e locais pouco acessíveis, o que 

permite uma boa compactação. O adensamento pode ser executado com o auxílio de 

réguas vibratórias manuais e de tração hidráulica, vibradores de imersão juntamente com as 

réguas, ou ainda, por um equipamento chamado de Laser Screed. 
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Segundo Rodrigues et al (2006) a régua vibratória de tração hidráulica permite uma boa 

compactação até espessuras de 150 mm. Independentemente de tipo de régua (manual ou 

por tração hidráulica) a ser empregada na execução do adensamento e do nivelamento 

deverá ser feito o ajuste da vibração em função da consistência do concreto, reduzindo-se 

com o aumento do abatimento, com isso, evita-se o acúmulo de argamassa na superfície 

gerado pela vibração excessiva que poderá acarretar no aparecimento de patologias 

durante a execução do acabamento do pavimento (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

Para o lançamento em grandes áreas são empregados equipamentos do tipo Laser Screed, 

sendo executado posteriormente o corte das juntas longitudinais e transversais. Este 

equipamento é completamente automatizado e tem a função de espalhar, vibrar e dar o 

primeiro acabamento ao concreto, similar ao da régua vibratória (BALBO, 2005; 

RODRIGUES, 2006). A utilização deste equipamento traz um aumento substancial na 

produtividade, variando de 1.500 m2 a 3.000 m2 por dia de trabalho e uma redução no 

quadro de funcionários. A Figura 2.21 apresenta este equipamento. 

 

 

 

Figura 2.21 Laser Screed. 

 

A função básica do nivelamento é retirar o excesso de concreto da superfície de modo a 

deixá-la no nível desejado. Os equipamentos que podem ser utilizados no nivelamento da 

superfície do pavimento são as réguas de alumínio, as réguas vibratórias ou a Laser Screed. 

 

É importante verificar a regularidade altimétrica longitudinal e transversal enquanto o 

concreto estiver no estado plástico, de modo que, correções possam ser executadas com o 

auxílio de uma régua de alumínio ou do rodo de corte, evitando-se assim o aparecimento de 

problemas futuros (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 
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2.6.8 Corte das juntas 

 

A função básica das juntas é permitir os movimentos de expansão e contração do concreto, 

assegurando a transferência de carga entre placas sem que ocorram danos funcionais e 

estruturais ao pavimento. Estas representam o ponto mais frágil no pavimento e se não 

forem corretamente projetadas e executadas, podem causar problemas de origem estrutural 

pela não transferência adequada dos esforços ou por movimentações verticais excessivas 

que, conseqüentemente, levaram a perda do material de preenchimento até o 

esborcinamento das bordas. Balbo (2005) discorre sobre a necessidade de serviços bem 

programados e acabados para a execução de juntas. 

 

O corte das juntas de retração deve ser executado quando o concreto atingir resistência 

suficiente para que não haja esborcinamento nas bordas. O tempo em que isso ocorre é 

função do tipo do concreto, da velocidade de hidratação do cimento e da temperatura 

ambiente. Normalmente ocorre cerca de 10 horas após o lançamento (GASPARETTO, 

2001). Deve-se evitar cortar uma longa faixa iniciada pelo meio da placa e posteriormente 

subdividi-las, pois esta prática pode acarretar em movimentações excessivas da junta 

(RODRIGUES; BOTACINI; GASPARETTO, 2006). 

 

As juntas de construção devem ser serradas ao final da cura úmida tomando-se o cuidado 

de efetuar o corte exatamente na emenda entre duas placas. O esborcinamento destas 

juntas durante o procedimento de corte indica falhas no processo de retirada das fôrmas, 

sejam elas devido a impactos excessivos no momento da retirada ou devido a desfôrma 

precoce. Estas falhas podem ser causadas pela utilização de fôrmas empenadas, pela não 

utilização de um desmoldante, ou ainda, pelo posicionamento incorreto das barras de 

transferência (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

A profundidade de corte das juntas sejam elas de retração ou construção é um fator 

importante relacionado ao desempenho e a durabilidade do pavimento. Cortes com 

profundidade insuficiente podem acarretar no aparecimento de fissuras (SARAF; Mc 

CULLOUGH, 1985). Após a execução do corte das juntas a nata de cimento formada deve 

ser retirada evitando-se a impregnação na superfície do pavimento. 

 

Alguns cuidados durante a fase executiva devem ser tomados de forma a evitar o 

aparecimento de patologias. Esses cuidados estão associados a fatores de projeto e devem 

ser verificados na obra de modo a obedecer aos seguintes requisitos (RODRIGUES, 2006): 
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• A profundidade do corte das juntas serradas não deve variar mais do que 5 mm com 

relação a espessura; 

• Nas juntas de construção, o alinhamento não deve variar mais do que 10 mm em 3 

m; 

• A variação do espaçamento entre as barras de transferência não deve ser superior a 

25 mm e em relação ao plano médio da placa de concreto esta variação poderá ser 

de mais ou menos 7 mm. 

 

 

2.6.9 Liberação ao tráfego 

 

No passado a baixa produtividade na execução das obras e o elevado tempo despendido 

até que o concreto atingisse resistência suficiente para a liberação do pavimento ao tráfego 

eram fatores limitantes desta prática construtiva, visto que, os pavimentos asfálticos eram 

executados em prazos relativamente curtos e com produtividade elevada. 

 

Com a evolução dos equipamentos empregados na execução dos pavimentos de concreto e 

com as inúmeras alterações ocorridas na composição do cimento Portland, como o aumento 

nas finuras e nos teores de adições que propiciaram o aumento da resistência inicial e final 

do concreto, a realidade hoje é bem diferente do passado. 

 

A execução dos pavimentos de concreto armado não se restringe apenas a processos de 

baixa produtividade como a utilização de fôrmas fixas e o adensamento executado com 

réguas vibratórias e vibradores de imersão. O emprego de grandes pavimentadoras (laser 

screed) com fôrmas deslizantes, espalhamento, vibração e o primeiro acabamento do 

concreto completamente automatizado, possibilita o aumento considerável na produtividade 

diária quando comparada à execução através do emprego das fôrmas fixas e do 

adensamento com equipamentos convencionais, sem contar que, pode se fazer uma 

redução sensível no quadro de funcionários. 

 

De acordo com Balbo e Marin (2004), os 28 dias necessários para que o concreto atinja 

resistência suficiente para eventual liberação ao tráfego é uma herança do passado. Hoje, 

com o concreto de resistência inicial elevada denominado de fast-tracking não é incomum 

encontrar casos de liberação ao tráfego 15 horas após o lançamento. 

 

Existem registros da utilização dos concretos de liberação rápida ao tráfego no Brasil, dentre 

eles podem se mencionar o pavimento da rodovia Castello Branco (SP) executado em 1997, 
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a pista experimental com whitetopping ultradelgado na USP em 1999, onde registrou se uma 

resistência à tração na flexão do concreto de 5 MPa em 48 horas e o pavimento da rua 

Coronel Xavier de Toledo que dependendo do trecho foi liberado ao tráfego em 24 a 36 

horas após o lançamento do concreto (BALBO; MARIN, 2004). 
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CAPÍTULO 3 – CLASSIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS QUE OCORREM NOS 

PAVIMENTOS DE CONCRETO 

 

 

3.1 Introdução 

 

A necessidade de conhecer as patologias que ocorrem com maior freqüência nos 

pavimentos de concreto armado é de fundamental importância quando se pretende avaliar a 

condição operacional destes pavimentos em serviço, haja vista que, esse está intimamente 

relacionado à análise destas patologias. 

 

Métodos estrangeiros e no Brasil estabelecem procedimentos para a inspeção visual e 

avaliação do estado operacional de um pavimento através da investigação criteriosa da 

ocorrência de patologias e do seu grau de severidade. Neste trabalho são apresentados 

dois métodos, um desenvolvido pelo United States Army Corps of Engineers (USACE) e o 

outro proposto pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT).  

 

O método publicado pelo USACE, em 30/11/1982, foi desenvolvido para a inspeção e 

avaliação dos pavimentos de concreto simples e armado (armadura sem função estrutural). 

As normas oficializadas no Brasil que descrevem o procedimento de inspeção visual e 

avaliação das patologias são encontradas nas publicações “Pavimento rígido – Inspeção 

visual – Procedimento” (DNIT 060/2004-PRO), “Pavimento rígido – Avaliação objetiva – 

Procedimento” (062/2004 – PRO) e “Pavimento rígido – Avaliação subjetiva – 

Procedimento” (063/2004 – PRO). Estas normas referem-se aos pavimentos rígidos de 

concreto de cimento Portland como um todo, não diferenciando os pavimentos armados, dos 

pavimentos não armados. Já a classificação destas patologias encontra-se publicada e 

oficializada na norma “Pavimento rígido – Defeitos – Terminologia” (DNIT 061/2004-TER), 

todas aprovadas em 25/11/2004. 

 

As patologias que ocorrem nos pavimentos de concreto armado podem ser de origem 

funcional ou estrutural. As patologias funcionais estão associadas à irregularidade presente 

na superfície do pavimento que afetam as condições de segurança e conforto ao rolamento 

(BALBO, 2007), enquanto que as patologias estruturais estão relacionadas a defeitos como 

fissuras e descontinuidade nos materiais que podem causar danos prejudiciais a integridade 

estrutural do pavimento. 
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Neste capítulo serão apresentadas as tipologias das patologias descritas no método do 

USACE (1982) e na norma brasileira do DNIT (060 / 2004 – PRO) para os pavimentos de 

concreto simples e armado (armadura sem função estrutural) e um breve estudo das 

possíveis causas e conseqüências do aparecimento destas patologias. 

 

 

3.2 Patologias Funcionais 

 

Como dito anteriormente, as patologias de origem funcional estão relacionadas às 

condições de segurança e conforto ao rolamento (BALBO, 2007). 

 

Podem-se classificar como patologias funcionais o desgaste superficial da placa de 

concreto, o escalonamento ou degrau nas juntas, o arrancamento do material (popouts), o 

desnível entre o pavimento e o acostamento, os pequenos e os grandes reparos e as 

passagens em desnível executadas nos pavimentos de concreto. 

 

 

3.2.1 Desgaste superficial da placa de concreto 

 

O desgaste superficial é identificado em campo pela deterioração da superfície da placa de 

concreto, normalmente de 3 a 13 mm (FHWA, 2003). Esta patologia é proveniente de dois 

fenômenos que ocorrem durante a execução da obra, a segregação e subseqüente 

exsudação do concreto. 

 

A segregação pode ocorrer em diversas etapas construtivas, como por exemplo, durante o 

carregamento do caminhão basculante, durante o transporte, durante a descarga do 

caminhão na pista ou mesmo durante o adensamento do concreto, pode ainda ser causada 

pelo excesso de água na mistura, no momento do lançamento. Este fenômeno é 

caracterizado pela decantação do agregado graúdo que resulta na afluência da pasta de 

cimento para a superfície. A segregação poderá desencadear o fenômeno da exsudação do 

concreto, ou seja, a perda de água da mistura (BALBO, 2005).  

 

Com a perda de água da mistura reduz-se a relação água cimento, o que levaria a um 

aumento na resistência à compressão do concreto, porém, isto não ocorre devido a 

formação de vazios na estrutura. O acúmulo de água na superfície do pavimento causado 

pela exsudação reduz à resistência mecânica do concreto fazendo com que este sofra um 
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desgaste superficial prematuro do material (RODRIGUES, 2006). A Figura 3.1 apresenta o 

desgaste superficial da placa de concreto. 

 

 

 

Figura 3.1 Desgaste superficial da placa de concreto. 

 

O fenômeno da exsudação pode não ser relevante nas estruturas convencionais, porém, é 

de fundamental importância nos pavimentos devido a elevada área superficial exposta às 

variações das intempéries e as propriedades superficiais exigidas, já que além de afetar a 

resistência ao desgaste pode prejudicar a etapa do acabamento (CASSARO; RODRIGUES, 

1998). 

 

 

3.2.2 Escalonamento ou degrau nas juntas  

 

O escalonamento é caracterizado pela ocorrência de deslocamentos verticais e 

permanentes entre uma placa e outra adjacente, na região das juntas (DNIT 061/2004 – 

TER).  

 

Segundo Gasparetto (2001), o aparecimento desta patologia nas juntas de construção pode 

ser originado pela ausência ou pelo dimensionamento inadequado das barras de 

transferência; pelo uso excessivo de graxa nas mesmas, gerando uma folga entre a barra e 

o concreto; pelo procedimento inadequado da retirada das fôrmas com a remoção das 

barras de transferência e pela utilização de materiais inadequados no isolamento das barras 

de transferência de carga, tais como, conduítes, tubos, pedaços de saco de cimento, entre 

outros, geram vazios entre o aço e o concreto.  
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De acordo com o método americano (USACE, 1982) as causas desta patologia estão 

relacionadas ao bombeamento de solos finos da camada superior do subleito do pavimento, 

com posterior desnivelamento desta camada, que sob a ação do tráfego ocasionará um 

afundamento da placa na região da junta, ou ainda, devido ao empenamento da placa 

ocasionado pelas variações de temperatura e umidade a que esteja submetido. A Figura 3.2 

apresenta um esquema ilustrativo e a Figura 3.3 mostra o escalonamento ou degrau nas 

juntas em campo. 

 

 

 

Figura 3.2 Esquema ilustrativo do escalonamento ou degrau nas juntas (fonte: adaptado 

do FHWA, 2003). 

 

 

 

Figura 3.3 Escalonamento ou degrau nas juntas (Gentilmente cedida pelo Prof. José 

Tadeu Balbo). 

 

 

3.2.3 Arrancamento do material (Popouts) 

 

Pequenos pedaços da superfície de rolamento do pavimento com diâmetros de 25 a 100 

mm, e profundidades de 13 a 50 mm, quebram e soltam-se (FHWA, 2003), ocasionados 
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pela ação do gelo e degelo combinado com a expansão do agregado graúdo (USACE, 

1982). Esta patologia não ocorre nos países de clima tropical como o Brasil, talvez por esta 

razão não seja citada na norma brasileira (DNIT 061/2004 – TER). A Figura 3.4 apresenta o 

esquema ilustrativo do arrancamento do material (popouts). 

 

 

 

Figura 3.4 Esquema ilustrativo dos popouts (fonte: adaptado do FHWA, 2003). 

 

 

3.2.4 Desnível pavimento - acostamento 

 

O desnível entre o pavimento e o acostamento é caracterizado em campo pela presença de 

uma diferença de elevação entre o acostamento e a borda da placa de concreto, geralmente 

acompanhado de uma separação entre eles (FHWA, 2003). Esta diferença de elevação 

pode ser ocasionada pela ausência ou pelo dimensionamento inadequado das barras de 

transferência; pelo uso excessivo de graxa nas mesmas, pelo procedimento inadequado da 

retirada das fôrmas, com a remoção das barras de transferência e pelo bombeamento de 

solos finos da camada de suporte do pavimento, que sob a ação do tráfego ocasionará um 

afundamento da placa na região da junta. A Figura 3.5 apresenta o esquema ilustrativo e a 

Figura 3.6 mostra o desnível acostamento – pavimento em campo. 
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Figura 3.5 Esquema ilustrativo do desnível acostamento – pavimento (fonte: adaptado 

do FHWA, 2003). 

 

 

 

Figura 3.6 Desnível acostamento – pavimento (Gentilmente cedida pelo Prof. José 

Tadeu Balbo). 

 

 

3.2.5 Pequenos reparos 

 

Os pequenos reparos são caracterizados como áreas de pavimentos originais menores ou 

iguais a 0,45 m2, que foram removidas e posteriormente preenchidas com material de 

enchimento (DNIT 061/2004 – TER). Estes são geralmente causados por falhas 

construtivas, pela restauração de outras patologias com grau de severidade elevado que, 

conseqüentemente, afetariam a integridade estrutural e o conforto ao rolamento do 

pavimento ou ainda, pela execução da manutenção ou criação de redes distribuição 
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subterrânea (água, esgoto, luz, etc). A Figura 3.7 apresenta um pequeno reparo executado 

na placa de concreto. 

 

 

 

Figura 3.7 Pequeno reparo executado na placa de concreto.  

 

 

3.2.6 Grandes reparos 

 

Os grandes reparos são caracterizados como áreas de pavimentos originais maiores que 

0,45 m2, que foram removidas e posteriormente preenchidas com material de enchimento 

(DNIT 061/2004 – TER). Como nos pequenos reparos, estes também são geralmente 

ocasionados por falhas construtivas, pela restauração de outras patologias ou ainda, pela 

execução da manutenção ou criação de redes distribuição subterrânea. A Figura 3.8 

apresenta um grande reparo executado na placa de concreto. 

 

 

 

Figura 3.8 Grande reparo executado na placa de concreto. 
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3.2.7 Passagem de nível 

 

Esta patologia é caracterizada por elevações e depressões que ocorrem nas placas do 

pavimento próximas aos trilhos (USACE, 1982). A Figura 3.9 revela a presença desta 

patologia em campo. 

 

 

 

Figura 3.9 Passagem de nível (fonte: USACE, 1982). 

 

 

3.3 Patologias Estruturais  

 

As patologias estruturais afetam a capacidade e a integridade estrutural dos pavimentos de 

concreto.  

 

Podem-se classificar como patologias estruturais as fissuras lineares, as fissuras de canto, 

as microfissuras, as fissuras tipo “D”, a desagregação, o punchout, o bombeamento dos 

solos finos, falhas na selagem das juntas, o esborcinamento das juntas transversais e 

longitudinais, o polimento dos agregados, o alçamento das placas e as placas divididas. 

 

 

3.3.1 Fissuras 

 

É de extrema importância conhecer as causas, conseqüências, tempo de formação e 

tamanho da abertura de uma fissura quando pretende se avaliar o estado operacional de um 

pavimento em serviço a partir da ocorrência de patologias.  
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Fissuras com aberturas pequenas ainda garantem um nível aceitável de transferência de 

carga mantida pelo entrosamento dos agregados e evitar a percolação excessiva de água 

da superfície para as camadas inferiores do pavimento, que ocasionará a corrosão da 

armadura e o bombeamento dos solos finos da camada do subleito para a superfície (SUH; 

Mc CULLOUGH, 1994). 

 

De junho de 1989 a janeiro de 1990, pistas de teste foram construídas em Houston, no 

Texas. Algumas pistas foram construídas no verão e outras no inverno, de modo que 

pudesse ser analisado o efeito da temperatura relacionado á abertura das fissuras. Foram 

também usados dois traços diferentes de concreto, um utilizava agregado graúdo calcário 

na sua composição e o outro foi executado com seixos rolados de origem silicosa, extraídos 

do leito do rio. No dimensionamento destas pistas foram previstas quantidades diferentes de 

aço. Destes testes, conclui-se, que os fatores que afetavam significantemente a abertura 

das fissuras estavam relacionados (SUH; Mc CULLOUGH, 1994): 

 

• Ao clima no período da construção (as pistas de teste construídas no verão 

apresentavam aberturas de fissuras mais largas que as pistas construídas no 

inverno); 

• Ao tipo de agregado graúdo utilizado no traço do concreto (os traços de concreto 

executados com pedregulhos de origem silicosa extraídos do leito do rio 

apresentavam aberturas de fissuras mais largas do que os traços de concreto 

executados com pedregulhos de origem calcária); 

• A quantidade de aço (placas que foram dimensionadas com quantidades maiores de 

aço apresentavam aberturas de fissuras menores); 

• Ao tempo de ocorrência da fissura (fissuras que ocorrem nos três primeiros dias após 

a concretagem apresentam aberturas de fissuras maiores). 

 

Segundo Chodounsky e Viecili (2007), as fissuras que surgem nas primeiras idades indicam 

atrasos no procedimento de corte das juntas serradas ou cura ineficiente. Quando ocorrem 

em idades avançadas, as fissuras podem indicar deficiências no projeto ou na execução. 

 

As microfissuras, as fissuras de retração por secagem, as fissuras de retração plástica e as 

fissuras de retração térmica são consideradas como defeitos secundários. Esses defeitos 

são, ao longo do tempo, responsáveis pelo desenvolvimento dos defeitos primários 

(punchout, bombeamento, entre outros), que acarretam na redução do desempenho do 

pavimento.  
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3.3.1.1 Fissuras Transversais  

 

As fissuras transversais são caracterizadas por fissuras lineares que ocorrem paralelamente 

ao eixo transversal do pavimento (FHWA, 2003). Estas são inicialmente resultantes das 

tensões internas, ou da retração hidráulica ou por secagem do concreto, e posteriormente, 

com o uso, agravadas pelas tensões externas (tráfego) sofridas pela placa. A Figura 3.10 

apresenta o esquema ilustrativo e a Figura 3.11 revela o aparecimento de uma fissura 

transversal no pavimento. 

 

As fissuras resultantes das tensões internas devidas á retração por secagem são 

caracterizadas pela perda de água do concreto (água de gel) conservado em ar não 

saturado por evaporação pela superfície, ou infiltração pelo solo subjacente à superfície 

inferior da placa. Fatores tais como, relação água / cimento, tempo de cura do concreto, teor 

e propriedades elásticas dos agregados, dimensionamento ou posicionamento inadequado 

da armadura superior, quantidade e posicionamento inadequados das juntas influenciam na 

formação de fissuras causadas pela retração por secagem (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

Fissuras de retração hidráulica serão melhor abordadas adiante. 

 

As fissuras localizadas próximas as juntas transversais, resultantes das tensões externas 

sofridas pela placa de concreto, podem ser causadas por fatores relacionados ao processo 

construtivo, tais como, ausência do material lubrificante nas barras de transferência 

(contribui para a imobilidade da junta), o não paralelismo entre elas, a utilização de barras 

nervuradas tipo CA-50 ou ainda, a continuidade na colocação da armadura inferior ou 

superior na região da junta onde deveria haver uma interrupção (GASPARETTO, 2001).  

 

 

 

Figura 3.10 Esquema ilustrativo de uma fissura transversal (fonte: adaptado do FHWA, 

2003). 
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Figura 3.11 Fissura transversal. 

 

Mc Cullough et al. (1980) afirmam que 90% das fissuras transversais ocorrem no primeiro 

mês após a concretagem. O espaçamento entre as fissuras transversais é uma das 

variáveis mais importantes a ser analisada, pois este afeta diretamente o comportamento e 

o desempenho do pavimento. Baseado em investigações de campo do pavimento em 

serviço, sugerem um espaçamento mínimo entre as fissuras de 1,52 m; já Majidzadeh (apud 

Mc Cullough et al., 1980), também baseado em investigações de campo, afirma que 

espaçamentos um pouco menores que 1,52 m são favoráveis para minimizar a ocorrência 

de patologias, tais como, o punchout. No entanto, teoricamente, o espaçamento mínimo 

entre as fissuras deve ser maior que 1,34 m.  

 

3.3.1.2 Fissuras Longitudinais 

 

As fissuras longitudinais são caracterizadas por fissuras lineares que ocorrem paralelamente 

ao eixo longitudinal do pavimento (FHWA, 2003). Segundo Saraf e Mc Cullough (1985), as 

fissuras longitudinais podem ser causadas pelo corte inadequado das juntas longitudinais, 

pelo tipo de agregado graúdo utilizado no traço do concreto, entre duas fissuras transversais 

onde as tensões na direção longitudinal são maiores que as tensões na direção transversal, 

pelo fato da placa de concreto não estar completamente apoiada na camada inferior, ou 

ainda, pela ausência das barras de ligação. A Figura 3.12 apresenta o esquema ilustrativo e 

a Figura 3.13 revela o aparecimento de uma fissura longitudinal no pavimento. 

Fissura transversal 
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Figura 3.12 Esquema ilustrativo de uma fissura longitudinal (fonte: adaptado do FHWA, 

2003). 

 

 

 

Figura 3.13 Fissura longitudinal. 

 

 

3.3.1.3 Fissuras de Canto 

 

As fissuras de canto são aquelas que interceptam as juntas longitudinais e transversais a 

uma distância igual ou menor que a metade do comprimento de ambas. Essa fissura forma 

um ângulo de aproximadamente 45º com a direção do tráfego e pode atingir a espessura 

total da placa (FHWA, 2003). As possíveis causas relacionadas a esta patologia estão 

associadas a repetição das cargas combinada com a perda da capacidade de suporte da 

fundação, ao efeito do empenamento da placa (USACE, 1982), ao dimensionamento 

inadequado ou á ausência das barras de transferência, a processos inadequados na retirada 

das fôrmas com a remoção das barras de transferência, ao uso excessivo do desmoldante 

nas barras de transferência e a utilização de materiais inadequados no isolamento das 

mesmas (GASPARETTO, 2001). A Figura 3.14 apresenta o esquema ilustrativo e a Figura 

3.15 revela o aparecimento de uma fissura de canto no pavimento. 
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Figura 3.14 Esquema ilustrativo de uma fissura de canto (fonte: adaptado do FHWA, 

2003). 

 

 

 

Figura 3.15 Fissura de canto. 

 

 

  3.3.1.4 Fissuras de retração hidraúlica ou por secagem 

 

A retração hidráulica ou por secagem consiste em variações volumétricas na massa de 

concreto que ocasionam o surgimento de fissuras em sua estrutura interna por contração da 

mesma (BALBO, 2007). A água de amassamento em uma mistura de concreto pode ser 

dividida em três partes (HELENE, 1992): 

 

• Água de Cristalização é a parcela fixa necessária para a hidratação dos grãos de 

cimento. Esta água reage com o cimento anidro formando a parte sólida da pasta de 

cimento; 

• Água de Gel esta adsorvida aos grãos de cimento já hidratados. Esta forma o gel de 

cimento hidratado. Sua função é transportar os compostos para a continuidade da 

reação; 
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• Água Capilar ou Livre esta retida em pequenos ou grandes vazios. Esta somada ao 

gel de cimento hidratado forma a pasta de cimento. 

 

As fissuras de retração hidráulica ocorrem quando há uma indução de forte contração por 

secagem na massa devido a perda da água de gel (a temperaturas superiores a 100ºC) ou 

da água capilar (com umidade relativa do ar inferior a 100%). Este fenômeno ocorre durante 

o processo de hidratação do cimento após o final da pega do concreto (BALBO, 2007). O 

concreto sempre irá retrair independente do processo de cura, pois a quantidade de água 

(salvo alguns casos particulares) usada na mistura é maior que a necessária para a 

hidratação do cimento, ou seja, o processo de cura do concreto tem a função de controlar a 

perda de água da mistura durante a hidratação do cimento, de modo que, ela ocorra quando 

o concreto tiver resistência suficiente para resistir às tensões internas geradas 

(RODRIGUES, 2006). A retração hidráulica esta diretamente associada ao teor de água da 

mistura (ver Figura 3.16). 

 

 

 

Figura 3.16 Consumo de água x retração hidráulica (CPCA, 1995 apud RODRIGUES, 2006). 

 

Há diversos fatores além do consumo de água que pode influenciar no aparecimento das 

fissuras de retração hidráulica tais como, a granulometria, a dimensão máxima e o conteúdo 

do agregado, o teor de água de amassamento, a geometria da peça a ser concretada e o 

emprego de aditivos químicos e minerais (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

Pode-se reduzir o aparecimento das fissuras de retração hidráulica, visto que este é um 

fenômeno muito difícil de ser controlado, empregando-se a menor quantidade de água de 

amassamento possível, utilizando-se agregados com dimensão maior, visto que o emprego 

de agregados leves no traço do concreto pode acarretar um aumento da retração devido ao 
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menor módulo de deformação do mesmo, cimentos com baixo teor de C3A e evitando-se a 

utilização de agregados com excesso de material pulverulento e argila (CHODOUNSKY; 

VIECILI, 2007).  

 

 

  3.3.1.5 Fissuras de retração plástica  

 

Nos pavimentos de concreto a área de superfície exposta às condições ambientais favorece 

a possibilidade de ocorrência de retração plástica quando a taxa de evaporação exceder a 

taxa de exsudação. Nesta etapa o concreto ainda no estado plástico apresenta baixa 

resistência à tração, o que resulta no aparecimento de fissuras, daí a denominação fissuras 

de retração plástica (RODRIGUES, 2006; CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

As fissuras de retração plástica, quando se manifestam, ocorrem na superfície do pavimento 

durante a cura do concreto, resultante da perda de água livre do mesmo para o ambiente 

em nível relativamente elevado (USACE, 1982). As fissuras típicas de retração plástica se 

desenvolvem ao longo do eixo longitudinal da placa, costumam ser paralelas entre si e 

afastadas de 0,2 a 1,0 m umas das outras. A profundidade varia entre 25 a 75 mm 

(CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). A Figura 3.17 apresenta o esquema ilustrativo das 

fissuras de retração plástica. 

 

 

 

Figura 3.17 Esquema ilustrativo das fissuras de retração plástica.  

 

Os fatores que influenciam diretamente no aparecimento desta patologia estão relacionados 

ás condições ambientais (temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento) e a 

parâmetros associados ao fenômeno da exsudação do concreto, tais como teor de água e 

finos, adição de aditivos, entre outros (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007).  

 

De acordo com o ACI (1996) pode-se evitar o aparecimento das fissuras de retração plástica 

através da combinação de fatores construtivos que englobam basicamente o controle da 

evaporação, tais como, proteger a superfície recém concretada da ação do sol e do vento, 
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quando não for utilizada a lona plástica deve-se umedecer a sub-base, fazer a cura química 

do concreto ou empregar o processo de aspersão de água e resfriar os agregados com 

água antes de carregá-los no caminhão.  

 

Segundo Rodrigues (2006) alguns fatores não citados pelo ACI que podem comprometer o 

controle do aparecimento destas fissuras são a temperatura do cimento e o tempo de pega 

pois quanto maior o tempo de pega, maior a probabilidade da perda de água por exsudação 

e conseqüentemente, maior será o aparecimento destas fissuras. 

 

De acordo com Chodounsky e Viecili (2007) o controle no aparecimento das fissuras de 

retração plástica pode ser feito mantendo-se a superfície do concreto úmida durante a cura, 

ou utilizando-se incorporadores de ar ou fibras sintéticas (polipropileno, nylon ou vidro) no 

traço do concreto.  

 

A armadura superior (tela soldada) não contribui no combate a essas fissuras visto que elas 

ocorrem em uma fase em que a aderência aço / pasta de cimento não é absoluta. Essa 

armadura irá colaborar posteriormente mantendo essas fissuras fechadas evitando-se assim 

a degradação do pavimento (RODRIGUES, 2006). 

 

 

  3.3.1.6 Fissuras de retração térmica  

 

A retração térmica do concreto desenvolve-se devido a variações de temperatura nos 

concretos de cimento Portland ocasionadas por reações químicas no concreto fresco 

(liberação de calor durante o processo de hidratação do cimento) ou por efeitos externos 

(frio intenso) (BALBO, 2007). 

 

Nas placas de concreto, a combinação do calor produzido pela hidratação do cimento com 

as condições relativamente pobres de dissipação de calor resultam em um grande aumento 

na temperatura do concreto em poucos dias após o lançamento. O subseqüente 

resfriamento à temperatura ambiente gera tensões de tração que podem resultar na 

fissuração da superfície do pavimento se estas tensões forem maiores do que a resistência 

à tração no concreto naquele momento. Todo o esforço para controlar o aumento de 

temperatura é feito através da seleção de materiais adequados, dosagens, condições de 

cura e práticas de construção (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). A Figura 3.18 apresenta o 

esquema ilustrativo das fissuras de retração térmica. 
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Figura 3.18 Esquema ilustrativo das fissuras de retração térmica. 

 

Esta patologia pode ser evitada através do controle da temperatura de lançamento do 

concreto, da utilização de concretos com baixo calor de hidratação e pela escolha de 

agregados com baixo coeficiente de dilatação térmica, como por exemplo, os agregados 

calcários (CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). Segundo Balbo (2007), pode-se minimizar a 

ocorrência das fissuras de retração térmica por meio do uso de misturas com menores 

consumos de cimento e através da proteção da superfície do pavimento recém concretado 

contra a insolação direta durante a cura. 

 

 

3.3.1.7 Microfissuras ou fissuras superficiais (rendilhado) 

 

As microfissuras ou fissuras superficiais (rendilhado), como designado na norma brasileira 

(DNIT 061/2004 – TER), são identificadas pela presença de uma série de fissuras 

superficiais interligadas. Estas apresentam aberturas pequenas e pouco profundas. 

Segundo a norma brasileira (DNIT 061/2004 – TER), a profundidade das microfissuras pode 

variar de 6 a 13 mm. As fissuras de aberturas maiores geralmente são orientadas na direção 

longitudinal do pavimento e estão ligadas as fissuras transversais mais finas ou as fissuras 

aleatórias (FHWA, 2003).  

 

Segundo Chodounsky e Viecili (2007), apesar da má aparência as microfissuras não 

comprometem a integridade estrutural da placa e não indicam necessariamente o início da 

deterioração do pavimento. Os fatores que ocasionam essa patologia estão associados às 

condições de exposição da placa durante e logo após o acabamento (por exemplo, retração 

plástica excessiva), a operações inadequadas de acabamento, atrasos no início do 

procedimento de cura do concreto e traços de concreto executados com elevados teores de 

finos. 
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Podem estar também associadas a reações álcalis agregados que ocorrem eventualmente a 

médio e longo prazo. A Figura 3.19 apresenta o aparecimento das microfissuras ou fissuras 

superficiais (rendilhado) na placa de concreto. 

 

 

 

Figura 3.19 Microfissuras ou fissuras superficiais (rendilhado). 

 

 

3.3.1.8 Fissuras Tipo “D” 

 

Esta patologia é caracterizada pelo aparecimento de fissuras de pequena abertura que 

caminham paralelamente em direção a uma junta, a uma fissura ou ainda ao canto livre da 

placa. Se a umidade do concreto nas proximidades da junta for alta, uma coloração escura 

em torno das fissuras tipo “D” será observada (FHWA, 2003). A Figura 3.20 apresenta o 

esquema ilustrativo e a Figura 3.21 revela o aparecimento das fissuras tipo “D” no 

pavimento. 

 

As fissuras tipo “D” são causadas pela ação do gelo e degelo combinado com a expansão 

do agregado graúdo, que poderá resultar na ruptura gradativa da placa de concreto 

(USACE, 1982). Esta patologia não ocorre nos paises de clima tropical como o Brasil, talvez 

por esta razão não seja citada na norma brasileira (DNIT 061 / 2004 – PRO). 
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Figura 3.20 Esquema ilustrativo das Fissuras Tipo “D” (fonte: adaptado do FHWA, 2003). 

 

 

 

Figura 3.21 Fissuras Tipo “D” (fonte: FHWA, 2003). 

 

3.3.1.9 Desagregação 

 

As causas primárias da desagregação (quebra das fissuras) estão relacionadas a entrada 

de resíduos pelo orifício da fissura, que causam tensões concentradas quando a placa de 

concreto for submetida a aumentos bruscos de temperatura e pela combinação dos fatores 

relacionados á variação de temperatura e aos esforços verticais referentes ao tráfego (Mc 

CULLOUGH; MA; NOBLE, 1980). Mc Cullough, et al (1980), baseado em pesquisas 

laboratoriais, afirma que a entrada de resíduos pela abertura das fissuras é uma causa 

relativamente insignificante, quando comparada á combinação dos fatores relacionados á 

variação térmica e ao tráfego.  

Aberturas de fissuras foram medidas e a ocorrência da desagregação foi analisada em 

alguns pavimentos no Texas e em Illinois. Os resultados obtidos dos estudos foram 
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similares e mostraram que quanto maior a abertura de uma fissura, maior seria a ocorrência 

da desagregação das mesmas (Mc CULLOUGH; MA; NOBLE, 1980). Deste, conclui-se que, 

a não ocorrência da desagregação está fundamentada em aberturas de fissuras menores 

que 0,51 mm (Mc CULLOUGH, 1980). Já em seus estudos, Ma, et al (1980), estabelecem 

uma abertura máxima permissível para o controle da desagregação de 0,61 mm, desde que 

esse valor seja medido no verão a temperaturas relativamente altas (ELKINS; ROBERTS; 

KENNEDY, 1980).  

3.3.2 Punchout  

 

O punchout ou quebras localizadas como designado na norma brasileira (DNIT 061/2004 - 

TER) é considerado a patologia mais grave que ocorre nos pavimentos de concreto armado 

(DARTER; LACOURSIERE; SMILEY, 1979). Este defeito é caracterizado pela interligação 

de fissuras transversais e longitudinais com posterior desprendimento do material da 

superfície de rolamento da placa de concreto (FHWA, 2003). A Figura 3.22 apresenta o 

esquema ilustrativo e a Figura 3.23 revela o aparecimento do Punchout no pavimento.  

 

 

Figura 3.22 Esquema ilustrativo do Punchout (fonte: adaptado do FHWA, 2003). 

 

 

Figura 3.23  Punchout (fonte: FHWA, 2003).  
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O Punchout inicia-se com o aparecimento de fissuras transversais. Se o espaçamento entre 

duas fissuras transversais for relativamente pequeno (menor que 1,34 m; índice teórico), 

este comprometerá a transferência de carga e causará a abertura de uma fissura 

longitudinal entre as fissuras transversais. A partir disso, inicia-se a formação de pequenos 

blocos de pavimento, que com a ação do tráfego, iram se desprender da superfície de 

rolamento (ELKINS; ROBERTS; KENNEDY, 1980).  

 

Esta patologia também pode ser identificada em campo pela presença de fissuras em forma 

de “Y”, encontradas entre 0,61 a 0,92 m do canto da placa de concreto. As fissuras em 

forma de “Y” podem se desenvolver no centro da placa, mas estas não são frequentemente 

encontradas (ZOLLINGER; BARENBERG, 1990).  

 

As causas do punchout estão associadas a capacidade de suporte do pavimento que pode 

ser alterada com o aumento do volume do tráfego de veículos pesados ao longo do tempo; 

perda da capacidade de suporte do subleito causada pelo bombeamento dos solos finos; 

alta umidade livre do ar; tipo do agregado empregado no traço do concreto; espessura da 

placa de concreto e práticas construtivas inadequadas (DARTER; LACOURSIERE; SMILEY, 

1979). A Figura 3.24 apresenta as etapas de desenvolvimento do Punchout. 

 

 

 

Figura 3.24 Etapas do desenvolvimento do Punchout (fonte: adaptado de ZOLLINGER; 

BARENBERG, 1990). 
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Esta patologia pode ser evitada através da limitação do espaçamento entre duas fissuras 

transversais garantindo que as tensões transversais sejam menores que as tensões 

longitudinais. A análise do espaçamento entre as fissuras transversais, e as tensões 

longitudinais e transversais, no concreto pode ser feita através de um programa 

computacional chamado SLAB. É necessário determinar um espaçamento limite entre as 

fissuras, com o objetivo de minimizar a ocorrência do punchout (ELKINS; ROBERTS; 

KENNEDY, 1980).  

 

3.3.3 Bombeamento  

 

O fenômeno do bombeamento consiste na expulsão de solos finos da camada superior do 

subleito para a superfície do pavimento, quando esta for submetida á ação das cargas do 

tráfego. Esse material fino escoa para á superfície através das juntas e principalmente das 

fissuras, causando a contaminação da sub-base granular (o que reduz bruscamente sua 

resistência, contribuindo para a degradação da estrutura como um todo) e o subseqüente 

desnivelamento da camada do subleito, que terá como conseqüência a quebra das placas 

de concreto nessas regiões (FHWA, 2003).  

 

Esse fenômeno ocorre somente quando a camada do subleito encontra-se saturada, seja 

pela drenagem inadequada ou pela percolação de água pluvial da superfície para as 

camadas inferiores do pavimento (BALBO, 2007). 

 

O fenômeno do bombeamento pode ser identificado através da observação manchas 

terrosas que acompanham as juntas e/ou as fissuras. A Figura 3.25 apresenta a ocorrência 

do fenômeno do bombeamento na superfície do pavimento de concreto. 

 

            

 

Figura 3.25 Ocorrência do fenômeno do bombeamento na superfície do pavimento de 

concreto (fonte: FHWA, 2003). 
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Para evitar o fenômeno do bombeamento dos solos finos, primeiramente precisa-se 

controlar o processo de fissuração nas placas de concreto, de forma que, as fissuras 

lineares tenham pequena abertura e comprimento tal que não atinjam a espessura total da 

camada de rolamento da placa do pavimento e evitar possíveis falhas na selagem das 

juntas, visto que este fenômeno esta intimamente ligada a estas duas patologias. 

 

3.3.4 Falha na selagem das juntas 

 

A falha na selagem das juntas longitudinal e/ou transversal possibilita a infiltração de água 

da superfície para as camadas inferiores do pavimento causando a possível corrosão da 

armadura, contaminação da camada de sub-base e do subleito, o bombeamento de solos 

finos e o depósito de materiais incompressíveis na região da junta (USACE, 1982). As falhas 

típicas da selagem nas juntas são (USACE, 1982; FHWA, 2003):  

 

• Expulsão do material que constitui a junta; 

• Endurecimento do material; 

• Crescimento de vegetação ao longo da mesma; 

• Ruptura por tração ou compressão; 

• Perda de aderência ás placas de concreto. 

 

A Figura 3.26 apresenta a falha na selagem devido à expulsão do material que constitui a 

junta e subseqüente depósito de objetos incompressíveis nesta região. 

 

 

 

Figura 3.26  Falha na selagem devido à expulsão do material que constitui a junta e 

subseqüente depósito de objetos incompressíveis nesta região. 

 

Para evitar esta patologia medidas preventivas durante a fase construtiva devem ser 

tomadas, tais como, execução do corte da junta com profundidade adequada e 

preenchimento total do volume da junta com material selante.  
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3.3.5 Esborcinamento das juntas longitudinais 

 

O esborcinamento das juntas longitudinais é caracterizado pela presença de fissuras, 

quebra das bordas e pelo desgaste ao longo da mesma (FHWA, 2003). Segundo a norma 

brasileira (DNIT 061/2004 – TER), o esborcinamento nas juntas é caracterizado pela quebra 

das bordas da junta não superior a 60 cm de comprimento. A Figura 3.27 apresenta o 

esquema ilustrativo e a Figura 3.28 revela o esborcinamento de uma junta longitudinal no 

pavimento. 

 

 

 

Figura 3.27  Esquema ilustrativo do esborcinamento da junta longitudinal (fonte: adaptado 

do FHWA, 2003). 

 

 

 

Figura 3.28  Esborcinamento da junta longitudinal. 
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A execução das juntas tem a finalidade de controlar o processo de fissuração que ocorrerá 

ao longo do eixo longitudinal das placas de concreto do pavimento. O seu desempenho 

favorável está associado, á profundidade e ao posicionamento do corte. Profundidades 

inadequadas ou erros no posicionamento do corte poderão resultar no aparecimento de 

fissuras longitudinais próximas á junta (SARAF; Mc CULLOUGH, 1985). 

 

Esta patologia também pode ser causada por tensões elevadas ocasionadas pelo tráfego de 

veículos na cavidade das juntas, pelo acúmulo de partículas rígidas que com as alterações 

de tamanho da placa oriunda das variações climáticas criam tensões elevadas que 

combinadas á ação do tráfego levam a ruptura da junta, ou ainda, pelo acúmulo de água nas 

juntas devido à ação do gelo e degelo (USACE, 1982). Falhas no processo construtivo, tais 

como, excesso de vibração ao longo da fôrma, falta de estanqueidade da fôrma e a 

movimentação das barras de ligação pode ocasionar o esborcinamento das juntas 

(CHODOUNSKY; VIECILI, 2007). 

 

O dimensionamento adequado do volume de tráfego da via associado aos cuidados na 

execução do corte das juntas (profundidade e posicionamento) podem evitar o aparecimento 

desta patologia. 

 

 

3.3.6 Esborcinamento das juntas transversais 

 

De forma semelhante às juntas longitudinais, as juntas transversais são executadas com o 

objetivo de controlar o processo de fissuração que ocorrerá ao longo do eixo transversal das 

placas de concreto do pavimento. O seu desempenho favorável está associado, á 

profundidade e ao posicionamento do corte. Profundidades inadequadas ou erros no 

posicionamento do corte poderão resultar no aparecimento de fissuras transversais 

próximas á junta. 

 

Esta patologia também pode ser causada por tensões elevadas ocasionadas pelo tráfego, 

pelo acúmulo de partículas rígidas na cavidade das juntas, pelo acúmulo de água nas juntas 

devido à ação do gelo e degelo, ou ainda, por falhas construtivas (USACE, 1982). A Figura 

3.29 apresenta o esquema ilustrativo e a Figura 3.30 revela o esborcinamento de uma junta 

transversal no pavimento 
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Figura 3.29  Esquema ilustrativo do esborcinamento da junta transversal (fonte: adaptado 

do FHWA, 2003). 

 

 

 

Figura 3.30 Esborcinamento da junta transversal. 

 

O aparecimento desta patologia pode ser evitado através do dimensionamento correto do 

volume de tráfego da via e através de medidas preventivas na fase de execução do corte 

das juntas transversais. 

 

3.3.7 Esborcinamento ou quebras de canto 

 

Esta patologia pode ser identificada em campo pela presença de quebras em forma de 

cunha a uma distância menor que 0,60 m do canto da placa de concreto. As possíveis 

causas relacionadas ás quebras de canto estão associadas á repetição das cargas 

combinada com a perda da capacidade de suporte da fundação, ao efeito do empenamento 

da placa (USACE, 1982), ao dimensionamento inadequado ou á ausência das barras de 

transferência e a processos inadequados da retirada das fôrmas, com a remoção das barras 

de transferência. 
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A diferença entre a quebra de canto e a fissura de canto esta relacionada ao fato da última 

prolongar se verticalmente ao longo da espessura total da placa (USACE, 1982). A Figura 

3.31 apresenta uma quebra de canto e a falha na selagem da junta devido à expulsão do 

material com subseqüente depósito de materiais incompressíveis nesta região 

 

 

 

Figura 3.31 Quebra de canto e falha na selagem da junta devido à expulsão do material 

com subseqüente depósito de objetos incompressíveis nesta região. 

 

O dimensionamento e o posicionamento adequado das barras de transferência associado 

aos cuidados na execução do corte das juntas (profundidade e posicionamento) podem 

ajudar a evitar o aparecimento desta patologia. 

 

3.3.8 Polimento de agregados 

 

São identificados em campo pela exposição do agregado graúdo na superfície da placa 

(FHWA, 2003). Esta patologia não é mencionada na norma brasileira (DNIT 061/2004 – 

TER). A Figura 3.32 revela a presença do polimento de agregados no pavimento. 

 

 

 

Figura 3.32  Polimento de agregados (fonte: FHWA, 2003). 
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A utilização de agregados de textura lisa e arredondada no traço do concreto proporcionam 

a diminuição do consumo de água e um ganho de trabalhabilidade em função de suas 

características, no entanto, a textura muito lisa pode acarretar na menor aderência entre a 

pasta de cimento e o agregado graúdo, causando a separação do material. Essa menor 

aderência pode afetar a resistência à tração do concreto principalmente nas primeiras 

idades (SBRIGHI NETO, 2005). 

 

Como conseqüência a esta patologia, a superfície da placa de concreto de textura lisa 

ocasiona a diminuição da aderência entre a roda do veículo e o pavimento, causando a 

redução das condições de segurança ao rolamento da via e a redução da resistência 

característica do concreto nas primeiras idades (USACE, 1982).  

 

Como medida preventiva ao aparecimento desta patologia, cuidados na composição do 

traço do concreto devem ser tomados controlando-se a quantidade de agregados lisos que 

devem ser substituídos por agregados graúdos angulosos. 

 

3.3.9 Alçamento das placas 

 

O alçamento das placas é identificado em campo pela presença de um desnivelamento 

ascendente da placa na região de uma fissura transversal, de uma junta e, eventualmente, 

na proximidade de canaletas de drenagem ou de reparos executados no pavimento 

(USACE, 1982). A Figura 3.33 apresenta o alçamento das placas. 

 

 

 

Figura 3.33 Alçamento das placas (fonte: FHWA, 2003). 
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Esta patologia pode ser ocasionada pelo acúmulo de partículas rígidas na cavidade das 

juntas e das fissuras que impedem a expansão da placa em dias muito quentes, ou ainda 

pela saturação das camadas de sub-base e fundação provavelmente devida à falhas no 

sistema de drenagem da via (USACE, 1982). 

 

 

3.3.10 Placas Divididas 

 

Esta patologia é identificada em campo pela divisão das placas de concreto em quatro ou 

mais pedaços. A divisão das placas feita por fissuras pode ser causada pela sobrecarga ou 

pela capacidade de suporte inadequada do pavimento (USACE, 1982). A Figura 3.34 

apresenta esta patologia. 

 

 

 

Figura 3.34 Placas Divididas (fonte: USACE, 1982). 

 

O dimensionamento adequado da estrutura do pavimento e do volume de tráfego exigido 

para via pode ajudar a evitar o aparecimento desta patologia. 

 

 

3.4 Sumário das patologias que ocorrem nos pavimentos de concreto armado 

 

 

A Tabela 3.1 apresenta um sumário das patologias que ocorrem nos pavimentos de 

concreto armado relacionando sua morfologia típica às gêneses possíveis. 

 

 



 77 

Tabela 3.1 Sumário das patologias que ocorrem nos pavimentos de concreto armado. 

 

Patologia 

Denominação 
Morfologia Típica Gêneses Possíveis 

Desgaste Superficial (A) 
Deterioração da superfície, 

normalmente de 3 a 13 mm. 

- Segregação; 

- Exsudação. 

Escalonamento ou 

degrau nas juntas (B) 

Deslocamentos verticais entre uma 

placa e outra adjacente na região da 

junta. 

- Bombeamento; 

- Empenamento; 

- Ausência ou dimensionamento 

inadequado das barras de transferência; 

- Procedimento inadequado na retirada 

das fôrmas; 

- Uso excessivo de graxa. 

Arrancamento do 

Material (Popouts) (C) 

Pequenos pedaços da superfície com 

diâmetros de 25 a 100 mm, e 

profundidades de 13 a 50 mm, 

quebram e soltam-se. 

- Ação do gelo e degelo; 

- Expansão do agregado graúdo. 

 

Desnível pavimento 

acostamento (D) 

Diferença de elevação entre o 

acostamento e a borda da placa, 

geralmente acompanhado de uma 

separação das bordas. 

- Bombeamento; 

- Ausência ou dimensionamento 

inadequado das barras de transferência; 

- Procedimento inadequado na retirada 

das fôrmas; 

- Uso excessivo de graxa. 

Pequenos Reparos (E) 

Áreas de pavimentos originais 

menores ou iguais a 0,45 m2, que 

foram removidas e posteriormente 

preenchidas com material de 

enchimento. 

- Falhas Construtivas; 

- Restauração de patologias com grau de 

severidade elevado; 

- Manutenção ou criação de redes 

distribuição subterrânea. 

Grandes Reparos (F) 

Áreas de pavimentos originais maiores 

que 0,45 m2 que foram removidas e 

posteriormente preenchidas com 

material de enchimento. 

 

- Falhas Construtivas; 

- Restauração de patologias com grau de 

severidade elevado; 

- Manutenção ou criação de redes 

distribuição subterrânea. 

Passagem de nível (G) 

Caracterizada por elevações e 

depressões que ocorrem nas placas 

próximas aos trilhos. 

- Perda da capacidade de suporte do 

subleito. 

Fissuras Lineares (H) 
Aberturas originadas paralelamente ao 

eixo transversal ou longitudinal. 

- Tensões internas e externas sofridas 

pela placa. 

Fissuras de retração 

plástica (I) 

Aberturas que se desenvolvem ao longo do 

eixo longitudinal da placa, costumam ser 

paralelas entre si e afastadas de 0,2 a 1,0 

m, a profundidade varia de 25 a 75 mm. 

- Condições ambientais; 

- Exsudação. 
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Tabela 3.1 (continuação) 

 

Patologia 

Denominação 
Morfologia Típica Gêneses Possíveis 

Fissuras de Canto (J) 

Aberturas que interceptam as juntas 

longitudinais e transversais a uma 

distância igual ou menor que a metade 

do comprimento de ambas. 

- Repetição das cargas; 

- Perda da capacidade de suporte da 

fundação;  

- Empenamento da placa; 

- Dimensionamento inadequado ou á 

ausência das barras de transferência; 

- Processos inadequados na retirada das 

fôrmas com a remoção das barras de 

transferência; 

- Uso excessivo do desmoldante nas 

barras de transferência; 

- Utilização de materiais inadequados no 

isolamento das barras. 

Microfissuras (K) 

São identificadas pela presença de 

uma série de fissuras superficiais 

interligadas com aberturas pequenas e 

pouco profundas (6 a 13 mm). 

- Condições de exposição da placa 

durante e logo após o acabamento; 

- Operações inadequadas de 

acabamento, 

- Atrasos no início do procedimento de 

cura do concreto; 

- Traços de concreto executados com 

elevados teores de finos; 

- À reações álcalis agregados. 

Fissuras tipo “D” (L) 

Fissuras de pequena abertura que 

caminham paralelamente em direção a uma 

junta, a uma fissura ou ainda ao canto livre 

da placa. 

- Ação do gelo e degelo; 

- Expansão do agregado graúdo. 

 

Punchout (M) 

Fissuras transversais e longitudinais 

interligadas que, posteriormente, 

devido à ação do tráfego, formarão 

pequenos blocos que se 

desprenderam da superfície do 

pavimento. 

- Aumento do volume do tráfego de veículos 

pesados; 

- Perda da capacidade de suporte do subleito; 

- Alta umidade livre do ar; 

- Tipo do agregado empregado no traço do 

concreto; 

- Espessura da placa de concreto; 

- Prática construtiva inadequada. 

Bombeamento (N) 

Expulsão de solos finos da camada superior 

do subleito para a superfície do pavimento 

através das fissuras e/ou juntas, quando este 

for submetido á ação das cargas do tráfego. 

- Drenagem inadequada; 

- Percolação da água pluvial da 

superfície para as camadas inferiores do 

pavimento 
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Tabela 3.1 (continuação) 

 

Patologia 

Denominação 
Morfologia Típica Gêneses Possíveis 

Falha na selagem  das 

juntas (O) 

Expulsão ou endurecimento do 

material que constitui a junta. 

- Corte das juntas com profundidade 

inadequada; 

- Falhas no preenchimento do material selante. 

Esborcinamento das 

juntas (P) 

Caracterizado pela presença de 

fissuras, quebra das bordas e pelo 

desgaste ao longo da junta. 

- Corte das juntas com profundidade 

inadequada; 

- Erros no posicionamento do corte; 

- Tensões elevadas ocasionadas pelo tráfego de 

veículos na região das juntas;  

- Acúmulo de materiais incompressíveis; 

- Acúmulo de água devido à ação do gelo e 

degelo. 

Esborcinamento ou 

quebras de canto (Q) 

Caracterizada pela presença de 

quebras em forma de cunha a uma 

distância menor que 0,60 m do canto 

da placa de concreto. 

- Repetição das cargas combinada com a perda 

da capacidade de suporte da fundação; 

- Empenamento da placa; 

- Dimensionamento inadequado ou á ausência 

das barras de transferência; 

- Processos inadequados da retirada das fôrmas 

com a remoção das barras de transferência. 

Polimento de agregados 

(R) 

Caracterizado pela exposição do 

agregado graúdo na superfície da 

placa. 

- Utilização de agregados de textura lisa 

e arredondada no traço do concreto. 

Alçamento das placas 

(S) 

Caracterizado pelo desnivelamento 

ascendente da placa na região de uma 

fissura transversal, de uma junta e, 

eventualmente, na proximidade de 

canaletas de drenagem ou de reparos 

executados no pavimento. 

- Acúmulo de materiais incompressíveis 

na região das juntas e das fissuras; 

- Saturação das camadas de sub-base e 

fundação. 

Placas Divididas (T) 
Caracterizada pela divisão das placas 

em quatro ou mais pedaços. 

- Sobrecarga; 

- Capacidade de suporte inadequada. 

 

As patologias sumarizadas na Tabela 3.1 podem ser distinguidas em três tipos de defeitos 

quanto a suas conseqüências no comportamento do pavimento e nas condições de 

rolamento. Há um grupo de defeitos mais relacionado à fissuração do concreto que 

poderiam ser denominados por patologias estruturais (H, I, J, K, L, M e T); são também 

patologias estruturais aquelas que se relacionam à deterioração da condição de suporte (N 

e O). As demais patologias podem ser encaradas como funcionais associadas ao conforto 

ao rolamento (B, C,D, E, F, G, P, Q e S) ou ainda associadas à segurança  
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CAPÍTULO 4 – MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL E ESTRUTURAL 

DOS PAVIMENTOS DE CONCRETO 

 

 

Conceituados os tipos de pavimentos de concreto armado moldados in loco e descritas a 

tipologia e as possíveis causas da ocorrência das patologias; neste capítulo serão 

apresentados os métodos de avaliação do estado funcional e estrutural dos pavimentos de 

concreto. 

 

4.1 Introdução 

 

O pavimento é uma estrutura dimensionada para resistir os esforços verticais provenientes 

do tráfego, aos esforços horizontais, às variações climáticas e melhorar as condições de 

rolamento quanto ao conforto e a segurança da via; porém, o pavimento tem um período 

previsto para a sua vida de serviço. À medida que o tempo passa o pavimento vai perdendo 

as funções para as quais foi projetado. 

 

Visando prolongar a vida útil de um pavimento, garantindo a segurança, o conforto e a 

suavidade da via, diversos órgãos ligados à operação viária no mundo têm estudado qual a 

melhor alternativa para avaliar o estado funcional e estrutural de um pavimento em serviço, 

objetivando identificar quando e quais medidas de intervenção devem ser adotadas com o 

menor investimento possível. 

 

Vários são os métodos que se propõem a apresentar um índice de qualidade a partir da 

análise e estatística relacionadas ou não às diversas patologias encontradas na superfície 

do pavimento. Neste trabalho serão apresentados quatro métodos de avaliação do estado 

funcional de um pavimento: método do Índice Internacional de Irregularidade (IRI); método 

de avaliação do quociente de irregularidade (QI); método de avaliação subjetiva do Valor de 

Serventia Atual (VSA); método de avaliação subjetiva e objetiva do Índice de Condição do 

Pavimento (ICP). Este último foi desenvolvido pelo USACE (1982) e é o método básico 

empregado para as análises posteriores apresentadas neste trabalho.  

 

A análise dos métodos do IRI, QI, VSA e avaliação subjetiva do ICP são fundamentadas no 

estado funcional do pavimento, ou seja, na capacidade que o pavimento possui de oferecer 

segurança, suavidade e conforto ao rolamento. Já o método da avaliação objetiva do Índice 

de Condição do Pavimento (ICP) é fundamentado na investigação criteriosa das patologias 

que causam a deterioração destes pavimentos. O ICP é um parâmetro indicador da 
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condição geral do pavimento em serviço, dado importante para a tomada de decisão sobre a 

adoção de políticas de manutenção, reparo e conservação, estimativa da vida útil, 

priorização, quantificação de mão-de-obra e material, direcionamento dos investimentos, 

entre outros. 

 

Os métodos da avaliação subjetiva do Valor de Serventia Atual (VSA) e o da avaliação 

subjetiva do ICP serão discutidos e apresentados de forma pormenorizada, haja vista que o 

intuito deste trabalho é avaliar o desempenho dos pavimentos de concreto armado através 

da análise criteriosa das patologias que causam sua deterioração. 

 

 

4.2 Irregularidade Longitudinal dos Pavimentos 

 

O parâmetro mais utilizado internacionalmente para a avaliação funcional dos pavimentos é 

a medida da irregularidade longitudinal. Segundo a norma do DNER PRO 164 (1994a) a 

irregularidade longitudinal dos pavimentos pode ser definida como o “desvio da superfície da 

rodovia, em relação a um plano de referência, que afeta a dinâmica dos veículos, a 

qualidade do rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via”. 

 

De acordo com a norma ASTM E 867 (1982) “irregularidade na estrada é o desvio da 

superfície de um plano superficial verdadeiro com dimensões características que afetam a 

dinâmica dos veículos, a qualidade do rolamento, as cargas dinâmicas e a drenagem”. 

 

Paterson (1987 apud MELO, 2007) considera como irregularidade longitudinal de um 

pavimento, “o conjunto dos desvios da superfície deste em relação a um plano de referência 

que afetam a qualidade de rolamento e a ação dinâmica das cargas sobre a rodovia. É uma 

grandeza física mensurável, seja direta ou indiretamente, que permite melhor avaliação de 

custo operacional dos veículos, conforto, segurança, velocidade de percurso e economia 

das viagens. Pode ter origem nas imperfeições ocorridas durante o processo construtivo, 

assim como pode resultar de problemas ocorridos após a construção, como resultado da 

atuação do tráfego, do clima e outros fatores causadores da degradação do pavimento”. 

 

Segundo Domingues (2006) “irregularidade longitudinal de um trecho de pavimento é o 

conjunto dos desvios de sua superfície, ao longo das trilhas de roda, em relação à superfície 

ideal projetada, com características tais que afeta o movimento dos veículos, a qualidade do 

rolamento, as cargas dinâmicas que atuam sobre a via e a drenagem da superfície”. 
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De acordo com Barella (2007), mais recentemente e sinteticamente, a irregularidade 

longitudinal dos pavimentos pode ser definida como o “conjunto dos desvios indesejáveis de 

sua superfície, que atrapalha o rolamento rápido e suave dos veículos, gera insegurança e 

onera seus usuários, além de acelerar a degradação do pavimento”. 

 

Sintetizando, a irregularidade longitudinal influi na interação entre a superfície do pavimento 

e os veículos que sobre ele trafegam. Os deslocamentos verticais contribuem para o 

rolamento inseguro, desconfortável e antieconômico do pavimento, o que vai de encontro às 

suas características funcionais, haja vista que o pavimento é projetado e construído para 

proporcionar rolamento rápido, confortável, econômico e seguro. Um pavimento com 

elevado grau de irregularidade tem suas características funcionais prejudicadas. 

 

A ocorrência da irregularidade longitudinal pode estar associada a falhas no processo 

construtivo, à ação do tráfego após a liberação da via, a fatores climáticos, ou ainda, à 

combinação desses fatores (PREUSSLER et al., 2006). 

 

A irregularidade longitudinal influencia nos seguintes aspectos (DNIT/IPR-720, 2006): 

 

• Custos operacionais dos veículos, afetando a segurança, o conforto ao rolamento, a 

velocidade do percurso e a economia das viagens; 

• Interação veículo/superfície do pavimento ocasionando efeitos indesejáveis sobre os 

veículos que ali trafegam, sobre os passageiros e sobre as cargas transportadas; 

• A ação das cargas dinâmicas dos veículos sobre a superfície do pavimento ao longo 

do tempo acelera o processo de degradação e causa prejuízos a dirigibilidade; 

• Problemas na drenagem da superfície dos pavimentos, na medida em que 

favorecesse a formação de poças d’água que afetam diretamente a segurança e o 

desempenho do pavimento. 

 

A medida da irregularidade longitudinal dos pavimentos auxilia no gerenciamento da malha 

viária de um país, pois através dela pode-se monitorar as condições gerais das malhas 

urbanas, rodoviárias, aeroportuárias e obter informações para a tomada de decisões, no que 

diz respeito, a adoção de políticas de manutenção e recuperação dos pavimentos, na 

avaliação do custo operacional dos veículos, na previsão do processo de degradação de um 

pavimento, como medida de qualidade e nível de aceitação para obras recém construídas, 

como cadastro histórico da análise do desempenho funcional doa pavimentos (GILLESPIE 

et al., 1980 apud MELO, 2007). 
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 4.2.1 Quociente de Irregularidade (QI) 

 

A escala padrão de irregularidade adotada no Brasil é o coeficiente de irregularidade (QI) 

(DNER, 1994a). O QI representa o índice de irregularidade longitudinal da superfície do 

pavimento que é expresso na unidade de contagens/quilômetros (DOMINGUES, 2006). 

 

Segundo a norma do DNER PRO 182 (1994b) a irregularidade ou o QI deve ser medido 

através de aparelhos medidores tipo resposta, como exemplo, pode-se citar o Maysmeter e 

o Integrador IPR-USP. Os aparelhos medidores de irregularidades tipo resposta são 

compostos por um veículo de passeio e um medidor tipo resposta que fornece leituras 

correspondentes à somatória dos deslocamentos verticais do eixo traseiro do veículo em 

relação a sua carroceria. A Figura 4.1 apresenta o princípio de funcionamento do aparelho 

medidor de irregularidades IPR-USP proposta no documento DNER-PRO-164 (1994a). 

 

 

 

Figura 4.1  Aparelho medidor de irregularidades IPR-USP (fonte: DNER-PRO-164/94). 

 

As leituras devem ser executadas a cada 320 m. A velocidade de operação do veículo será 

de 50 ou 80 km/h. O levantamento deve ser feito no período diurno, em dias não chuvosos e 

não pode ultrapassar 450 km por dia por operador. No caso da pista simples o levantamento 

deve ser realizado em pelo menos um dos sentidos, no caso das pistas duplas o 

levantamento será executado em pelo menos uma faixa de cada pista, se houver terceira 

faixa o levantamento será feito sobre esta (DNER-PRO-182/94). 
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4.2.2 Índice Internacional de Irregularidade (IRI) 

 

 

Podem ser adotadas diversas escalas padronizadas na obtenção da medida de 

irregularidade que são função do sistema medidor utilizado na avaliação da superfície de um 

pavimento. Em 1982, com o objetivo de se obter uma medida padrão internacional de 

irregularidade longitudinal da superfície dos pavimentos, o Banco Mundial através de uma 

pesquisa desenvolvida no Brasil dentro do chamado Internacional Road Roughness 

Experiment, realizado em Brasília, estabeleceu o Internacional Roughness Index (IRI), que é 

uma escala de referência mundial para se efetuar comparações entre os diferentes sistemas 

medidores de irregularidade tipo resposta existentes (PREUSSLER et al. 2006; BALBO, 

1997; MELO, 2007). 

 

O Índice Internacional de Irregularidade (IRI) pode ser definido como a somatória dos 

deslocamentos verticais sofridos pela suspensão do veículo dividido pela distância 

percorrida durante o levantamento. O IRI é expresso nas unidades de metros/quilômetros ou 

milímetros/metro (DOMINGUES, 2006; BALBO, 1997). A Tabela 4.1 apresenta a correlação 

entre o IRI e outras medidas de irregularidade empregadas a partir de diferentes aparelhos 

medidores do tipo resposta. 

 

Tabela 4.1 Correlação entre o IRI e outras medidas de irregularidade empregadas a 

partir de diferentes aparelhos medidores do tipo resposta (fonte: BALBO, 1997). 

 

 

Aparelho Medidor Índice Típico País Correlação 

Maysmeter QIm Brasil IRI = QIm / 13 

Bump Integrator BI Inglaterra IRI = BI0,89 

APL 72 CP2,5 (coeficiente planar) Bélgica IRI = CP2,5 / 16 

APL 72 WSW (energia de baixo 

comprimento de onda) 

França IRI = 0,78 x WSW
0,63 

APL 25 CAPL25 França IRI = 0,45 x k x CAPL25 

Perfilômetro AASHO SI (ISA) EUA IRI = 5,5 x ln (5,0/SI) 
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Os valores do IRI típicos para pavimentos em serviço em estado aceitável variam entre 0 e 5 

m/km, sendo que valores superiores representam superfícies de pavimentos piores quanto 

aos aspectos de conforto, fluidez e segurança (PREUSSLER et al. 2006). 

 

O IRI, por ser um parâmetro internacional, pode ser entendido em qualquer país; por 

exemplo, um valor de IRI igual a quatro representa o mesmo grau de irregularidade no 

Brasil, na Espanha, no Uruguai e nos Estados Unidos da América, porém, cada país 

estabelece internamente o seu limite de aceitabilidade para esse valor considerando além 

das condições específicas a avaliação da irregularidade de um pavimento na opinião dos 

usuários. 

 

A Tabela 4.2 apresenta as faixas de classificação dos pavimentos baseada na medida da 

irregularidade longitudinal (IRI) em função da qualidade do rolamento proporcionado pelo 

pavimento para seis países (FARIAS et al., 2002 apud MELO, 2007). 

 

 

Tabela 4.2 Faixas de classificação da irregularidade longitudinal dos pavimentos, em IRI 

(fonte: FARIAS et al., 2002 apud MELO, 2007). 

 

 

EUA Brasil Espanha Chile Uruguai Honduras 

Muito 

Bom 

0–

0,95 
Excelente <2,5 Excelente 0-1,5   

Muito 

Bom 

0-

3,2 
  

Bom 
0,95-

1,5 
Bom 

2,5-

3,0 
Aceitável 

1,5-

2,5 
Bom 0-3,0 Bom 

3,2-

3,9 
Bom 0-3,0 

Regular 
1,5-

2,7 
Regular 

3,0-

4,0 
Regular 

2,5-

4,0 
Regular 

3,0-

4,0 
Regular 

4,0-

4,6 
Regular 

3,5-

6,0 

Ruim >2,7 Mau 
4,0-

5,0 

Não 

desejável 
>4,0 Ruim >4,0 Ruim >4,6 Ruim >6,0 

  Péssimo >5,0         

 

 

Ainda em 1982, no chamado Internacional Road Roughness Experiment foi estabelecida 

uma escala relacionando o valor do IRI a origem dos pavimentos, a velocidade do tráfego e 

as suas condições típicas. Esta escala é apresentada na Figura 4.2. 
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Escala 
IRI 

(m/km) 

Condição 
Típica 

Vias não 
pavimentadas  

Pavimentos 
deteriorados 

Vias não 
pavimentadas 
conservadas 

Pavimentos 
antigos 

Pavimentos 
novos 

Pistas de 
aeroportos 
e auto-
estradas 

Velocidade 
de uso 
normal 
(km/h) 

16 depressões        
 fortes e        
 panelas        
         
14         
         
        50 
         
12 depressões        
 pequenas e        
 médias        
 freqüentes        
10        60 
         
         
         
8 depressões        
 menores e        
 freqüentes       80 
         
6         
         
 imperfeições        
 na        
4 superfície        
        100 
         
         
2         
         
         
 perfeição        
0 absoluta        

 

Figura 4.2 Escala do IRI relacionando a origem dos pavimentos, a velocidade do tráfego 

e suas condições típicas (Gentilmente cedida pelo Prof. José Tadeu Balbo). 

 

 

A irregularidade longitudinal da superfície de um pavimento não é um parâmetro facilmente 

definido. Os efeitos que um determinado grau de irregularidade causam na qualidade de 

conforto ao rolamento variam sensivelmente com a velocidade e com as características do 

veículo, ou seja, a irregularidade longitudinal é função do perfil da superfície do pavimento, 

da sensibilidade dos passageiros à aceleração e à velocidade e das características do 

veículo utilizado. Segundo Domingues (2006), a irregularidade longitudinal é o fator 

primordial que caracteriza o rolamento indesejável e desconfortável de uma via; o segundo 

maior contribuinte é a irregularidade transversal. 
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4.3 Serventia 

 

Segundo o DNIT (2003): “Serventia atual é a capacidade de um trecho específico de 

pavimento proporcionar, na opinião do usuário, rolamento suave e confortável em 

determinado momento, para quaisquer condições de tráfego”.  

 

De acordo com Balbo (1997), a serventia é definida como sendo “uma medida do quão bem 

um pavimento, em um dado instante de sua vida de serviço, atende ao tráfego misto com 

suavidade e conforto ao rolamento, em qualquer condição climática, na opinião dos 

usuários”. 

 

Segundo Domingues (2006), serventia de um pavimento é “a capacidade que um pavimento 

possui de oferecer rolamento seguro, suave, confortável e econômico”. 

 

A partir destas definições pode-se afirmar que a serventia é uma medida expressa através 

da opinião dos usuários que relaciona o conforto ao estado funcional do pavimento e ao 

custo operacional dos veículos. Pode-se afirmar também que esta varia com o tempo de uso 

para uma mesma seção do pavimento. 

 

A perda de serventia esta associada a fatores referentes a integridade estrutural do 

pavimento, tais como, bombeamento de solos finos, infiltração de água, desenvolvimento de 

fissuras, perda de resistência, entre outros, que ocorrem de maneira progressiva afetando 

sua capacidade estrutural (BALBO, 2007). Segundo Domingues (2006), a perda de 

serventia pode estar relacionada também a fatores externos, de projeto e construtivos tais 

como, aumento do volume de tráfego previsto em projeto associado ao tipo e a espessura 

do pavimento, qualidade da construção, fatores climáticos, entre outros. 

 

A serventia de um pavimento esta relacionada ao seu índice de irregularidade. Através de 

experimentos executados pela AASHO Road Test pode-se afirmar que, aproximadamente 

95% das informações sobre a serventia de um pavimento são dadas pela irregularidade de 

sua superfície, ou seja, apenas 5% estão relacionadas a outros fatores (DOMINGUES, 

2006). 

 

Foram desenvolvidos pela AASHO Road Test (1957), pela “Pavement Design and 

Evaluation Committee” (PDEC), da “Canadian Good Roads Association” (CGRA) (início da 

década de 60) e pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) 

procedimentos para avaliar o comportamento funcional dos pavimentos a partir do conceito 
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de serventia e desempenho, onde, são formadas equipes de avaliadores que percorrem 

trechos do pavimento em veículos médios, obedecendo a regras pré-determinadas.  

 

A avaliação de cada trecho é feita individualmente pelos avaliadores. O resultado desta 

avaliação é para a AASHO o “Individual Present Serviceability Rating – PSR” (Avaliação 

Individual da Serventia Atual), até 1968 era para a Canadian, o “Present Performance Rating 

– PPR” (Avaliação do Desempenho Atual), posteriormente foi denominado “Riding Confort 

Index – RCI” (Índice de Conforto ao Rolamento) e para o DNIT é o Índice de Condição do 

Pavimento (ICP) determinado a partir da avaliação subjetiva do pavimento. 

 

Como o foco desta pesquisa está voltado para a análise do desempenho dos pavimentos de 

concreto armado e, visto que, os métodos de avaliação que resultam nos índices de 

irregularidade adotados pela AASHO (PSR) e pela Canadian (RCI) foram desenvolvidos 

para a análise das irregularidades ocorridas na superfície dos pavimentos asfálticos, estes 

não serão discutidos aqui. 

 

 

 4.3.1 Avaliação subjetiva do valor de serventia atual 

 

A avaliação subjetiva do valor de serventia atual (VSA) tem como objetivo indicar o grau de 

conforto e suavidade ao rolamento proporcionado por um pavimento a partir da opinião de 

cinco avaliadores experientes que percorrem trechos pré-determinados de uma via. 

 

Segundo a norma do DNIT 009/2003 – PRO o valor de serventia atual é a “medida subjetiva 

das condições de superfície de um pavimento, feita por um grupo de avaliadores que 

percorrem o trecho sob análise, registrando suas opiniões sobre a capacidade do pavimento 

de atender às exigências do tráfego que sobre ele atua, no momento da avaliação, quanto à 

suavidade e o conforto”. 

 

De acordo com Bodi (1998 apud APS, 2000) o valor da serventia atual é “a capacidade, de 

um trecho específico de um pavimento em um determinado instante de sua vida de serviço, 

de atender ao tráfego misto (veículos leves e pesados) na velocidade e volumes 

compatíveis com a classe da via. Posto que a função do pavimento é servir ao usuário com 

uma condição de rolamento que lhe proporcione segurança, conforto e economia durante o 

transporte, a serventia é considerada uma avaliação funcional qualitativa indissociável entre 

pavimento, veículo e o usuário”. 
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O levantamento consiste na avaliação de trechos pré-determinados de uma rodovia, cada 

um com comprimento aproximado de 600 m, tidos como homogêneo. A equipe de 

avaliadores deve ser constituída por cinco membros devidamente treinados para aferição 

deste parâmetro. Sempre que possível à avaliação da equipe de cinco membros deve ser 

comparada a de um grupo maior composto por dez a quinze profissionais com experiência 

no assunto. 

 

Os avaliadores deverão percorrer cada trecho duas vezes na velocidade operacional 

permitida na via, utilizando no mínimo dois veículos de passeio médio. Os cinco membros 

da equipe, com exceção do motorista, deverão atribuir uma nota ao final de cada trecho 

analisado empregando a escala padrão do VSA oficializada no Brasil por meio da 

publicação “Avaliação subjetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos - 

Procedimento” (DNIT 009/2003 – PRO). Esta escala pode ser dividida no máximo em 

décimos de unidade. A Tabela 4.3 apresenta a escala padrão do VSA utilizada na avaliação 

subjetiva dos pavimentos. 

 

Tabela 4.3 Escala padrão do VSA utilizada na avaliação subjetiva dos pavimentos (fonte: 

DNIT 009/2003 – PRO). 

 

VSA Conceito 

5,0 
 

4,1 

Ótimo 

4,0 
 

3,1 
Bom 

3,0 
 

2,1 
Regular 

2,0 
 

1,1 
Ruim 

1,0 
 

0,0 
Péssimo 

 

Cada trecho deve ser avaliado considerando-se a hipótese de que o usuário tivesse que 

percorrer a rodovia durante oito horas naquelas condições. O avaliador deve considerar 

somente o estado atual da superfície e pode classificá-lo como bom mesmo suspeitando 
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que o mesmo venha a apresentar problemas futuros relacionados a sua integridade 

estrutural, devem ser considerados buracos, saliências e irregularidades transversais e 

longitudinais.  

 

Devem ser ignorados os aspectos de projeto geométrico, grandes depressões originadas do 

recalque de aterros, resistência à derrapagem da superfície, cruzamentos ferroviários, 

irregularidades nos acessos das pontes e/ou viadutos e irregularidades devidas a recalques 

de bueiros. A inspeção dos trechos não deve ser feita sob condições climáticas 

desfavoráveis, ou seja, não deve ser executada em dias de chuva e/ou nevoeiro. 

 

Ao término da avaliação experimental os valores individuais de serventia atual definidos por 

cada avaliador de cada grupo, para cada um dos trechos, devem ser relacionados e suas 

médias calculadas. Se as médias obtidas pelos grupos não diferir de no máximo 0,3 significa 

que os avaliadores estão aptos a desenvolver o trabalho. Com relação as notas individuais 

atribuídas por cada membro do grupo para um mesmo trecho analisado são admitidas 

diferenças de até 1,5 pontos. Caso um ou mais membros da equipe apresentem avaliações 

com variações acima deste valor, os mesmos devem ser substituídos para serem evitados 

erros na avaliação. 

 

Segundo Balbo (1997), a medida de serventia embora criada em meios rodoviários pode ser 

empregada na avaliação de pavimentos urbanos, desde que, ao longo do trecho a ser 

avaliado mantenha-se uma velocidade operacional superior a 50 km/h e o trecho possua 

uma extensão mínima para que a avaliação seja realizada de forma contínua, sem paradas 

ou reduções bruscas de velocidade. 

 

Estudos realizados no Brasil e em Taiwan nos pavimentos urbanos e rodoviários utilizando o 

método do VSA na avaliação apontam a influência dos avaliadores, do tipo e da classe do 

veículo no resultado final da avaliação. Participaram desses estudos avaliadores leigos e 

profissionais, observou-se que os avaliadores leigos tendiam a apresentar melhores 

resultados a condição do pavimento do que os profissionais. Verificou-se que a idade do 

avaliador não influenciava no resultado final, porém, o sexo dos avaliadores sim; no Brasil 

as mulheres foram de forma geral, mais rigorosas no julgamento que os homens, enquanto 

que em Taiwan o resultado foi inverso. O tipo de veículo resultou em diferenças pouco 

significativas, o estudo realizado com um veículo médio apresentou valores de VSA menos 

rigorosos quando comparados ao estudo feito com um veículo pequeno para a mesma 

equipe de avaliadores (BALBO, 1997; APS 2000). Aps (2000) apresentou correlação entre o 

VSA e o ICP. 
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De acordo com a norma brasileira oficializada por meio da publicação DNIT 009/2003 – 

PRO esse método de avaliação subjetiva é válido apenas para os pavimentos flexíveis e 

semi-rígidos não englobando os pavimentos de concreto armado. 

 

 

4.4 Índice de Condição do Pavimento (ICP) 

 

O método do índice de condição do pavimento desenvolvido na década de 70 por 

engenheiros do exército americano (United States Army Construction Engineering Research 

Laboratory - USACE) teve como objetivo inicial facilitar o gerenciamento das exigências de 

manutenção e recuperação da malha viária das instalações do exército. Posteriormente, foi 

constatada a necessidade de se desenvolver um índice numérico que retratasse a condição 

geral dos pavimentos em serviço baseado na consolidação dos dados relatados na 

inspeção. Este índice auxiliaria os engenheiros na avaliação do pavimento e na 

determinação das prioridades de manutenção e recuperação. 

 

Originalmente o método do ICP foi desenvolvido para pavimentos de aeródromos asfálticos 

e/ou pavimentos de concreto de cimento Portland (simples ou armado) e posteriormente, 

ampliado para vias urbanas e estacionamentos, sendo válido apenas para vias de baixa 

velocidade, não sendo validado para estradas de rodagem de elevadas velocidades 

operacionais. Foram considerados nesse estudo o tráfego de veículos de rodagem 

pneumática e reboques (SHAHIN e KHON, 1979a; 1979b).  

 

Segundo Shahin e Khon (1979a ;1979b) e Shahin e Walther (1990) o objetivo do método é 

obter um índice numérico (ICP) que retrate as condições estruturais e funcionais do 

pavimento, e a partir dele estabelecer metas relacionando as necessidades e prioridades na 

manutenção e recuperação, bem como analisar o desempenho do pavimento em serviço a 

partir da determinação periódica do ICP.  

 

As condições estruturais e funcionais dos pavimentos de concreto estão associadas a 

diversos fatores que incluem a integridade e a capacidade estrutural, desgastes da 

superfície do pavimento, resistência à derrapagem, índice de deterioração, entre outros. 

Avaliar cada um destes fatores separadamente exigiria a utilização equipamentos caros e 

profissionais altamente qualificados. No entanto, através de uma avaliação criteriosa das 

patologias que causam a deterioração destes pavimentos, podem-se estabelecer graus de 

severidade individuais para cada tipo de patologia e com estes determinar o índice de 
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condição do pavimento (ICP), que é um parâmetro indicador da condição geral do 

pavimento em serviço (USACE, 1982). 

 

Segundo Shahin e Khon (1979a; 1979b) o problema da aderência pneu/pavimento 

(resistência à derrapagem) não é significativo para as vias de baixa velocidade da malha 

viária das instalações do exército americano, não sendo um problema detectado nas 

análises de campo executadas durante a formulação do ICP. 

 

De acordo com a norma brasileira DNIT 060/2004-PRO, o índice de condição do pavimento 

(ICP) pode ser definido como a “medida da condição estrutural do pavimento, capaz de 

fornecer ao engenheiro de pavimentação informações para a verificação das condições da 

rodovia e para o estabelecimento de políticas de manutenção, prevenção e de recuperação”. 

 

O desenvolvimento do ICP fundamentou-se na seleção de uma escala padrão que 

fornecesse a qualidade de estado do pavimento em serviço, na identificação e descrição das 

patologias encontradas, na definição do critério de três níveis de severidade (alta, média e 

baixa) para cada tipo de defeito, na ponderação de um valor deduzido para cada tipo de 

patologia, seu grau de severidade e porcentagem de placas afetadas (densidade) 

resultantes do efeito negativo causado a integridade estrutural e as condições de segurança 

e conforto ao rolamento oferecido pela superfície do pavimento e na subtração do máximo 

valor de condição do pavimento (100) da combinação não linear dos valores deduzidos de 

forma a determinar o ICP. 

 

Segundo o método da USACE (1982), as causas das patologias podem ser agrupadas em 

quatro categorias: 

 

• Categoria 1 - Capacidade de carga (volume de tráfego); 

• Categoria 2 - Variações térmicas e natureza dos materiais; 

• Categoria 3 - Drenagem 

• Categoria 4 - Outros fatores (cruzamento de vias férreas, desnível entre o pavimento 

e o acostamento, erros no procedimento de execução, etc.)  

 

A Tabela 4.4 apresenta a associação de cada uma das patologias que ocorrem nos 

pavimentos de concreto as suas possíveis causas (adaptada do método do USACE, 1982). 
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Tabela 4.4 Classificação das patologias associadas as suas possíveis causas (adaptada 

do método do USACE, 1982). 

 

Capacidade de carga 
Variações térmicas e 
natureza dos materiais 

Drenagem 

Quebras de canto 
Desgaste superficial da 
placa de concreto 

Quebras de canto 

Placas divididas Fissuras tipo “D” Placas divididas 

Fissuras lineares 
Falhas na selagem das 
juntas 

Reparos causados por 
deficiência no sistema de 
drenagem 

Reparos associados a 
problemas relacionados a 
capacidade de carga 

Reparos associados a 
problemas relacionados as 
variações térmicas e a 
natureza do material 

Bombeamento 

Polimento de agregados Fissuras lineares Alçamento das Placas 

Punchout Arrancamento do material 
ou Popout 

 

Esborcinamento das juntas Alçamento das placas  

 Bombeamento  

 
Escalonamento ou degrau 
nas juntas 

 

 Esborcinamento das juntas  

 Quebras de canto  

 Fissuras de retração plástica  

 

O grau de severidade das patologias que se desenvolvem nos pavimentos é determinado a 

partir da classificação do nível de gravidade apresentado por elas em alta, média ou baixa, 

de acordo com sua dimensão, quantidade, condição e influência no conforto e na segurança 

ao rolamento da via (DNIT 060/2004). Essa classificação desenvolvida pelo USACE foi 

descrita detalhadamente para cada tipo de patologia com o objetivo de permitir uma 

consistência nos dados levantados e facilitar a identificação em campo de cada patologia 

correlacionada ao efeito negativo que esta proporciona a estrutura do pavimento (SHAHIN; 

KHON, 1979).  

 

Segundo Aps (2000) nas patologias associadas ao estado funcional do pavimento e a 

fatores externos, tais como, cruzamentos ferroviários, desnível pavimento-acostamento, 

entre outros, a qualidade de rolamento auxilia na classificação do grau de severidade. Pode-

se determinar a severidade destas patologias em alta, média e baixa trafegando sobre o 

pavimento com um veículo médio e a velocidade máxima permitida pela via, observando se 
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as vibrações sofridas pelo veículo causam considerável desconforto e insegurança aos 

passageiros, tornando-se necessário à redução substancial da velocidade. 

A descrição detalhada da classificação dos graus de severidade para cada tipo de patologia 

proposta no método da USACE (1982) e pela norma brasileira (DNIT 060/2004) são 

apresentadas no Anexo A deste trabalho. 

 

Os itens subseqüentes apresentaram os procedimentos e critérios usados na inspeção 

visual dos pavimentos de concreto, bem como o cálculo do ICP proposto no método do 

USACE (1982) e no método do DNIT 063 – PRO (DNIT, 2004).  

 

 

4.4.1 Avaliação subjetiva do índice de condição do pavimento  

 

A avaliação subjetiva do índice de condição do pavimento (ICP) tem como objetivo indicar o 

grau de conforto e suavidade ao rolamento proporcionado por um pavimento a partir do 

registro da opinião de três avaliadores experientes que percorrem trechos pré-determinados 

da via. 

 

De acordo com a norma do DNIT 063/2004 – PRO a “avaliação subjetiva consiste em avaliar 

se as condições do pavimento, especialmente a que se refere ao conforto de tráfego, por 

meio de observações realizadas por avaliadores que trafegam sobre este pavimento e que 

atribuem notas ao mesmo”.  

 

O levantamento consiste na avaliação de trechos pré-determinados de um pavimento, tidos 

como homogêneo. Os avaliadores deverão percorrer cada trecho duas vezes em veículos 

de passeio separados. O primeiro percurso será feito com velocidade reduzida, de forma a 

observar os detalhes da pavimentação (possível ocorrência de patologias, regularidade 

superficial, potencial de hidroplanagem, entre outros), enquanto que o segundo será 

executado próximo a velocidade limite estabelecida pela rodovia com o objetivo de verificar 

as condições de conforto, escoamento de tráfego e segurança. A inspeção dos trechos não 

deve ser feita sob condições climáticas desfavoráveis, ou seja, não deve ser executada em 

dias de chuva e/ou nevoeiro. 

 

Os três avaliadores deverão expressar sua opinião quanto ao conforto, a suavidade e a 

segurança oferecidas em cada trecho do pavimento empregando a escala padrão do ICP 

desenvolvida pelo USACE (1982) e oficializada no Brasil por meio da publicação “Pavimento 

Rígido - Avaliação Subjetiva - Procedimento” (DNIT 063/2004 – PRO). Esta escala varia de 
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0 a 100; onde 0 indica que o pavimento encontra-se completamente destruído, não 

atendendo a finalidade para o qual foi projetado, ou seja, proporcionando um rolamento 

completamente desconfortável e inseguro aos usuários da via; e 100 corresponde a 

conservação excelente da superfície do pavimento em serviço.  

 

O conceito dos trechos avaliados é função da nota atribuída pelos avaliadores. Se não 

houver similaridade entre elas, o conceito corresponderá à média aritmética das notas. A 

Tabela 4.5 apresenta a escala padrão do ICP utilizada na avaliação subjetiva das condições 

operacionais dos pavimentos de concreto. 

 

Tabela 4.5 Escala padrão do ICP utilizada na avaliação subjetiva dos pavimentos de 

concreto. 

 

ICP Conceito 

100 
 

86 

Excelente 

85 
 

71 
Muito Bom 

70 
 

56 
Bom 

55 
 

41 
Regular 

40 
 

26 
Ruim 

25 

11 
Muito Ruim 

10 

0 
Destruído 

 

 

 4.4.2 Avaliação objetiva do índice de condição do pavimento (ICP) 

 

A avaliação subjetiva do ICP analisa a condição funcional de um pavimento a partir do 

registro da opinião de avaliadores que percorrem trechos pré-determinados da via, enquanto 
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que a avaliação objetiva tem a finalidade de analisar a condição estrutural dos pavimentos 

de concreto, baseada na avaliação criteriosa das patologias que causam a deterioração 

destes pavimentos ao longo do tempo. 

 

De acordo com a norma do DNIT 062/2004 – PRO a avaliação objetiva “consiste em uma 

avaliação da condição estrutural do pavimento baseada na determinação do índice de 

condição do pavimento”. 

 

O procedimento da avaliação objetiva, baseado na inspeção visual das patologias está 

dividido em quatro etapas. A primeira delas está relacionada a definição das seções a serem 

inspecionadas, em seguida, será feita a determinação do tipo de inspeção a ser efetuada 

em campo. Concluídas as etapas anteriores, será executado o levantamento das patologias 

visíveis a olho nu, baseado no tipo, na quantidade e no grau de severidade do defeito. 

Subseqüentemente, fundamentado na inspeção visual, calcula-se o ICP (índice de condição 

do pavimento), que nada mais é que uma medida das condições estruturais e funcionais do 

pavimento em questão, que dará ao engenheiro, condições de estabelecer políticas de 

manutenção, recuperação e prevenção. 

 

 

4.4.2.1 Definição das seções a serem inspecionadas 

 

A escolha das seções está baseada em indícios que comprovem a necessidade da 

inspeção, objetivando uma eventual intervenção, no que diz respeito, ao estabelecimento de 

políticas de manutenção ou recuperação do pavimento em questão. 

 

Uma seção pode ser definida como a área total de um pavimento a ser inspecionado, 

avaliado e analisado, desde que esta, tenha a mesma composição estrutural (espessura e 

material), tenha sido construído na mesma época e apresente condições de tráfego 

similares em toda sua extensão (USACE, 1982). 

 

A seção escolhida para a inspeção deve ser dividida em partes menores denominadas 

amostras; cada amostra será identificada por caracteres numéricos. Segundo o método 

desenvolvido pelo USACE (1982), a quantidade de placas que compõem uma amostra pode 

variar de 12 a 28, sendo recomendado como ideal 20 placas de comprimento máximo igual 

a 9 metros. No caso de placas com comprimento superior a 9 metros, será considerada uma 

junta imaginária em perfeitas condições, de modo que cada placa não ultrapasse o valor 

máximo estabelecido para o comprimento.  
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A norma oficializada no Brasil por meio da publicação “Pavimento rígido – Inspeção visual – 

Procedimento” (DNIT 060/2004-PRO), recomenda que as amostras relacionadas a seção de 

um pavimento devem ser compostas por 20 placas, de comprimento máximo igual a 9 

metros. 

 

 

4.4.2.2 Determinação do tipo de inspeção 

 

Há um método com duas possibilidades de critérios de amostragem que podem ser 

utilizados na inspeção de um pavimento de concreto armado. Em ambos, obrigatoriamente, 

deverá ser feita a divisão de uma seção em amostras. 

 

O primeiro método requer que 100% das seções de um pavimento sejam avaliadas, ao 

passo que no segundo, apenas uma parcela das seções serão inspecionadas (inspeção por 

amostragem). 

 

A inspeção de todas as amostras da seção requer tempo excessivo, portanto, esta só 

deverá ser executada no caso de pavimentos com pequena extensão, ou ainda, quando se 

tratar do estabelecimento de contratos de manutenção e recuperação, pois neste caso, há a 

necessidade do levantamento exato dos tipos, da quantidade e do grau de severidade das 

patologias encontradas na seção, caso contrário, a inspeção deve ser executada em apenas 

uma parcela das amostras (USACE, 1982). 

 

Segundo o método desenvolvido pelo USACE (1982) a inspeção por amostragem de uma 

seção deve garantir 95% de confiança de que o erro na avaliação, baseado nos dados 

coletados na inspeção, esteja dentro de uma faixa admissível. Para validar esta afirmação é 

necessário estabelecer um número mínimo de amostras a serem inspecionadas.  

 

Segundo Shahin e Khon (1979a; 1979b), o número ‘n’ de amostras pode ser encontrado de 

forma analítica ou gráfica. Este é função do número total de amostras (N), do erro 

admissível (± e) e do desvio padrão da média dos resultados individuais do índice de 

condição do pavimento (σ). Encontra-se o número mínimo de amostras (n) analiticamente, 

através da equação (1). 

 

2
2

2
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4

*

σ

σ
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N
e

N
n                                                    (1) 
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Quando a inspeção visual é feita pela primeira vez o valor do desvio padrão é desconhecido. 

Baseados em inúmeros resultados de inspeções executadas em diversos pavimentos, 

Shahin e Khon (1979) afirmam que é razoável adotar um desvio padrão inicial igual a 10. 

Finalizada a inspeção visual e calculado o ICP, o desvio padrão real pode ser determinado 

por meio da equação (2). 

 

1

)(
1

2

−

−

=
∑
=

R

ICPICPi
R

iσ                                                  (2) 

Onde: 

R número de amostras unitárias da seção do pavimento; 

ICPi  ICP da amostra unitária i; 

ICP  média do ICP de todas as amostras unitárias. 

R

ICPi

ICP

R

i

∑
== 1                                                         (3) 

Graficamente (ver Figura 4.3), o número ‘n’ pode ser obtido da seguinte forma:  

 

• Entrar com o valor do número total de amostras (N) no eixo das abscissas (x); 

• Seguir verticalmente até a curva do valor do desvio padrão (σ) adotado; 

• Seguir horizontalmente até o eixo das ordenadas (y) onde é indicado o valor do 

número mínimo de amostras a serem inspecionadas (n). 

 

 

Figura 4.3 Determinação gráfica do número mínimo de amostras a serem inspecionadas 

(fonte: adaptado de SHAHIN, KHON, 1979). 
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A norma oficializada no Brasil por meio da publicação “Pavimento rígido – Inspeção visual – 

Procedimento” (DNIT 060/2004-PRO), recomenda adotar valores entre 8 e 14 para o desvio 

padrão, considerando 10 uma boa estimativa. O número ‘n’ nunca deverá ser menor que 

cinco. Caso isto aconteça, todas as amostras da seção deverão ser inspecionadas (USACE, 

1982). 

 

 

4.4.2.3 Seleção das amostras 

 

Selecionar as amostras a serem inspecionadas é tão importante quanto determinar o 

número mínimo de amostras (n) a serem levantadas. O método do USACE (1982) propõe 

que a primeira amostra deva ser escolhida aleatoriamente, sendo que as demais serão 

espaçadas igualmente entre si a partir desta escolhida. Este método é chamado de 

‘amostragem sistemática’. 

 

O ‘intervalo de amostragem’ (i) apresentado na equação (4) é função do número total de 

amostras avaliadas (N) e do número mínimo de amostras a serem inspecionadas (n). 

Quando o intervalo de amostragem (i) resultar em um número fracionário, o mesmo deverá 

ser igual ao menor número inteiro mais próximo (exemplo, se o cálculo de i resultar em um 

número igual a 4,7; este valor deverá ser arredondado para 4). 

 

n

N
i =                                                              (4) 

 

A primeira amostra a ser escolhida será um número, selecionado aleatoriamente, entre 1 e o 

intervalo de amostragem (i). Ainda no nosso exemplo, supondo i = 4, o início aleatório (s) 

será um número entre 1 e 4. Com isso, as amostras a serem inspecionadas na seção em 

estudo são identificadas como s, s + i; s + 2i; s + 3i; s+(N+1)i. Supondo s = 4, as amostras a 

serem inspecionadas são conseqüentemente as de número 4, 8, 12, 16, etc. Esta é uma 

técnica simples de ser aplicada e fornece as informações necessárias para se estabelecer 

um perfil ao longo da seção do pavimento. A Figura 4.4 apresenta o esquema ilustrativo do 

método da amostragem sistemática. 

 

 

 

Figura 4.4 Exemplo ilustrativo do método da amostragem sistemática. 
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Quando em uma amostra selecionada ocorrer um ou mais defeitos atípicos, esta passará a 

ser classificada como uma amostra adicional e quando calculado o ICP da seção do 

pavimento um peso médio deve ser considerado (ver equação (9)). Para cada amostra 

adicional incluída na amostragem, uma nova amostra de características comuns, deverá ser 

escolhida e inspecionada. Porém, se forem detectadas amostras com elevado ou com baixo 

número de patologias, bem como amostras com defeitos atípicos, fora da amostragem 

selecionada, estas também serão caracterizadas como amostras adicionais e devem ser 

inspecionadas. 

 

Uma das desvantagens associadas ao método da amostragem sistemática é o fato desta 

não incluir amostras com baixíssimo ou com elevado número de patologias que possam 

existir na seção.  

 

 

4.4.2.4 Cálculo do ICP de uma amostra 

 

A classificação do estado operacional de um pavimento é função de um índice numérico 

relacionado a integridade estrutural e as condições de conforto e segurança ao rolamento da 

via (ICP), baseado em uma escala que varia de 0 a 100, conforme apresentado na Tabela 

4.5. O procedimento de cálculo do ICP de uma amostra é simples e envolve basicamente 

seis etapas.  

 

Na etapa 1, deve ser feita a inspeção visual, com a identificação dos defeitos observados 

em uma folha de inspeção do pavimento. Nesta folha deverá ser anotado o local do 

pavimento, a seção, a data de execução, a existência ou não de amostras adicionais, as 

dimensões da placa, os tipos de defeitos observados, o grau de severidade, o número de 

placas afetadas, a porcentagem dessas placas, o valor deduzido para cada defeito e o total, 

o valor deduzido corrigido (VDC) e o índice de condição do pavimento (ICP). As Figuras 4.5 

e 4.6 apresentam o modelo da ficha de inspeção proposto no método do USACE (1982) e 

no método do DNIT (2004). 
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Figura 4.5 Modelo da ficha de inspeção proposto no método do USACE (1982). 
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Figura 4.6 Modelo da ficha de inspeção proposto no método do DNIT (2004). 

 

O método do DNIT 060/2004 – PRO apresenta uma ficha de informações complementares a 

ficha de inspeção. Nesta ficha poderão ser feitas observações e um croqui esquemático da 

patologia em questão. A Figura 4.7 apresenta o modelo da ficha de informações 

complementares a ficha de inspeção proposto no método do DNIT (2004). 
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Figura 4.7 Modelo de ficha complementar a ficha de inspeção proposto no método do 

DNIT (2004). 

 

Na etapa 2, calcula-se a porcentagem do número de placas afetadas (densidade) por cada 

tipo de patologia encontrada em uma amostra. Essa porcentagem (D), conforme 

apresentada na equação (5), é função da quantidade de placas que um tipo específico de 

defeito é observado (y) e do número total de placas que constituem a amostra (Y). 
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100*
Y

y
D =                                                           (5) 

 

Na etapa 3, para cada tipo de patologia, seu grau de severidade e densidade é determinado 

um valor de dedução ou valor deduzido que é resultante da deterioração causada ao 

pavimento pelas patologias que, conseqüentemente, afetam as condições de conforto ao 

rolamento e integridade estrutural da via.  

 

Para desenvolver o valor deduzido para cada tipo de patologia apresentada nos pavimentos 

de concreto utilizaram-se amostras de placas de concreto com dimensões inferiores a 9 m. 

Cada amostra hipotética apresentava uma patologia em um determinado grau de severidade 

(baixo, médio ou alto). A análise destas placas foi feita através da atribuição de notas (índice 

numérico) que relacionavam o tipo de patologia e seu grau de severidade às condições 

funcionais e estruturais do pavimento. Este índice numérico foi denominado Pavement 

Condition Rating – PCR (Classificação da Condição do Pavimento). Os valores do PCR 

foram quantificados para cada amostra e subtraídos de 100 para a obtenção do valor 

deduzido (SHAHIN; KHON, 1979a; 1979b). 

 

Tomando-se como exemplo fissuras lineares com grau de severidade médio, encontradas 

em uma amostra hipotética com densidade igual a 60%. Da avaliação feita pelo método do 

PCR tem-se um índice numérico igual a 70, o que equivale a uma classificação boa das 

condições daquela amostra hipotética na escala do ICP. O valor deduzido para esta 

combinação patologia/grau de severidade pode então ser determinado como sendo 100 – 

70 = 30.  

 

Tomando-se como exemplo uma outra amostra hipotética com as mesmas características 

da anterior (mesma combinação patologia/grau de severidade), porém, agora com 

densidade de 40% e índice numérico encontrado pelo método do PCR de 76. O valor 

deduzido para esta combinação patologia/grau de severidade pode então ser determinado 

como sendo 100 – 76 = 24. Esse procedimento foi repetido diversas vezes para a mesma 

combinação patologia/grau de severidade e para todas as combinações patologia/grau de 

severidade possíveis. Seus resultados são traduzidos pelas curvas dos valores deduzidos 

apresentadas no anexo B deste trabalho. 

 

Seguindo uma escala de 0 a 100 temos que quando o valor deduzido for igual a 0 indica que 

uma determinada patologia não causa impacto no estado operacional do pavimento, 
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enquanto que um valor deduzido igual a 100 indica a presença de uma patologia 

extremamente grave que pode causar a ruptura do pavimento.  

 

Com os valores deduzidos obtidos foram traçadas curvas associando o grau de severidade 

e a densidade para cada tipo de patologia. Objetivando comprovar o grau de confiabilidade 

destas curvas, essas foram comparadas a resultados de inspeções executadas em 

pavimentos de concreto por um grupo de engenheiros experientes (método do PCR). A 

média dos resultados encontrados pelo grupo para cada patologia foi subtraída de 100, de 

forma a se obter os valores deduzidos a partir dos dados daquele grupo. Estes valores 

foram comparados as curvas de valores deduzidos iniciais e, quando necessário, estas 

foram corrigidas de forma a refletir melhor a realidade da análise de campo. Esse processo 

foi repetido inúmeras vezes até se obter curvas de valores deduzidos aceitáveis para cada 

tipo de patologia (SHAHIN; KHON, 1979a; 1979b). 

 

Na etapa 4, um valor deduzido total (VDT) é calculado pelo somatório dos valores 

individuais deduzidos. 

 

Na etapa 5, uma vez que o valor deduzido total é calculado, ele poderá ser corrigido através 

da curva dos valores deduzidos corrigidos (VDC), desenvolvida pelo USACE com o objetivo 

de corrigir a soma dos valores deduzidos quando há a combinação de mais de um tipo de 

patologia e grau de severidade. O fator de correção é função do somatório dos valores 

deduzidos individuais e do número de combinações patologia/grau de severidade. Quanto 

mais alto o valor da soma dos valores deduzidos individuais e o número de combinações 

patologia/grau de severidade, maior será o fator de correção.  

 

O fator de correção é de extrema importância quando constatada a presença de patologias 

atípicas em uma amostra da seção, visto que esta não pode ser somada linearmente, pois 

os impactos resultantes destas patologias tornam-se menores (SHAHIN; KHON, 1979a; 

1979b).  

 

A curva de correção foi desenvolvida a partir da investigação de amostras hipotéticas de 

placas unitárias que continham mais de um tipo de combinação patologia/grau de 

severidade e da atribuição média das notas aferidas a estas amostras por um grupo de 

engenheiros experientes. Para cada amostra unitária os valores deduzidos foram 

combinados e subtraídos de 100 para determinar o valor deduzido corrigido (SHAHIN; 

KHON, 1979a; 1979b).  
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Por exemplo, a somatória dos valores deduzidos da amostra de um pavimento que contém 

uma combinação de três tipos de patologias/graus de severidade é igual a 40 e a nota 

média aferida pelo grupo de engenheiros para a mesma seção é 75. O valor deduzido 

corrigido é de 100 – 75 = 25. Este valor deduzido corrigido corresponde ao somatório dos 

valores deduzidos individuais (40).  

 

Outro somatório dos valores deduzidos para uma nova amostra com as mesmas 

características da anterior (três combinações patologias/graus de severidade) foi analisado, 

porém, neste o VDT é igual a 87 e a nota média aferida pelo grupo de engenheiros foi 45, 

portanto, o valor deduzido corrigido é de 100 – 45 = 55. Este valor deduzido corrigido 

corresponde ao somatório dos valores deduzidos individuais da nova amostra (87). Esse 

procedimento foi repetido diversas vezes para a mesma quantidade de combinações 

patologias/graus de severidade e para quantidades diferentes de combinações. Os 

resultados são apresentados na Figura 4.8.  

 

 

 

Figura 4.8 Curva dos valores deduzidos corrigidos (Gentilmente cedida pelo Prof. José 

Tadeu Balbo). 

 

Se na determinação do VDC, algum valor deduzido for mais alto que ele, este deverá ser 

igual ao maior valor individual deduzido.  

 

Na etapa 6, é feito o cálculo do ICP da amostra de uma seção (equação (6)) e a associação 

deste valor com a classificação das condições operacionais do pavimento (Tabela 4.3). 
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Onde: 

 

a  valor deduzido relacionado ao tipo de patologia, seu grau de severidade e sua 

densidade; 

i contador de patologias; 

j contador dos graus de severidade; 

mi número de graus de severidade para o i-ésimo tipo de patologia; 

F(t,q) função de ajuste para múltiplas patologias que varia em função da soma dos 

valores deduzidos (t) e do número de deduções (q). 

 

Esta equação pode ser traduzida de forma simplificada como apresentado na equação (7). 

 

VDCICP −=100                                                          (7) 

 

 

4.4.2.5 Cálculo do ICP da seção 

 

O cálculo do ICP da seção de um pavimento apresentado na equação (8) equivale á média 

aritmética do ICP de todas as amostras.  

 

x

amostraICP
ICPs

∑
=

 
                                               (8) 

 

Onde:  

 

ICPs ICP da seção do pavimento  

x número total de amostras que compõem a seção de um pavimento. 

 

Se na amostragem forem consideradas amostras adicionais um peso médio deve ser 

considerado, então o ICP da seção do pavimento deverá ser calculado conforme a equação 

(9). 

N

ICPAICPAICPAN
ICPs 211 *)(*)(*)( ++−

= ...............................(9) 
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Onde: 

 

ICPs ICP da seção do pavimento;  

ICP1   média do ICP das amostras aleatórias; 

ICP2   média do ICP das amostras adicionais; 

N número total de amostras da seção; 

A número de amostras adicionais inspecionadas. 

 

Bertollo (1997) afirma que os valores de ICP obtidos podem ser empregados como base de 

um sistema no gerenciamento de uma malha viária, sendo que, o valor do ICP médio pode 

contribuir no estabelecimento de prioridades dos segmentos onde deverá ser executado 

algum tipo de intervenção, enquanto que, os valores individuais do ICP auxiliam na 

determinação dos projetos de manutenção e recuperação, assim como, na quantificação de 

materiais e mão-de-obra. 

 

Tavakoli et al (1992 apud APS, 2000), com o intuito de auxiliar no gerenciamento dos 

pavimentos urbanos, desenvolveu uma equação matemática (10) para a determinação do 

índice de prioridade (IP) a partir do valor do ICP obtido.  

 

FrCFFT

ICP
IP

××
= .......................................................(10) 

 

Onde: 

  

 ICP Índice de condição do pavimento; 

 FT Fator de tráfego; 

 CF Fator de classes funcionais; 

 Fr Fator de roda de veículo. 

 

De acordo com Balbo (1997) a avaliação do pavimento pelo método do ICP não é bem 

disseminada no Brasil, porém, é muito empregada em outros países. Vale à pena, portanto, 

uma investigação desse critério e de sua aplicabilidade aos casos de pavimentos de 

concreto. 
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CAPÍTULO 5 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DOS PAVIMENTOS DE 

CONCRETO ARMADO – ESTUDOS DE CASO 

 

 

5.1 Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho para análise do desempenho dos pavimentos de 

concreto armado esta baseada no método proposto pelo USACE em 1982, descrito no item 

4.4. O método de trabalho empregado nessa pesquisa foi dividido em quatro etapas 

fundamentais: 

 

- Seleção e análise de quatro projetos de pavimentos de concreto armado; 

- Determinação do tipo de inspeção visual a ser feita; 

- Inspeção e catalogação das patologias visíveis a olho nu; 

- Cálculo e análise do índice das condições do pavimento (ICP). 

 

 

5.2 Seleção e análise dos projetos 

 

Para analisar o desempenho dos pavimentos de concreto armado foram selecionados 

quatro pavimentos, sendo, três pavimentos industriais e um pavimento urbano. A Tabela 5.1 

apresenta os pavimentos de concreto armado selecionados para este estudo. 

 

Tabela 5.1. Pavimentos de concreto armado selecionados. 

 

OBRA LOCAL 
DATA DE 

EXECUÇÃO 

Pavimento Urbano (em frente á 

Biblioteca Municipal de São Paulo)  

Rua Coronel Xavier de Toledo  

Centro – São Paulo 
Julho / 2003 

Pavimento Industrial – Alstom do 

Brasil 

Av Raimundo Pereira Magalhães, 

230 – Lapa – São Paulo 
Setembro / 2003 

Pavimento Industrial - Repapel 
Estrada Água Chata, 1.888  

Guarulhos – SP 
Abril / 2004 

Pavimento Industrial - Cortag 
Av. Rainha, 382 – Distrito Industrial  

Mogi Mirim – SP 
Maio / 2007 
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5.3 Determinação do tipo de inspeção visual 

 

Objetivando efetuar um levantamento exato dos tipos, da quantidade e do grau de 

severidade das patologias encontradas nas seções dos pavimentos de concreto armado, 

foram intencionalmente selecionadas seções com pequena extensão, de forma que, a 

inspeção visual completa fosse executada. 

 

 

5.4 Inspeção visual e catalogação das patologias 

 

Antes de iniciar a inspeção visual de um pavimento algumas providências devem ser 

tomadas. É essencial a realização de um reconhecimento prévio da seção, a execução de 

um planejamento da inspeção, providenciar os equipamentos necessários e no caso dos 

pavimentos industriais, contatar os responsáveis de forma a obter uma autorização para a 

execução do levantamento visual das patologias. 

 

Os equipamentos necessários para execução de uma inspeção visual são: giz, lápis ou 

caneta, trena, régua, máquina fotográfica. 

 

A catalogação das patologias observadas durante o levantamento foi feita em uma folha de 

inspeção padronizada e criada especialmente para esse trabalho, de forma a facilitar a 

anotação dos dados em campo e sua posterior análise no escritório. Esta folha contém uma 

relação numerada de todas as patologias estudas no capítulo 3 deste trabalho e 

identificadas no método da USACE (1982) com exceção das patologias definidas como 

Fissuras Tipo “D” e o arrancamento do material ou popouts que não ocorrem em países de 

clima tropical como o Brasil.  

 

Na ficha de inspeção são anotados o local do pavimento, a seção, a data de execução, a 

existência ou não de amostras adicionais, as dimensões da placa, as patologias 

observadas, o grau de severidade, o número de placas afetadas, a porcentagem dessas 

placas, o valor deduzido para cada patologia e o total, o valor deduzido corrigido (VDC) e o 

índice de condição do pavimento (ICP). A Figura 5.1 apresenta o modelo da ficha de 

inspeção adotada neste trabalho. 
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Figura 5.1  Modelo da ficha de inspeção adotada neste trabalho. 

 

Uma ficha de informações complementar à ficha de inspeção foi empregada. Nessa ficha é 

feito um croqui esquemático contendo as patologias, o posicionamento, a numeração das 

fotos tiradas in loco e ainda, a anotação de possíveis observações adicionais que possam 

ocorrer em cada placa da seção. A Figura 5.2 apresenta o modelo da ficha de informações 

complementar à ficha de inspeção adotada neste trabalho. 
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Figura 5.2  Modelo da Ficha de Informações Complementares utilizada neste trabalho. 

 

Na parte superior da ficha existe um campo com a padronização dos desenhos que 

relacionam cada tipo de patologia no croqui esquemático. A Figura 5.3 apresenta a 

padronização dos desenhos que relacionam cada tipo de patologia no croqui esquemático. 
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Figura 5.3  Padronização dos desenhos que relacionam cada tipo de patologia no croqui 

esquemático. 

 

 

5.5 Cálculo e análise do índice de condição do pavimento (ICP) 

 

O índice de condição do pavimento é função de uma associação de fatores relacionados á 

porcentagem de placas afetadas e ao valor deduzido individual de cada patologia. 

  

O cálculo da porcentagem das placas afetadas (D) é função do número de placas de uma 

amostra em que um tipo específico de patologia é observado e do número total de placas 

que constituem uma amostra. Encontrado este número (D), determina-se o valor deduzido 

para cada patologia através dos gráficos propostos no método do USACE (1982). Estes 

gráficos são apresentados no Anexo B deste trabalho. 

 

Conhecido o valor deduzido para cada patologia, calcula-se o valor deduzido total (VDT) e, a 

partir deste, determina-se graficamente o valor deduzido corrigido (VDC) que é função do 
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VDT e da quantidade de valores deduzidos individuais maiores que 5 (q). O gráfico para 

determinação do VDC é apresentado no capítulo 4 deste trabalho.  

 

O valor do índice de condição do pavimento (ICP) é calculado através da equação: 

 

VDCICP −=100  

 

A partir deste, classifica-se o pavimento através de uma escala numérica baseada no valor 

do ICP em excelente, muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim e destruído, conforme 

proposto no método do USACE (1982). A escala de classificação do ICP é apresentada no 

capítulo 4 deste trabalho.  

 

 

5.6 Inspeção visual dos pavimentos selecionados 

 

Na seqüência são apresentados os resultados da inspeção visual executada nos 

pavimentos de concreto armado que compõem este trabalho. 

 

5.6.1 Rua Coronel Xavier de Toledo 

 

O pavimento de concreto armado executado no ano de 2003, na Rua Coronel Xavier de 

Toledo localizada no centro da cidade de São Paulo veio como alternativa a recuperação do 

pavimento de concreto asfáltico existente no local. Abaixo da camada de aproximadamente 

20 a 25 cm de capa asfáltica existente havia uma base de concreto com 20 cm de 

espessura, executada a cerca de 50 anos. A alternativa encontrada para a não demolição 

da base de concreto existente foi utilizá-la como sub-base do novo pavimento executado 

com 125 mm de espessura, concreto com resistência característica à compressão (fck) igual 

a 30 MPa e taxa de armadura de 7,0 kg/m2.  

 

As placas de concreto são compostas por duas linhas de armaduras executadas com telas 

soldadas, uma situa-se abaixo e a outra acima do plano médio da seção. O adensamento e 

o nivelamento do pavimento foram executados com o equipamento Laser Screed, com 

acabamento vassourado. 

 

A inspeção visual teve início 15 m após o cruzamento com a Avenida São Luis e término no 

cruzamento com a Rua Sete de Abril, totalizando uma área de levantamento de 2.912 m2. A 

Figura 5.4 apresenta o mapa de localização da seção inspecionada do pavimento. 
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Figura 5.4  Mapa de localização da seção do pavimento inspecionada. 

 

A seção do pavimento inspecionado é composta por 64 placas. Destas, 48 tem comprimento 

de 11 m e largura de 5 m. Faixas adicionais (FA) para a parada de ônibus fazem parte da 

composição de projeto deste pavimento. Estas faixas são compostas por 16 placas de 

comprimento máximo igual a 11m e largura de 2m. A Figura 5.5 apresenta o croqui 

esquemático da seção com a numeração adotada no momento da inspeção. 

 

 

Figura 5.5 Croqui esquemático da seção com a numeração adotada. 

Tráfego 
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5.6.1.1 Inspeção da seção total 

 

A inspeção total da seção do pavimento de concreto armado da Rua Coronel Xavier de 

Toledo, executada no dia 02 de novembro de 2006 (40 meses após a construção) foi 

realizada em duas etapas. A primeira para as placas referentes à faixa de rolamento (48 

placas) e a segunda para as faixas adicionais (FA) de parada de ônibus (16 placas). 

Conforme especificado no método do USACE (1982), para se calcular o ICP, a seção total 

do pavimento deve ser dividida em amostras. Neste estudo de caso a seção total foi dividida 

em sete amostras, destas seis referem-se a faixa de rolamento e uma se refere às faixas 

adicionais para a parada de ônibus. 

 

As placas com comprimento superior a 9 m foram divididas em duas partes iguais 

considerando-se uma junta imaginária entre elas em perfeitas condições (conforme 

especificado nos métodos do USACE e do DNIT), ou seja, uma placa com comprimento de 

11m foi considerada como duas placas com 5,5 m de comprimento no cálculo do ICP. Não 

foram encontradas patologias atípicas nas amostras unitárias, portanto não foram 

consideradas amostras adicionais. 

 

As amostras 01, 02, 03, 04, 05 e 06 são compostas por 16 unidades e a amostra 07 por 28 

unidades. As placas que compõem as amostras 01, 02, 03, 04, 05 e 06 têm estrutura 

homogênea, mesma largura e comprimento, enquanto que as placas referentes a amostra 

07 tem estrutura homogênea, porém, dimensões variadas. 

 

No Anexo C são apresentadas as fichas de inspeção de cada amostra juntamente com as 

fichas complementares preenchidas durante a avaliação visual deste pavimento e o 

documentário fotográfico. Abaixo serão apresentados os resultados obtidos a partir da 

inspeção visual destas amostras bem como o valor do ICP encontrado para este pavimento. 

 

 

5.6.1.1.1 Resultados obtidos a partir da inspeção da faixa de 

rolamento 

 

A Figura 5.6 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01 

(placas 1A e 1B, 3A e 3B, 5A e 5B, 7A e 7B, 9A e 9B, 11A e 11B, 13A e 13B, 15A e 15B) 

realizada na faixa de rolamento. 
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Análise dos Dados da Amostra 01 da Faixa de Rolamento

7%
10%

28%

7%

45%

3%

Pequeno reparo

Grande Reparo

Fissuras Lineares

Fissuras de Canto

Esborcinamento das Juntas

Não foram verificadas patologias

 

 

Figura 5.6 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 01 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são o esborcinamento das 

juntas (45%) e as fissuras lineares (28%). As demais patologias ocorrem em escalas 

menores ou iguais a 10%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 3% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 17% das placas apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 80% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram 

consideradas patologias de origem funcional os pequenos e grandes reparos, enquanto que, 

as fissuras lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas foram considerados 

como patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.7. 

 

 

 

Figura 5.7 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 
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A Figura 5.8 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02 

(placas 17A e 17B, 19A e 19B, 21A e 21B, 23A e 23B, 25A e 25B, 27A e 27B, 29A e 29B, 

31A e 31B) realizada na faixa de rolamento. 

 

Análise dos Dados da Amostra 02 da Faixa de Rolamento

4% 11%

30%

7%

37%

11%

Pequeno Reparo

Grande Reparo

Fissuras Lineares

Fissuras de Canto

Esborcinamento das Juntas

Não foram verificadas patologias

 

 

Figura 5.8 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 02 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são o esborcinamento das 

juntas (37%), as fissuras lineares (30%). As demais patologias ocorrem em escalas menores 

ou iguais a 11%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 11% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 15% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 74% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram 

consideradas patologias de origem funcional os pequenos e grandes reparos, enquanto que, 

as fissuras lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas foram considerados 

como patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 
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A Figura 5.10 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 03 

(placas 33A e 33B, 35A e 35B, 37A e 37B, 39A e 39B, 41A e 41B, 43A e 43B, 45A e 45B, 

47A e 47B) realizada na faixa de rolamento. 

 

Análise dos Dados da Amostra 03 da Faixa de Rolamento

7%

29%

11%
35%

18%

Grande Reparo

Fissuras Lineares
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Não foram verificadas patologias

 

 

Figura 5.10 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 03. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 03 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são o esborcinamento das 

juntas (35%) e as fissuras lineares (29%). As demais patologias ocorreram em escalas 

menores ou iguais a 11% 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 18% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 7% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 75% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram 

consideradas patologias de origem funcional os grandes reparos, enquanto que, as fissuras 

lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas foram considerados como 

patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 
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A Figura 5.12 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 04 

(placas 2A e 2B, 4A e 4B, 6A e 6B, 8A e 8B, 10A e 10B, 12A e 12B, 14A e 14B, 16A e 16B) 

realizada na faixa de rolamento. 

 

Análise dos Dados da Amostra 04 da Faixa de Rolamento
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Figura 5.12 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 04. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 04 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as fissuras lineares (46%) 

e o esborcinamento das juntas (42%) e. As demais patologias ocorreram em escalas iguais 

a 4%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 8% das placas de concreto 

armado apresentam patologias funcionais que comprometem apenas o conforto visual e ao 

rolamento da pista e 92% destas placas apresentam patologias que comprometem a 

integridade estrutural do pavimento. Foram consideradas patologias de origem funcional o 

desgaste superficial da placa de concreto, os grandes reparos, enquanto que, as fissuras 

lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas foram considerados como 

patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 
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A Figura 5.14 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 05 

(placas 18A e 18B, 20A e 20B, 22A e 22B, 24A e 24B, 26A e 26B, 28A e 28B, 30A e 30B, 

32A e 32B) realizada na faixa de rolamento. 

 

Análise dos Dados da Amostra 05 da Faixa de Rolamento
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Figura 5.14 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 05. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 05 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as fissuras lineares (37%) 

e o esborcinamento das juntas (31%). As demais patologias ocorreram em escalas menores 

ou iguais a 12%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 12% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 12% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 76% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram 

consideradas patologias de origem funcional os grandes reparos, enquanto que, as fissuras 

lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas foram considerados como 

patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 
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A Figura 5.16 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 06 

(placas 34A e 34B, 36A e 36B, 38A e 38B, 40A e 40B, 42A e 42B, 44A e 44B, 46A e 46B, 

48A e 48B) realizada na faixa de rolamento. 

 

Análise dos Dados da Amostra 06 da Faixa de Rolamento
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Figura 5.16 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 06. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 06 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as o esborcinamento das 

juntas (38%) e fissuras lineares (33%). As demais patologias ocorreram em escalas iguais a 

5%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 24% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias e 76% destas placas apresentam patologias que 

comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram consideradas patologias de 

origem estrutural as fissuras lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas. 

Estes dados são apresentados na Figura 5.17. 

 

 

 

Figura 5.17 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 
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A Tabela 5.2 apresenta os resultados do ICP obtidos para cada amostra da faixa de 

rolamento do pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo. 

 

Tabela 5.2 Resultados do ICP obtidos para cada amostra das faixas de rolamento do 

pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo. 

 

Amostras Valor do ICP obtido Conceito 

01 67 Bom 

02 66 Bom 

03 62 Bom 

04 71 Muito Bom 

05 70 Bom 

06 77 Muito Bom 

 

Com os resultados obtidos a partir do cálculo do ICP das amostras 01, 02, 03, 04, 05 e 06 

pode-se calcular o ICP da seção total das faixas de rolamento do pavimento. 

 

x

amostraICP
ICPs

∑
=

 
 

 

6

777071626667 +++++
=ICPs  

 

69≅ICPs  

 

Associando-se o valor do ICP para a seção total da faixa de rolamento do pavimento da Rua 

Coronel Xavier de Toledo á classificação especificada nos métodos do USACE (1982) e do 

DNIT (2004), observa-se que este apresenta condições boas operacionais. 

 

Observa-se que as amostras 01, 02 e 03 apresentaram valores do ICP relativamente 

inferiores aos das amostras 04, 05 e 06, possivelmente isto se deva ao fato das placas 

localizadas na faixa esquerda (placas com numeração ímpar) serem mais solicitadas por 

veículos pesados do que as placas localizadas na faixa da direita (placas com numeração 

par), visto que, paralela as placas da faixa esquerda existe uma faixa adicional para parada 

de ônibus (ver Figura 5.5). 
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5.6.1.1.2 Resultados obtidos a partir da inspeção da 
faixa adicional 

 

A Figura 5.18 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 07, 

realizada na faixa adicional. 

 

Análise dos Dados da Amostra 07 - Faixa Adicional

3% 3%

24%

7%
14%

49%

Desgaste superficial da placa de
concreto

Grande Reparo

Fissuras Lineares

Fissuras de Canto

Esborcinamento das Juntas

Não foram verificadas patologias

 

 

Figura 5.18 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 07. 

 

Através dos dados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 07 observa-se que as 

patologias que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as fissuras 

lineares (24%) e o esborcinamento das juntas (14%). As demais patologias ocorreram em 

escalas menores ou iguais a 7% 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 49% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 6% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 45% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram 

consideradas patologias de origem funcional o desgaste superficial da placa de concreto e 

os grandes reparos, enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de canto e o 

esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de origem estrutural. Estes 

dados são apresentados na Figura 5.19. 
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Figura 5.19 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

O valor do ICP encontrado a partir da inspeção visual da amostra 07 da faixa adicional do 

pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo é 83, isto indica que este apresenta condições 

muito boas, no que diz respeito, ao conforto ao rolamento e ao escoamento do tráfego. 

 

 

  5.6.1.2 Inspeção por amostragem 

 

Com os mesmos dados obtidos na inspeção visual realizada no dia 02 de novembro de 

2006, no pavimento de concreto armado da Rua Coronel Xavier de Toledo, foi executado o 

cálculo do ICP também para a inspeção por amostragem tanto das faixas de rolamento 

quanto da faixa adicional para a parada de ônibus. O objetivo é verificar a coerência dos 

dados relacionados ao ICP entre os dois tipos de inspeção (total e por amostragem). 

 

 

5.6.1.2.1 Resultados obtidos a partir da inspeção por 

amostragem das faixas de rolamento 

 

O número mínimo de amostras a serem inspecionadas (n) para a faixa de rolamento foi 

determinado analiticamente, conforme especificado nos métodos do USACE (1982) e do 

DNIT (2004). No centro de cada placa de 11 m de comprimento foi considerada uma junta 

imaginária em perfeitas condições, ou seja, as 48 placas (11 m x 5 m) inspecionadas serão 

consideradas como 96 placas (5,5 m x 5 m) quando calculados os valores do n e do ICP.  

 

Para um número total de amostras (N) de 96 placas e desvio padrão de 10 (valor adotado 

por Shahin e Khon, 1979), tem-se n igual a:  
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Conhecendo-se os valores de N e n, conclui-se que o intervalo de amostragem (i) é igual a: 

 

n

N
i =   

14

96
=i   6≅i  

 

Conforme especificado no método do USACE (1982), a primeira amostra é um número 

inteiro, escolhido aleatoriamente entre 1 e 6, sendo que, as demais amostras serão 

espaçadas igualmente entre si, respeitando o valor do intervalo (i) calculado (amostragem 

sistemática). Neste estudo de caso s = 3. Na Tabela 5.3 são apresentadas as amostras 

selecionadas por amostragem sistemática que serão utilizadas no cálculo do ICP deste 

pavimento. 

 

Tabela 5.3 Amostras selecionadas para o cálculo do ICP da faixa de rolamento. 

 

3B 6B 9B 12B 15B 18B 21B 24B 27B 30B 33B 36B 39B 42B 45B 48B 

 

A Figura 5.20 apresenta a análise dos resultados obtidos por amostragem sistemática nas 

faixas de rolamento. 

 

 

Figura 5.20 Análise dos resultados obtidos por amostragem sistemática nas faixas de 

rolamento da amostra 01. 
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Através da análise dos dados obtidos a partir da amostra 01 das faixas de rolamento 

observa-se que as patologias que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento 

são as fissuras lineares (48%) e o esborcinamento das juntas (30%). As demais patologias 

ocorreram em escalas menores ou iguais a 11%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 4% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 11% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 85% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram 

consideradas patologias de origem funcional os grandes reparos, enquanto que, as fissuras 

lineares, as fissuras de canto e o esborcinamento das juntas foram considerados como 

patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.21. 

 

 

 

Figura 5.21 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

O valor do ICP encontrado a partir dos resultados obtidos através da amostragem 

sistemática das faixas de rolamento do pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo é 70, 

isto indica que este apresenta boas condições, no que diz respeito, ao conforto ao rolamento 

e ao escoamento do tráfego.  

 

5.6.1.2.2 Resultados obtidos a partir da inspeção por 

amostragem da faixa adicional 

 

O número mínimo de amostras a serem inspecionadas (n) para a faixa adicional da parada 

de ônibus também foi determinado analiticamente, conforme especificado nos métodos do 

USACE (1982) e do DNIT (2004). As placas com comprimento superior a 9 m foram 

divididas em duas partes iguais por uma junta imaginária em perfeitas condições. 

 

Para um número total de amostras (N) de 28 placas e desvio padrão de 10 (valor adotado 

por Shahin e Khon, 1979), tem-se n igual a:  
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Conhecendo-se os valores de N e n, conclui-se que o intervalo de amostragem (i) é igual: 

 

n

N
i =  

 

11

28
=i  

 
 
2≅i  
 

Conforme especificado no método do USACE (1982), a primeira amostra é um número 

inteiro escolhido aleatoriamente entre 1 e 2, sendo que, as demais amostras serão 

espaçadas igualmente entre si, respeitando o valor do intervalo (i) calculado (amostragem 

sistemática). Neste estudo de caso s = 2. Na Tabela 5.4 são apresentadas as amostras 

selecionadas por amostragem sistemática que serão utilizadas no cálculo do ICP deste 

pavimento. 

 

Tabela 5.4 Amostras selecionadas para o cálculo do ICP da faixa adicional. 

 

11FA 

A 

13FA 23FA 

A 

25FA 

A 

27FA 

A 

29FA 

A 

31FA 

A 

33FA 

A 

35FA 

A 

37FA 

A 

39FA 

A 

41FA 

A 

43FA 

A 

45FA 

 

 

A Figura 5.22 apresenta a análise dos resultados obtidos por amostragem sistemática na 

faixa adicional da parada de ônibus. 
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Figura 5.22 Análise dos resultados obtidos por amostragem sistemática na faixa adicional 

da parada de ônibus. 

 

Através da análise dos dados obtidos a partir da inspeção visual por amostragem da faixa 

adicional observa-se que as patologias que ocorrem em grande escala neste pavimento são 

as fissuras lineares (29%) e o esborcinamento das juntas (12%). As demais patologias 

ocorrem em escalas iguais a 6%. 

 

Da análise dos resultados obtidos pode-se observar que 41% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 12% das placas apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento da pista e 47% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Estes 

dados são apresentados na Figura 5.23. 

 

 

 

Figura 5.23 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

O valor do ICP encontrado a partir dos resultados obtidos através da amostragem 

sistemática das faixas adicionais do pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo é 79, isto 
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indica que este apresenta condições muito boas, no que diz respeito, ao conforto ao 

rolamento e ao escoamento do tráfego.  

 

Relacionando-se os valores do ICP obtidos a partir da análise da amostra total das faixas de 

rolamento do pavimento e da faixa adicional para a parada de ônibus, aos valores do ICP 

obtidos a partir da análise executada pelo método de amostragem sistemática, pode-se 

concluir que houve coerência nos resultados. Porém, é bom ressaltar que, o método da 

amostragem sistemática não inclui amostras com baixíssimo ou com elevado número de 

patologias que possam existir na seção. Neste caso, a coerência dos resultados para os 

dois tipos de inspeção possivelmente esta associada a homogeneidade na densidade das 

patologias existentes nas placas de concreto armado, ao grau de severidade destas e a 

ausência de patologias atípicas. 

 

Observando-se os dados obtidos da análise da inspeção visual da amostra total da faixa de 

rolamento do pavimento e os resultados obtidos a partir da análise da inspeção visual da 

amostra total da faixa adicional, pode-se afirmar que, as faixas adicionais para parada de 

ônibus, construídas na mesma época que as faixas de rolamento, apresentam valor do ICP 

superior ao das faixas de rolamento. Tendo em vista que os pavimentos em todas as faixas 

são absolutamente idênticos este fato deve estar possivelmente associado a menor 

solicitação de tráfego nas faixas adicionais, visto que por estas não há o tráfego dos 

veículos de passeio e nem mesmo do número total de veículos pesados que trafegam pelas 

faixas de rolamento. 

 

 

5.6.2 Pavimento Industrial – Cortag  

 

O pavimento da indústria Cortag localizada na Avenida Rainha, número 382, no município 

de Mogi Mirim – SP foi executado em maio de 2007. 

 

Este pavimento foi dimensionado para resistir a cargas uniformemente distribuídas de 5,0 

tf/m2, empilhadeiras com peso próprio de 4.500 kg e capacidade de carga de 3.500 kg com 

distância entre eixos de 90 cm e rodas pneumáticas e para porta pallets com peso máximo 

igual a 4,0 tf cada, com distância entre apoios de 1,0 m x 1,0 m e dimensões de 10 cm x 10 

cm. Foi especificado concreto com resistência característica à compressão (fck) maior ou 

igual a 35 MPa e resistência característica à tração (fctm,k) de 3,86 MPa. 
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A área total deste pavimento é de aproximadamente 2.314 m2, sendo a seção inspecionada 

composta por 40 placas de concreto armado com dimensões variadas. A espessura das 

placas de concreto é de 140 mm. A Figura 5.24 apresenta o croqui esquemático da seção 

do pavimento com a numeração adotada para cada placa no momento da inspeção. 

 

 

 

Figura 5.24 Croqui esquemático da seção do pavimento apresentando a numeração 

adotada para cada placa. 

 

As placas de concreto são compostas por duas linhas de armaduras executadas com telas 

soldadas, uma situa-se abaixo e a outra acima do plano médio da seção. Na armadura 

inferior foram usadas telas soldadas do tipo Q196, enquanto que na armadura superior 

utilizaram se telas do tipo Q159. As barras de transferência de aço liso CA-25, bitola de 20 

mm e comprimento de 50 cm, foram espaçadas a cada 30 cm. A sub-base de brita graduada 

simples foi executada com espessura constante de 100 mm, enquanto que, a camada de 

reforço do subleito apresenta espessura constante de 40 cm. 

 

 

 

Figura 5.25  Seção transversal do pavimento. 
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5.6.2.1 Inspeção da seção total 

 

A inspeção total da seção do pavimento industrial da Cortag foi executada no dia 10 de 

janeiro de 2008 (8 meses após a construção). Conforme especificado no método do USACE 

(1982), para se calcular o ICP, a seção total do pavimento deve ser dividida em amostras. 

Neste estudo de caso a seção total foi dividida em duas amostras. A amostra 01 é composta 

por 18 unidades, enquanto que a amostra 02 é composta por 20 unidades. Na amostra 01 

as placas 15 e 20 não foram analisadas devido à estocagem de material sobre elas. Não 

foram consideradas amostras unitárias adicionais.  

 

No Anexo D são apresentadas às fichas de inspeção juntamente com as fichas 

complementares preenchidas durante a avaliação visual deste pavimento e o documentário 

fotográfico. Abaixo serão apresentados os resultados obtidos a partir da inspeção visual das 

amostras 01 e 02. 

 

 

5.6.2.1.1 Resultados obtidos a partir da inspeção visual das 

amostras 

 

 

A Figura 5.26 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01 do 

pavimento industrial da Cortag. 

 

 

 

Figura 5.26  Resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01 do pavimento 

industrial da Cortag. 
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Com os dados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01 do pavimento industrial 

observa-se que as patologias que ocorrem em grande escala são as fissuras lineares (28%) 

e os pequenos reparos (20%). As demais patologias ocorrem em escalas menores ou iguais 

á 14%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 33% das placas de concreto 

armado apresentam patologias de origem funcional que comprometem apenas o conforto 

visual e 67% destas placas apresentam patologias que comprometem a integridade 

estrutural do pavimento. Foram consideradas patologias de origem funcional o desgaste 

superficial da placa de concreto, os pequenos e grandes reparos, enquanto que, as fissuras 

lineares, as fissuras de canto, as microfissuras, as fissuras de retração plástica, as falhas na 

selagem e o esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de origem 

estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.27. 

 

 

 

Figura 5.27  Análise dos resultados obtidos relacionando as patologias observadas a sua 

origem (funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.28 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02 do 

pavimento industrial da Cortag. 

 

 

Figura 5.28  Resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02 do pavimento 

industrial da Cortag. 
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Com os dados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02 do pavimento industrial 

observa-se que as patologias que ocorrem em grande escala são as fissuras de retração 

plástica (29%), as fissuras lineares (27%) e o desgaste superficial da placa de concreto 

(17%). As demais patologias ocorrem em escalas menores ou iguais á 13%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 2% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 21% apresentam patologias de origem funcional que 

comprometem apenas o conforto visual e 77% destas placas apresentam patologias que 

comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram consideradas patologias de 

origem funcional o desgaste superficial da placa de concreto e os pequenos reparos, 

enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de canto, as microfissuras, as fissuras de 

retração plástica e o esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de 

origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.29. 

 

 

 

Figura 5.29  Análise dos resultados obtidos relacionando as patologias observadas a sua 

origem (funcional ou estrutural). 

 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados do ICP obtidos para cada amostra do pavimento 

industrial da Cortag. 

 

Tabela 5.5 Resultados do ICP obtidos para cada amostra do pavimento industrial da 

Cortag. 

 

Amostras Valor do ICP obtido Conceito 

01 47 Regular 

02 70 Bom 

 

Com os resultados obtidos a partir do cálculo do ICP das amostras 01 e 02 pode-se calcular 

o ICP da seção total do pavimento. 
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Analisando os valores individuais do ICP obtidos para cada amostra juntamente com a 

média dos valores do ICP calculada, observa-se que o valor médio fornece uma idéia 

errônea sobre a atual condição funcional do pavimento, haja vista que, a amostra 01 

apresenta um valor do ICP significativamente menor que a amostra 02. Desta maneira, 

fazendo uma análise posterior, pode-se observar que a amostra 01 indica que o pavimento 

apresenta falhas que se não recuperadas poderão levá-lo a ruptura; porém, se for 

considerado apenas o valor médio do ICP, acreditar-se-á que esse pavimento apresenta 

boas condições operacionais. 

 

De posse do cadastro das patologias existentes e do valor do ICP calculado observa-se que 

esse pavimento em serviço apresenta um valor do ICP baixo, visto que da data do início da 

utilização até a data da inspeção visual passaram-se apenas oito meses. Este fato 

possivelmente esteja associado à falhas no processo construtivo, dada à elevada densidade 

de pequenos e grandes reparos executados, ao desgaste superficial das placas de concreto 

e ao aparecimento das fissuras de retração plástica. 

 

 

5.6.3 Pavimento Industrial – Repapel  

 

O pavimento da indústria Repapel localizado na estrada Água Chata, número 1.888, no 

município de Guarulhos – SP foi executado em abril de 2004. 

 

Este pavimento foi dimensionado para resistir a cargas uniformemente distribuídas de 3,30 

tf/m2, veículos com eixo de rodas simples de 2,25 tf por roda e para veículos com eixo de 

rodas duplo de carga igual a 2,13 tf por roda. Foi especificado concreto com resistência 

característica à compressão (fck) maior ou igual a 25 MPa e resistência característica do 

concreto à tração (fctm,k) de 3,86 MPa. 

 

A área total do pavimento é de 6.913,40 m2, destes 5.678,40 m2 destinam-se a área interna 

do galpão, e os 1.235 m2 restantes representam a parte externa do galpão. A seção 



 136 

inspecionada é composta por 84 placas de concreto armado com dimensões variadas. A 

espessura das placas é de 120 mm. As Figuras 5.30 e 5.31 apresentam o croqui 

esquemático da seção interna e externa do pavimento, respectivamente. Ambas apresentam 

a numeração especificada para cada placa no momento da inspeção. 

 

 

 

Figura 5.30 Croqui esquemático da seção interna do pavimento industrial da Repapel. 

 

 

 

Figura 5.31 Croqui esquemático da seção externa do pavimento industrial da Repapel. 

 

As placas de concreto são compostas por duas linhas de armaduras executadas com telas 

soldadas, uma situa-se abaixo e a outra acima do plano médio da seção. Na armadura 

inferior foram usadas telas soldadas do tipo Q159, enquanto que na armadura superior 

utilizaram se telas do tipo Q138. As barras de transferência de aço liso CA-25, bitola de 16 

mm e comprimento de 30 cm, foram espaçadas a cada 30 cm. A sub-base de brita graduada 

simples foi executada com espessura constante de 100 mm. A Figura 5.32 apresenta a 

seção transversal deste pavimento. 
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Figura 5.32  Seção transversal do pavimento. 

 

As figuras 5.33, 5.34 e 5.35 retratam alguns detalhes da execução do pavimento industrial 

da Repapel (Abril / 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 Detalhe do posicionamento das armaduras e das barras de transferência de 

carga. 
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Figura 5.34  Concretagem da 4º etapa do pavimento industrial. 

 

 

 

Figura 5.35 Detalhe da cura executada com a sobreposição de uma manta úmida sobre o 

pavimento recém-concretado e do acabamento superficial. 

 

 

  5.6.3.1 Inspeção da seção total  

 

A inspeção total da seção do pavimento industrial da Repapel foi executada no dia 15 de 

janeiro de 2008. Conforme especificado no método do USACE (1982), para se calcular o 

ICP, a seção total do pavimento deve ser dividida em amostras. Neste estudo de caso a 

seção foi dividida em seis amostras. As amostras 01 a 05 localizam se na parte interna do 

galpão enquanto que as unidades pertencentes a amostra 06 localizam se na parte externa. 
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Para o cálculo do ICP, as placas com comprimento superior a 9 m foram divididas em duas 

partes iguais (A e B) considerando-se uma junta imaginária entre elas em perfeitas 

condições (procedimento especificado nos métodos do USACE e do DNIT). Não foram 

encontradas patologias atípicas nas amostras unitárias, portanto, não foram consideradas 

amostras adicionais. 

 

As amostras 01, 02, 03 e 04 são compostas por 20 unidades, a amostra 05 por 16 e a 

amostra 06 por 14 unidades de estrutura homogênea e dimensões variadas. As placas 20, 

26, 32, 33, 39, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 e 73 não foram analisadas 

devido a estocagem de material sobre elas. No Anexo E são apresentadas às fichas de 

inspeção juntamente com as fichas complementares preenchidas durante a avaliação visual 

deste pavimento e o documentário fotográfico. Abaixo serão apresentados os resultados 

obtidos a partir da inspeção visual destas amostras bem como o valor do ICP encontrado 

para este pavimento. 

 

 

5.6.3.1.1 Resultados obtidos a partir da inspeção visual das amostras 

 

A Figura 5.36 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01 

(placas 1 a 13). 

 

 

 

Figura 5.36 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01. 
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Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 01 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são a falha na selagem das 

juntas (24%), o esborcinamento das juntas (23%) e as fissuras de canto (22%). As demais 

patologias ocorrem em escalas menores ou iguais a 13%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 8% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias e 92% destas placas apresentam patologias que 

comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram consideradas patologias de 

origem estrutural as fissuras de canto, as microfissuras, a falha na selagem das juntas e o 

esborcinamento das juntas. Pode-se observar nesta amostra a ausência de patologias de 

origem funcional. Estes dados são apresentados na Figura 5.37. 

 

 

Figura 5.37 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.38 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02 

(placas 14 a 24). 

 

 

 

Figura 5.38 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02. 



 141 

Através dos dados da inspeção visual da amostra 02 observa-se que as patologias que 

ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as microfissuras (31%), o 

esborcinamento das juntas (27%) e as fissuras lineares (25%). As demais patologias 

ocorrem em escalas menores ou iguais a 11%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 2% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias e 98% destas placas apresentam patologias que 

comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foram consideradas patologias de 

origem estrutural as fissuras lineares, as fissuras de canto, as microfissuras, a falha na 

selagem das juntas e o esborcinamento das juntas. Pode-se observar nesta amostra a 

ausência de patologias de origem funcional. Estes dados são apresentados na Figura 5.39. 

 

 

Figura 5.39 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.40 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 03 

(placas 25 a 37). 

 

 

 

Figura 5.40 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 03. 
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Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 03 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as microfissuras (29%), o 

esborcinamento das juntas (27%) e a falha na selagem das juntas (21%). As demais 

patologias ocorrem em escalas menores ou iguais a 13%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 4% das placas de concreto 

armado não apresentam patologias, 2% das placas apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento do pavimento e 94% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foi 

considerada patologia de origem funcional o desgaste superficial da placa de concreto, 

enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de canto, as microfissuras, a falha na 

selagem das juntas e o esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de 

origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.41. 

 

 

Figura 5.41 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.42 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 04 

(placas 38 a 48). 

 

 

Figura 5.42 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 04. 
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Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 04 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as microfissuras (47%) e o 

esborcinamento das juntas (34%). As demais patologias ocorrem em escalas menores ou 

iguais a 8%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 3% das placas de concreto 

armado apresentam patologias funcionais que comprometem apenas o conforto visual e ao 

rolamento do pavimento e 97% destas placas apresentam patologias que comprometem a 

integridade estrutural do pavimento. Foi considerada patologia de origem funcional o 

desgaste superficial da placa de concreto, enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de 

canto, as microfissuras, a falha na selagem das juntas e o esborcinamento das juntas foram 

considerados como patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na 

Figura 5.43. 

 

 

Figura 5.43 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.44 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 05 

(placas 49 a 63). 

 

 

Figura 5.44 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 05. 
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Através dos dados da inspeção visual da amostra 05 observa-se que as patologias que 

ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as microfissuras (64%) e o 

esborcinamento das juntas (20%). As demais patologias ocorrem em escalas menores ou 

iguais a 8%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 8% das placas de concreto 

armado apresentam patologias funcionais que comprometem apenas o conforto visual e ao 

rolamento do pavimento e 92% destas placas apresentam patologias que comprometem a 

integridade estrutural do pavimento. Foi considerada patologia de origem funcional o 

desgaste superficial da placa de concreto, enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de 

canto, as microfissuras e o esborcinamento das juntas foram considerados como patologias 

de origem estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.45. 

 

 

Figura 5.45 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.46 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 06 

(placas 69 a 84). 

 

 

Figura 5.46 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 06. 
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Através dos dados da inspeção visual da amostra 06 observa-se que as patologias que 

ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as microfissuras (43%) e as 

fissuras lineares (24%). As demais patologias ocorrem em escalas menores ou iguais a 

18%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que 15% das placas de concreto 

armado apresentam patologias funcionais que comprometem apenas o conforto visual e ao 

rolamento do pavimento e 85% destas placas apresentam patologias que comprometem a 

integridade estrutural do pavimento. Foi considerada patologia de origem funcional o 

desgaste superficial da placa de concreto, enquanto que, as fissuras lineares, as 

microfissuras e o esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de origem 

estrutural. Estes dados são apresentados na Figura 5.47. 

 

 

 

Figura 5.47 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados do ICP obtidos para cada amostra do pavimento 

industrial da Repapel. 

 

Tabela 5.6 Resultados do ICP obtidos para cada amostra do pavimento industrial da 

Repapel. 

 

Amostras Valor do ICP obtido Conceito 

01 60 Bom 

02 69 Bom 

03 62 Bom 

04 68 Bom 

05 79 Muito Bom 

06 67 Bom 
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Com os resultados obtidos a partir do cálculo do ICP das amostras 01, 02, 03, 04, 05 e 06 

pode-se calcular o ICP da seção total das faixas de rolamento do pavimento. 
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Associando-se o valor do ICP para a seção total do pavimento industrial da Repapel á 

classificação especificada nos métodos do USACE (1982) e do DNIT (2004), observa-se 

que este apresenta boas condições operacionais e estruturais. 

 

Analisando individualmente os valores do ICP das amostras observa-se que as placas 

localizadas na parte externa do galpão (amostra 06) apresentaram valor do ICP próximo aos 

das placas internas do galpão (amostras 01, 02, 03, 04 e 05). A partir disto, pode-se dizer 

que as variações climáticas não afetam significativamente a condição funcional e estrutural 

deste pavimento, visto que o tipo e a quantidade de veículos que trafegam dentro e fora do 

galpão são semelhantes. 

 

A menor ocorrência de patologias verificada na amostra 05 gerou um valor do ICP 

relativamente superior aos valores do ICP das demais amostras, isto possivelmente esteja 

associado ao fato desta região destinar-se quase que inteiramente à estocagem de material, 

sendo assim, raramente trafegam veículos pesados por essas placas, podendo-se dizer que 

por elas circulam praticamente empilhadeiras de pequeno porte. 

 

 

5.6.3.2 Estudo complementar da seção mais solicitada por veículos 

pesados 

 

Foi executado um estudo complementar apenas para as placas mais solicitadas pelo tráfego 

de veículos pesados, objetivando verificar se estas placas consideradas isoladamente 

apresentam valor do ICP aproximado aos encontrados para as amostras totais do 

pavimento, e se essas placas encontram-se mais deterioradas e afetam no valor do ICP das 

amostras totais consideradas anteriormente. 
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Neste estudo foi considerada uma amostra unitária com 20 unidades. As placas que 

compõem esta amostra estão localizadas nas duas faixas paralelas a entrada e a saída 

lateral do galpão (placas 17, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 41 e 42; ver Figura 5.30). Não foram 

encontradas patologias atípicas, portanto, não foram consideradas amostras adicionais. 

 

As placas consideradas na amostra unitária têm estrutura homogênea, comprimentos iguais 

e larguras diferentes. As placas com comprimento de 13 m foram divididas em duas placas 

de comprimento igual a 6,50 m imaginando-se uma junta transversal em perfeitas condições 

separando-as (conforme especificado no método da USACE, 1982). A ficha de inspeção 

referente a este estudo é apresentada no anexo E deste trabalho. 

 

Analisando as patologias e a densidade encontrada nas placas avaliadas (Anexo E) 

observa-se que estas não apresentam diferenças relevantes quando comparada as demais, 

talvez deva se a isto o fato do valor do ICP encontrado para a amostra unitária das placas 

mais solicitadas por veículos pesados, apresentar valor do ICP semelhante ao valor médio 

dos ICPs das seis amostras.  

 

 

5.6.4 Pavimento Industrial – Alstom do Brasil  

 

O pavimento da indústria Alstom do Brasil localizada na Avenida Raimundo Pereira de 

Magalhães, número 230, no bairro da Lapa, na cidade de São Paulo foi executado no mês 

de setembro de 2003. 

 

A área total deste pavimento é de aproximadamente 5.562 m2. No projeto foi especificado 

concreto com resistência característica à compressão (fck) maior ou igual a 30 MPa. Foi 

considerado no dimensionamento carga uniformemente distribuída de 4 tf/m2, tráfego de 

empilhadeiras com carga no eixo dianteiro (pneumático) de 5 tf e carga pontual nos apoios 

dos porta pallets de 3,5 tf. 

 

As espessuras variam conforme a carga solicitante em cada região, as placas 1 a 11; 14 a 

19; 22, 25, 26 e 29 a 36 têm espessura constante e igual a 120 mm, as placas 37 a 44 têm 

espessura de 150 mm, enquanto que, as placas 12, 13, 20, 21, 23, 24, 27 e 28 têm 

espessura de 300 mm. A sub-base de brita graduada simples foi executada com espessura 

de 100 mm. A seção do pavimento é composta por 44 placas de concreto armado com 

dimensões variadas. A Figura 5.48 apresenta um croqui esquemático da seção total do 

pavimento industrial inspecionado. 
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Figura 5.48  Croqui esquemático da seção total do pavimento industrial inspecionado. 

 

As placas de concreto com espessura de 120 mm são compostas por duas linhas de 

armaduras executadas com telas soldadas, uma situa-se abaixo e a outra acima do plano 

médio da seção. Na armadura inferior foram usadas telas soldadas tipo Q246, enquanto que 

na armadura superior utilizaram se telas do tipo Q196. A figura 5.49 apresenta a seção 

transversal deste tipo de placa. As barras de transferência de aço liso CA-25, bitola de 20 

mm e comprimento de 50 cm, foram espaçadas a cada 30 cm.  

 

 

 

Figura 5.49  Seção transversal das placas de concreto com espessura de 120 mm. 

 

As placas de concreto com espessuras de 150 mm e 300 mm são compostas por uma linha 

de armadura executada com tela soldada e situada acima do plano médio da seção. Para as 

placas com 150 mm de espessura foram utilizadas telas soldadas tipo Q196, enquanto que 

as placas com 300 mm de espessura foram executadas com telas tipo Q283. As Figuras 

5.50 e 5.51 apresentam as seções transversais destes dois tipos de placa. As barras de 

transferência de aço liso CA-25, bitola de 25 mm e comprimento de 50 cm, foram espaçadas 

a cada 30 cm.  
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Figura 5.50  Seção transversal das placas de concreto com espessura de 150 mm. 

 

 

 

Figura 5.51  Seção transversal das placas de concreto com espessura de 300 mm. 

 

 
5.6.4.1 Inspeção da seção total 

 

A inspeção da seção total do pavimento industrial da Alstom foi realizada no dia 19 de 

fevereiro de 2008. Conforme especificado no método do USACE (1982) para se calcular o 

valor do ICP, a seção total do pavimento deve ser dividida em amostras com características 

de projeto semelhantes. Neste estudo de caso a seção total foi dividida em três amostras, 

sendo, duas amostras iguais com 28 unidades cada formada por placas de espessura igual 

a 120 mm e armadura dupla, e uma amostra com 18 unidades formada por placas com 

espessura igual a 150 mm e armadura simples. As placas 21, 22, 24, 26 e 28 não foram 

analisadas devido ao posicionamento de equipamentos sobre elas.  
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Para o cálculo do ICP, as placas com comprimento superior a 9 m foram divididas em duas 

partes iguais (A e B) considerando-se uma junta imaginária entre elas em perfeitas 

condições (procedimento especificado nos métodos do USACE e do DNIT). Não foram 

encontradas patologias atípicas, portanto, não foram consideradas amostras adicionais. 

 

No Anexo F são apresentadas às fichas de inspeção juntamente com as fichas 

complementares preenchidas durante a avaliação visual deste pavimento e o documentário 

fotográfico. Abaixo serão apresentados os resultados obtidos a partir da inspeção visual 

destas amostras bem como o valor do ICP encontrado para este pavimento. 

 

 

5.6.4.1.1 Resultados obtidos a partir da inspeção da visual das 

amostras 

 

A Figura 5.52 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01 

(placas 1 a 15). 

 

 

 

Figura 5.52 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 01. 

 

Através dos dados obtidos da inspeção visual da amostra 01 observa-se que as patologias 

que ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são a falha na selagem das 

juntas (28%) e as fissuras lineares (24%). As demais patologias ocorrem em escalas 

menores ou iguais a 11%. 
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Da análise dos resultados obtidos, pode-se afirmar que em 26% das placas de concreto 

armado não foram encontradas patologias, 8% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento do pavimento e 66% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foi 

considerada patologia de origem funcional o desgaste superficial das placas de concreto, 

enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de canto, a falha na selagem das juntas e o 

esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de origem estrutural. Estes 

dados são apresentados na Figura 5.53. 

 

 

 

Figura 5.53 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Figura 5.54 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02 

(placas 16 a 36). 

 

 

 

Figura 5.54 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 02. 
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Através dos dados da inspeção visual da amostra 02 observa-se que a patologia que ocorre 

em grande escala nesta amostra do pavimento é a fissura linear (12%). As demais 

patologias ocorrem em escalas menores ou iguais a 4%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se afirmar que em 76% das placas de concreto 

armado não foram encontradas patologias, 4% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento do pavimento e 20% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foi 

considerada patologia de origem funcional o desgaste superficial das placas de concreto, 

enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de canto e a falha na selagem das juntas 

foram consideradas como patologias de origem estrutural. Estes dados são apresentados na 

Figura 5.55. 

 

 

 

Figura 5.55 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

A Tabela 5.7 apresenta os resultados do ICP obtidos para cada amostra do pavimento 

industrial da Alstom. 

 

Tabela 5.7 Resultados do ICP obtidos para cada amostra do pavimento industrial da 

Alstom. 

 

Amostras Valor do ICP obtido Conceito 

01 69 Bom 

02 88 Excelente 

 

Com os resultados obtidos a partir do cálculo do ICP das amostras 01 e 02 pode-se calcular 

o ICP da seção total das placas de concreto armado com espessura de 120 mm deste 

pavimento industrial. 
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Associando-se o valor do ICP calculado á classificação especificada nos métodos do 

USACE (1982) e do DNIT (2004), observa-se que este apresenta condições operacionais e 

estruturais muito boas. 

 

A Figura 5.56 apresenta os resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 03 

(placas 37 a 44). 

 

 

 

Figura 5.56 Análise dos resultados obtidos a partir da inspeção visual da amostra 03. 

 

Através dos dados da inspeção visual da amostra 03 observa-se que as patologias que 

ocorrem em grande escala nesta amostra do pavimento são as fissuras lineares (31%) e o 

esborcinamento das juntas (18%). As demais patologias ocorrem em escalas menores ou 

iguais a 9%. 

 

Da análise dos resultados obtidos, pode-se afirmar que em 32% das placas de concreto 

armado não foram encontradas patologias, 5% apresentam patologias funcionais que 

comprometem apenas o conforto visual e ao rolamento do pavimento e 63% destas placas 

apresentam patologias que comprometem a integridade estrutural do pavimento. Foi 
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considerada patologia de origem funcional o desgaste superficial das placas de concreto, 

enquanto que, as fissuras lineares, as fissuras de canto, a falha na selagem das juntas e o 

esborcinamento das juntas foram considerados como patologias de origem estrutural. Estes 

dados são apresentados na Figura 5.57. 

 

 

 

Figura 5.57 Análise dos resultados relacionando as patologias observadas a sua origem 

(funcional ou estrutural). 

 

O valor do ICP encontrado a partir dos resultados obtidos através da inspeção visual da 

amostra 03 deste pavimento com espessura de 150 mm e armadura sem função estrutural é 

78, isto indica que este apresenta condições operacionais muito boas.  

 

Da inspeção visual do pavimento da Alstom pode-se afirmar que tanto as placas de concreto 

armado com espessura de 120 mm, quanto as placas de concreto (armadura sem função 

estrutural) com espessura de 150 mm apresentam condições operacionais e estruturais 

muito boas. Isto pode estar associado ao fato de haver apenas o tráfego de empilhadeiras 

pequenas sobre essas placas, sendo inexistente o tráfego de veículos pesados por elas. 

Vale ressaltar que este é o pavimento industrial mais antigo dentre os três avaliados neste 

trabalho e foi o que apresentou melhores condições operacionais. Este fato possivelmente 

esteja associado ao menor número de falhas construtivas verificado nesse caso e por não 

haver tráfego de veículos pesados; apenas de empilhadeiras de pequeno porte. 

 

 

5.7 Determinação da irregularidade longitudinal em pavimento urbano 

 

Objetivando estabelecer a condição funcional do pavimento de concreto armado da Rua 

Xavier de Toledo no que diz respeito ao conforto, a qualidade e a segurança ao rolamento, 

visto que, o conjunto dos desvios indesejáveis da superfície prejudica o rolamento suave e 

rápido gerando insegurança e desconforto aos usuários, além de acelerar o processo de 

degradação do pavimento foi feito o levantamento da irregularidade longitudinal no mesmo 

trecho em que foi feita a análise do índice de condição do pavimento (ICP). 
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O levantamento da irregularidade longitudinal no pavimento urbano foi executado no dia 02 

de abril de 2008 com um perfilômetro tipo CiberLaser. O perfilômetro tipo CiberLaser é um 

equipamento desenvolvido no Brasil para medir o perfil longitudinal de um pavimento 

através de medidores de distância a laser, medidores de aceleração vertical do veículo e 

medidores de deslocamento/velocidade. Os dados obtidos, em tempo real, são gerenciados 

por um sistema computacional. A Figura 5.58 apresenta o perfilômetro tipo CiberLaser. 

 

 

 

Figura 5.58 Perfilômetro tipo CiberLaser (fonte: www.cibermetrica.com.br) 

 

Para o levantamento da irregularidade longitudinal da Rua Coronel Xavier de Toledo os 

sensores foram posicionados a cada 140 cm. 

 

Os medidores de distância a laser funcionam por triangulação, ou seja, um feixe de luz é 

incidido perpendicularmente ao pavimento tendo sua posição definida por um sensor através 

do direcionamento do reflexo do laser no pavimento. A Figura 5.59 apresenta o esquema de 

funcionamento deste tipo de medidor. Os pontos 1, 2 e 3 apresentam as possíveis 

distâncias veículo/pavimento e sua representação no sensor (Barella, 2007). 

 

 

 

Figura 5.59 Esquema de funcionamento dos medidores de distância a laser (Barella, 

2007). 
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O equipamento possui dois sensores de aceleração vertical. Estes estão instalados dentro 

dos módulos laser e tem a função de registrar a aceleração vertical do veículo realizada na 

mesma freqüência com que se executam as medições de distância. O valor da aceleração 

vertical fornecerá a posição do veículo ao longo do trecho levantado permitindo a correção 

das medidas de todos os sensores. 

 

O medidor deslocamento/velocidade tem a função de medir precisamente o deslocamento 

do veículo e sua velocidade durante o levantamento. Este medidor é composto por um 

sensor acoplado à roda que gera 1.200 pulsos por rotação. 

 

 5.7.1 Resultados obtidos no levantamento 

 

O levantamento do índice de irregularidade longitudinal (IRI) executado nas faixas de 

rolamento do pavimento urbano em um trecho de aproximadamente 270 metros foi dividido 

em 4 faixas e 7 seções, sendo, 6 seções com 40 m de extensão e 1 com 30 m. A Figura 

5.60 apresenta a divisão das faixas de rolamento por seção. O levantamento foi iniciado 

pela faixa da esquerda (faixa 1) enquanto que o término se deu na faixa da direita (faixa 4). 

A Figura 5.61 apresenta a divisão das faixas de rolamento para a execução do 

levantamento. 

 

Figura 5.60  Divisão das faixas de rolamento por seção. 
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Figura 5.61  Divisão das faixas de rolamento para execução do levantamento. 

 

Faixa 1 

Faixa 2 

Faixa 3 

Faixa 4 

Tráfego 
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As Tabelas 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 apresentam os resultados obtidos no levantamento das 

faixas de rolamento. 

 

 

Tabela 5.8 Resultados obtidos no levantamento da faixa 1. 

 

Trecho 

Início 

(m) 

Término 

(m) 

IRI 

Esq 
IRI Dir 

IRI 

Médio 

0 40 7,27 6,90 7,08 

40 80 5,57 5,08 5,33 

80 120 4,48 4,22 4,35 

120 160 4,26 4,30 4,28 

160 200 4,35 4,91 4,63 

200 240 5,97 6,56 6,26 

240 273 5,70 6,17 5,94 

 

 

Tabela 5.9 Resultados obtidos no levantamento da faixa 2. 

 

 

Trecho 

Início 

(m) 

Término 

(m) 

IRI 

Esq 
IRI Dir 

IRI 

Médio 

0 40 8,01 6,08 7,05 

40 80 5,84 4,56 5,20 

80 120 2,70 3,36 3,03 

120 160 4,98 4,63 4,81 

160 200 5,65 4,29 4,97 

200 240 5,64 3,57 4,61 

240 273 7,37 6,45 6,91 
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Tabela 5.10 Resultados obtidos no levantamento da faixa 3. 

 

Trecho 

Início 

(m) 

Término 

(m) 

IRI 

Esq 
IRI Dir 

IRI 

Médio 

0 40 4,50 3,42 3,96 

40 80 3,99 4,14 4,06 

80 120 5,47 5,96 5,71 

120 160 4,86 4,33 4,60 

160 200 3,47 4,64 4,06 

200 240 4,00 5,57 4,79 

240 273 6,66 5,59 6,12 

 

 

Tabela 5.11 Resultados obtidos no levantamento da faixa 4. 

 

 

Trecho 

Início 

(m) 

Término 

(m) 

IRI 

Esq 
IRI Dir 

IRI 

Médio 

0 40 4,63 3,91 4,27 

40 80 4,36 4,01 4,18 

80 120 5,88 4,47 5,18 

120 160 3,96 3,96 3,96 

160 200 4,81 3,38 4,09 

200 240 4,88 3,44 4,16 

240 273 5,01 5,84 5,42 

 

 

Através da análise dos resultados obtidos com o perfilômetro tipo CiberLaser verifica-se que 

o índice de irregularidade encontrado no levantamento executado no pavimento da Rua 

Coronel Xavier de Toledo não é satisfatório, isto é, este pavimento não atende as exigências 

funcionais de qualidade, conforto e segurança ao rolamento.  
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5.8 Compatibilidade dos resultados do ICP com os do IRI para o pavimento urbano. 

 

De posse dos resultados do IRI, os valores do ICP foram recalculados a partir de amostras 

menores com comprimentos aproximadamente iguais ao dos trechos avaliados pelo 

perfilômetro que deram origem aos valores do IRI. A seção do pavimento foi divida em 14 

amostras, conforme apresentado na Figura 5.62. 

 

 

 

Figura 5.62 Divisão das amostras na seção. 

 

As placas que compõem as amostras 01 a 14 têm estrutura homogênea e dimensões iguais. 

Como esta seção é formada por placas com comprimento superior a 9 m, estas foram 

divididas em duas partes iguais (A e B), considerando-se uma junta imaginária entre elas em 

perfeitas condições, ou seja, uma placa de comprimento igual a 11 m para o cálculo do ICP 
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foi considerada como duas placas com 5,50 m de comprimento. Não foram encontradas 

patologias atípicas, portanto, não foram consideradas amostras adicionais. 

 

No anexo C são apresentadas as fichas de inspeção juntamente com as fichas 

complementares preenchidas durante a avaliação visual deste pavimento e o documentário 

fotográfico. Abaixo serão apresentados os resultados obtidos a partir da inspeção visual 

destas amostras, bem como o valor do ICP encontrado para este pavimento. 

 

 

5.8.1 Resultados obtidos a partir da inspeção das faixas de rolamento 1 

e 2 

 

Os valores do ICP encontrados a partir da inspeção visual das amostras 01, 02, 03, 04, 05, 

06 e 07 referentes as faixas de rolamento 1 e 2 do pavimento urbano são apresentados na 

Tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12 Valores e conceito do ICP para as amostras 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. 

 

Amostra ICP Conceito 

01 62 Bom 

02 73 Muito Bom 

03 72 Muito Bom 

04 58 Bom 

05 55 Regular 

06 71 Muito Bom 

07 72 Muito Bom 

 

Com os resultados obtidos a partir do cálculo do ICP das amostras 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 

07 pode-se calcular o ICP da seção total das faixas de rolamento 1 e 2. 

 

x

amostraICP
ICPs

∑
=

 
 

 

7

72715558727362 ++++++
=ICPs  

 
66=ICPs  
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Associando-se o valor do ICP para a seção total da faixa de rolamento do pavimento urbano 

á classificação especificada nos métodos do USACE (1982) e do DNIT (2004), observa-se 

que este apresenta boas condições operacionais. 

 

Os valores do ICP encontrados a partir da inspeção visual das amostras 08, 09, 10, 11, 12, 

13 e 14 referentes as faixas de rolamento 3 e 4 do pavimento urbano são apresentados na 

Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 Valores e conceito do ICP para as amostras 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14. 

 

Amostra ICP Conceito 

08 71 Muito Bom 

09 70 Bom 

10 68 Bom 

11 72 Muito Bom 

12 77 Muito Bom 

13 87 Excelente 

14 62 Bom 

 

Com os resultados obtidos a partir do cálculo do ICP das amostras 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 

14 pode-se calcular o ICP da seção total das faixas de rolamento 3 e 4. 

 

x

amostraICP
ICPs

∑
=

 
 

 

7

62877772687071 ++++++
=ICPs  

 
73≅ICPs  

 
Associando-se o valor do ICP para a seção total da faixa de rolamento do pavimento urbano 

á classificação especificada nos métodos do USACE (1982) e do DNIT (2004), observa-se 

que este apresenta condições operacionais muito boas. Vale lembrar que existem faixas 

adicionais para a parada de ônibus paralela a faixa de rolamento da esquerda (faixa 1), ou 

seja, o número de veículos pesados que trafega por esta faixa é maior que nas demais, 

talvez deva se a isto o fato do valor médio do ICP para as faixas 1 e 2 ser menor que para 

as faixas 3 e 4, visto que estas foram construídas na mesma época e tem estrutura 

homogênea. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE CRÍTICA DA METODOLOGIA ADOTADA E DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Aplicabilidade do método do USACE/DNIT 

 

O método do índice de condição do pavimento (ICP) desenvolvido pelo Corpo de 

Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América (USACE) na década de 70, 

originalmente para pavimentos de aeródromos e posteriormente, ampliado para vias 

urbanas e estacionamentos, objetivou obter um índice numérico que retratasse as condições 

funcionais e estruturais do pavimento em serviço através da investigação criteriosa das 

patologias ocorridas e, a partir desta, estabelecer metas prioritárias para a manutenção e 

recuperação, bem como analisar o desempenho do pavimento em serviço através da 

determinação periódica do ICP. 

 

Uma das limitações do método está associada à velocidade de operação da via. Este foi 

desenvolvido para vias de baixa velocidade, não sendo válido para estradas de rodagem de 

elevada velocidade operacional. Outra limitação inerente ao método associa-se a 

determinação do tipo inspeção a ser executada (inspeção da seção total ou por 

amostragem), posto que o cadastro e a avaliação criteriosa das patologias que ocorrem no 

pavimento darão subsídios ao cálculo do ICP.  

 

A inspeção total da amostra, apesar de indicar precisamente o estado funcional do 

pavimento, demanda muito tempo na avaliação visual e no tratamento estatístico dos dados, 

enquanto que, a inspeção por amostragem, malgrado executada com maior velocidade 

quando comparada à inspeção da amostra total, é ainda um procedimento lento fazendo 

com que a avaliação do estado funcional de um pavimento por meio do ICP seja um 

processo demorado quando comparado ao método da avaliação subjetiva e à determinação 

do índice de irregularidade do pavimento.  

 

Além disso, o procedimento da inspeção por amostragem não considera amostras com 

elevado ou baixo número de patologias que possam existir na seção, ou seja, não resulta 

um valor do ICP exato sendo este inadequado para se estabelecer políticas de manutenção 

e a quantificação de materiais e mão-de-obra, servindo apenas como um indicador não 

necessariamente exato (por não considerar amostras com elevado e baixo número de 

patologias) do estado funcional do pavimento. 
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Em suma, a avaliação do estado funcional de um pavimento através do cálculo do ICP é 

muito eficiente, no que diz respeito, ao estabelecimento de políticas de manutenção e 

recuperação, na previsão de custos e na quantificação de materiais, mas estas informações 

só podem ser obtidas a partir do cadastro e da avaliação das patologias que ocorrem na 

seção total; porém, este é um procedimento muito lento, não devendo ser executado em 

pavimentos com longa extensão, ou seja, o ideal é que a avaliação da seção total seja 

executada pelo método da avaliação subjetiva, ou ainda, pelo método do índice de 

irregularidade e a partir destes resultados, especificar os trechos prioritários (mais 

problemáticos) onde deverá se proceder à inspeção visual e calcular o ICP, haja vista que, a 

obtenção do valor do ICP a partir da inspeção por amostragem é um procedimento mais 

lento que a avaliação subjetiva e o IRI e fornece um indicador que dará apenas um 

panorama geral da situação atual do pavimento. 

 
O método permite que seja encontrado um índice numérico da seção total do pavimento 

apenas para as patologias que afetem o conforto e a segurança ao rolamento, ou ainda, um 

outro índice numérico relacionando somente as patologias que influenciam na sua 

integridade estrutural, obtendo-se assim mais dois indicadores da condição do pavimento 

em serviço. 

 
Vale lembrar que, índices como o VSA, o IRI e o QI são bastante indicativos da condição 

funcional do pavimento, porém, não permitem especificar serviços de manutenção e reparo 

em trechos específicos da via, pois para isso é necessário conhecer as patologias, suas 

densidades e graus de severidade, haja vista que os índices individuais são informações de 

fundamental importância na decisão do serviço de manutenção mais adequado para cada 

caso. Estes índices (VSA, IRI e QI) são apropriados para o conhecimento e a determinação 

dos trechos mais deteriorados em uma rede pavimentada (BALBO, 1997). 

 
Assim, a aplicabilidade de cada método parece estar bem pontuada: a determinação do ICP 

com a avaliação das patologias de maneira pormenorizada para a determinação e 

quantificação de necessidades de manutenção; de outro lado, a determinação de índices 

puramente funcionais como o VSA e o IRI ou QI, para a priorização dos trechos mais 

deteriorados sem entrar no mérito dos tipos de defeitos presentes nos pavimentos 

avaliados. 

 

6.1.1 Padrões das patologias 

 

Por meio do cadastro das patologias, suas densidades e da determinação do grau de 

severidade nos quatro pavimentos de concreto armado avaliados, sendo três pavimentos 
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industriais e um urbano, observa-se que todas as patologias encontradas estavam 

devidamente referenciadas no método do USACE (1982) e na norma brasileira (DNIT 061, 

2004). 

 

As patologias encontradas com maior freqüência foram o desgaste superficial da placa de 

concreto, os pequenos e grandes reparos, as fissuras lineares, as fissuras de canto, as 

fissuras de retração plástica, as microfissuras, o esborcinamento e a falha na selagem das 

juntas. Algumas destas patologias afetam a condição funcional do pavimento, ou seja, 

prejudicam o conforto e a segurança ao rolamento e outras estão relacionadas à sua 

integridade estrutural. A ocorrência destas patologias esta possivelmente associada a 

questões executivas, à utilização dos pavimentos e às condições climáticas. A Tabela 6.1 

apresenta as patologias presentes nos quatro pavimentos avaliados associada às possíveis 

gêneses e ao dano causado (funcional ou estrutural). 

 

Tabela 6.1 Patologias presentes nos quatro pavimentos avaliados associadas às 

possíveis gêneses e ao dano causado (funcional ou estrutural). 

 

Patologias Gêneses possíveis 
Dano 

causado 

Desgaste 

superficial 

- Segregação durante concretagem; 

- Exsudação durante vibração e desempenamento. 
Funcional 

Pequenos reparos 

Grandes reparos 

- Falhas Construtivas; 

- Restauração de patologias com grau de severidade elevado; 

- Manutenção ou criação de redes distribuição subterrânea. 

Funcional 

Fissuras lineares 
- Tensões internas e externas sofridas pela placa, motivadas por 

carga ou empenamento. 
Estrutural 

Fissuras de 

retração plástica 

- Condições ambientais; 

- Exsudação; 

- Cura inadequada. 

Estrutural 

Fissuras de canto 

- Repetição das cargas; 

- Perda da capacidade de suporte da fundação;  

- Empenamento da placa; 

- Dimensionamento inadequado ou á ausência das barras de 

transferência; 

- Processos inadequados na retirada das fôrmas com a remoção 

das barras de transferência; 

- Uso excessivo do desmoldante nas barras de transferência; 

- Utilização de materiais inadequados no isolamento das barras.  

Estrutural 
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Tabela 6.1 (continuação) 

 

Patologias Gêneses possíveis 
Dano 

causado 

Esborcinamento 

das juntas 

- Corte das juntas com profundidade inadequada; 

- Erros no posicionamento do corte; 

- Tensões elevadas ocasionadas pelo tráfego de veículos na 

região das juntas;  

- Acúmulo de materiais incompressíveis; 

- Acúmulo de água devido à ação do gelo e degelo. 

Estrutural 

Falha na selagem 

das juntas 

- Corte das juntas com profundidade inadequada; 

- Falhas no preenchimento do material selante. 
Estrutural 

 

Vale lembrar que, as patologias referenciadas no procedimento descrito pelo USACE 

(1982), tais como, o arrancamento do material (popouts) e as fissuras tipo “D” não são 

encontrados em países de clima tropical como o Brasil, visto que, o aparecimento dessas 

patologias se relaciona à ação do gelo e degelo combinado com a expansão do agregado 

graúdo; talvez por esta razão não sejam mencionadas na norma brasileira (DNIT 061/2004 – 

TER). Na Tabela 6.2 é apresentado um resumo da porcentagem de patologias encontrada 

para cada estudo de caso realizado. 

 

Tabela 6.2 Porcentagem de patologias encontradas nos pavimentos estudados. 

 

Porcentagem de Patologias Encontradas 
Tipos de Patologias 

Pavimento Urbano Cortag Repapel Alstom 

Desgaste Superficial 3,1 27,5 13,6 12,8 

Pequenos Reparos 6,3 30,0 - - 

Grandes Reparos 17,2 7,5 - - 

Fissuras Lineares 70,3 65,0 37,9 35,9 

Fissuras de Canto 20,3 15,0 27,3 7,7 

Fissuras de Retração 

Plástica 
- 47,5 - - 

Microfissuras - 7,5 77,3 - 

Falha na selagem das 

juntas 
- 7,5 45,5 48,7 

Esborcinamento das juntas 57,8 32,5 65,2 17,9 
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Foi observada a presença mais intensa do desgaste superficial nos pavimentos industriais 

em comparação ao pavimento urbano, além disso, a falha na selagem das juntas, que não 

foi verificada no pavimento urbano foi comum nos pavimentos industriais. Recorda-se que o 

desgaste superficial esta mais associado ao uso do pavimento e a falha na selagem a 

imperfeições construtivas. 

 

 

6.1.2 Comprimento das placas 

 

O método do ICP limita o comprimento máximo das placas em 9 m; provavelmente isto se 

deva ao fato do método ter sido originalmente desenvolvido para pavimentos de concreto 

simples e posteriormente ampliado para pavimentos de concreto com armaduras, haja vista 

que, os projetos de pavimentos de concreto simples exigem espaçamentos menores entre 

juntas e conseqüentemente, placas de comprimentos menores que as placas dos 

pavimentos de concreto armado. 

 

A solução desenvolvida pelo USACE (1982) para essa limitação foi a divisão das placas 

com comprimento superior a 9 m a partir da criação de uma junta imaginária em perfeitas 

condições, de modo que cada placa não ultrapasse o valor máximo estabelecido para o 

comprimento; com isso o que poderia ser considerado como um fator limitante na avaliação 

dos pavimentos de concreto armado pelo método do ICP foi solucionado. 

 

Em três dos quatro estudos de casos realizados neste trabalho de mestrado deparou-se 

com essa realidade; em todos os casos, as placas com comprimento superior a 9 m foram 

dividas em partes iguais, considerando-se uma junta imaginária entre elas em perfeitas 

condições, conforme especificado pelo USACE (1982) e pela norma brasileira (DNIT 062, 

2004).  

 

Como exemplo pode se mencionar as placas do pavimento da Rua Coronel Xavier de 

Toledo. A seção avaliada é composta por placas de 11 m de comprimento; para o cálculo do 

índice numérico que retratasse as condições deste pavimento em serviço essas placas 

foram divididas em duas partes iguais, ou seja, no cálculo do ICP uma placa de 11 m de 

comprimento foi considerada como duas placas de comprimento igual a 5,5 m. 
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6.2 Condições dos pavimentos de concreto armado em serviço 

 

Neste item serão discutidas as dificuldades encontradas na inspeção visual dos pavimentos 

de concreto armado avaliados, bem como, os valores do ICP obtidos e a durabilidade 

observada. Será apresentada também a avaliação do índice de irregularidade executado no 

pavimento urbano relatando as dificuldades encontradas na análise dos resultados obtidos, 

bem como, limitações inerentes ao método de avaliação. É mencionada a classificação 

referente ao valor numérico do índice de irregularidade médio encontrado em cada trecho 

avaliado, bem como, a análise destes valores através da escala proposta pelo Banco 

Mundial, em 1982, que relaciona o valor do IRI ao tipo e idade do pavimento, suas 

condições típicas e a velocidade operacional do tráfego. 

 

 

6.2.1 Problemas gerais e suas soluções 

 

As inspeções dos pavimentos urbanos devem ser executadas no período diurno com o 

intuito de aproveitar a luz solar e em dias não chuvosos. Antes de programar a data para a 

inspeção visual de um pavimento é necessário contatar as autoridades responsáveis pela 

via, de modo que estas possibilitem a execução da avaliação com a menor interferência do 

tráfego possível e garantam a segurança do grupo de avaliadores. De acordo com a norma 

brasileira (DNIT 060/2004) é necessário fazer um reconhecimento prévio da seção total do 

pavimento, antes da data estabelecida para a inspeção visual de modo a determinar os 

trechos a serem avaliados. 

 

Para que a inspeção visual e a definição dos graus de severidade das patologias presentes 

sejam estabelecidas com a maior precisão possível, é imprescindível que a superfície do 

pavimento encontre-se suficientemente limpa. 

 

Neste trabalho algumas dificuldades foram encontradas na execução da inspeção visual 

tanto do pavimento urbano quanto dos pavimentos industriais. No caso do pavimento urbano 

podem se relacionar as dificuldades encontradas ao tráfego local intenso, pois era 

impossível desviar o volume total de veículos de uma rua localizada no centro da cidade de 

São Paulo, apenas para elaboração deste estudo. A solução encontrada para esta questão 

foi executar a vistoria em um dia de feriado, logo ao amanhecer, onde a interferência 

originada pelo tráfego local é muito menor. 
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Nos pavimentos industriais, de uma forma geral, a principal dificuldade na inspeção visual 

das placas de concreto está associada à estocagem de material diretamente sobre elas e a 

equipamentos fixados sobre as placas impossibilitando a avaliação. Diversos foram os 

casos em que haviam materiais estocados sobre as placas no momento da sua avaliação, a 

inspeção prosseguia pelas demais placas e minutos seguintes podia-se retornar a essa de 

modo a executar a avaliação, ou seja, esse não era um processo produtivo em termos de 

velocidade de trabalho, fazendo com que demorasse horas para executar o cadastro das 

patologias de áreas de pavimentos relativamente pequenas. 

 

 

6.2.2 Índice de condição dos pavimentos avaliados 

 

Neste trabalho foram avaliados através do método do ICP quatro pavimentos de concreto 

armado, sendo três pavimentos industriais e um urbano, executados em épocas diferentes 

conforme apresentado no capítulo 5. Analisando os resultados obtidos individualmente 

observa-se que o valor médio do ICP para a seção total do pavimento originado da 

somatória dos valores individuais de cada amostra não reflete isoladamente um bom 

indicador, haja vista que, pode ocultar amostras com baixo valor do ICP devido à presença 

de placas sem patologias ou com patologias de menor monta, que elevaria o valor do ICP, o 

que por sua vez levaria o avaliador a crer que a seção total do pavimento apresenta boas 

condições de rolamento não necessitando de intervenções. 

 

A ocorrência deste fato pode ser observada nitidamente a partir dos resultados individuais e 

do valor médio do ICP obtidos na avaliação dos pavimentos industriais da Cortag e da 

Repapel, onde, verifica-se a presença de amostras com baixo valor do ICP que 

possivelmente necessitem de intervenções que se não executadas em tempo hábil poderão 

levar esta seção do pavimento a ruptura e, amostras com elevado valor fazendo com que o 

valor médio do ICP oculte os valores mais baixos indicando assim boas condições 

funcionais e estruturais para a seção total destes pavimentos. 

 

Outro fator importante a ser considerado e que pode se tornar limitante na utilização do 

método é a determinação do tipo inspeção a ser executada (inspeção da seção total ou por 

amostragem). A inspeção por amostragem sistemática tem uma grande desvantagem 

quando comparada a inspeção da amostra total, pois ela não considera amostras com 

baixíssimo ou elevado número de patologias que possam existir na seção, ou seja, o valor 

do ICP originado por este tipo de inspeção não deve ser usado no estabelecimento de 

políticas de manutenção, na previsão de custos e na quantificação de materiais, e sim como 
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um indicador do estado funcional do pavimento em serviço, assim como o IRI e o valor do 

ICP obtido através da avaliação subjetiva. 

 

Foi calculado o ICP a partir da inspeção total das amostras e da inspeção por amostragem 

sistemática das faixas de rolamento bem como da faixa adicional do pavimento urbano. 

Observou-se que os valores do ICP obtidos pelos dois tipos de inspeção são próximos, ou 

seja, pode-se afirmar que o valor do ICP obtido pela inspeção por amostragem é um bom 

indicador do estado funcional do pavimento; porém, a partir dele não é possível estabelecer 

projetos de recuperação, mas sim, priorizar os trechos que necessitam de intervenções com 

maior urgência. Vale lembrar que, a coerência dos resultados obtida neste estudo de caso 

pode estar associada à não ocorrência de patologias atípicas na seção e à homogeneidade 

dos tipos, densidades e graus de severidade das patologias presentes. 

 

Analisando as faixas de rolamento do pavimento urbano (Rua Coronel Xavier de Toledo) 

observa-se que as placas da faixa da esquerda apresentam valores individuais do ICP 

sensivelmente inferiores aos valores encontrados para as placas da faixa da direita. Com os 

resultados individuais do ICP obtidos para cada amostra pode-se calcular o ICP médio para 

a faixa de rolamento da esquerda e da direita separadamente. 

 

Faixa da esquerda  
x

amostraICP
ICPs

∑
=

 
 

3

626667 ++
=ICPs   65=ICPs  

 

Faixa da direita  
x

amostraICP
ICPs

∑
=

 
 

3

777071 ++
=ICPs   73≅ICPs  

 

De posse dos resultados obtidos para cada faixa de rolamento, observa-se que a faixa da 

direita apresenta valor do ICP médio consideravelmente superior ao valor da faixa da 

esquerda. Há dois fatores possivelmente associados a essa questão, conforme se seguem: 

 

• Tipo e volume de tráfego, pois a solicitação oriunda dos veículos pesados é maior 

nas faixas da esquerda devido à faixa adicional para a parada de ônibus ser paralela 

e anexa a esta faixa; 

• Falhas no processo construtivo. A partir do cadastro das patologias executado no dia 

da vistoria, verifica-se a presença de pequenos e grandes reparos nestas placas em 

quantidade consideravelmente superior aos executados nas placas da faixa da 

direita e o aparecimento de patologias ocasionadas pelo corte incorreto das juntas 
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transversais observados em sete das vinte quatro placas analisadas, referentes a 

esta faixa. 

 

Ainda analisando somente o pavimento urbano, através dos resultados obtidos da análise 

da inspeção visual da amostra total da faixa de rolamento e os valores obtidos a partir da 

inspeção visual da amostra total da faixa adicional, pode-se afirmar que, as faixas adicionais 

para parada de ônibus com características de projeto idênticas às faixas de rolamento, bem 

como executadas na mesma época, apresentam valor do ICP superior ao das faixas de 

rolamento. Este fato deve estar possivelmente relacionado à menor solicitação de tráfego 

nas faixas adicionais, haja vista que nas mesmas não há o tráfego dos veículos de passeio 

e nem mesmo do número total de veículos pesados (ônibus) que trafegam pelas faixas de 

rolamento. 

 

O pavimento industrial da Cortag composto por 40 placas de mesma composição estrutural 

foi dividido em duas amostras para se calcular o ICP. Avaliando individualmente os 

resultados obtidos observa-se que uma amostra apresenta valor do ICP consideravelmente 

inferior à outra. Analisando o cadastro das patologias presentes nas placas que compõem 

essa amostra (1 a 20), verifica-se a densidade elevada da presença de pequenos e grandes 

reparos executados, fissuras de retração plástica e o desgaste superficial observado em 

algumas regiões das placas, patologias possivelmente ocasionadas por falhas no processo 

construtivo e que exercem considerável influência no valor do ICP. O índice numérico 

encontrado para essa amostra (ICP = 47) indica que o pavimento apresenta falhas que se 

não recuperadas poderão levá-lo a ruptura. 

 

O pavimento industrial da Repapel é composto por 64 placas localizadas na parte interna do 

galpão e 20 placas situadas na área externa. Tanto as placas internas à estrutura do galpão 

quanto às placas externas têm a mesma composição estrutural e são solicitadas pelo 

mesmo tipo de veículo (empilhadeiras de pequeno porte e caminhões). Da análise individual 

dos resultados do ICP obtidos destas amostras, observa-se que as placas externas 

apresentam valor do ICP próximo aos encontrados para as placas internas; de posse 

desses dados, pode-se afirmar que as variações climáticas não afetaram ou tiveram pouca 

influência no estado funcional deste pavimento. 

 

Foi executado o cálculo do ICP para a amostra unitária composta pelas placas localizadas 

na região mais solicitada pelo tráfego de caminhões e empilhadeiras de pequeno porte do 

pavimento industrial da Repapel. Observou-se que o valor do ICP encontrado para essa 

amostra é semelhante ao valor do ICP médio da seção total. Este fato está associado à 
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semelhança existente quanto ao tipo, à densidade e ao grau de severidade das patologias 

presentes. 

 

O pavimento industrial da Alstom é composto por 28 placas de espessura igual a 120 mm e 

armadura dupla com função estrutural bem como por 8 placas com 150 mm espessura e 

armadura de combate à retração, sem função estrutural, posicionada acima do plano médio 

da seção. Foi calculado o valor do ICP para as duas seções e observou-se que ambas 

apresentam valores do ICP próximos. Este fato está possivelmente associado à 

homogeneidade do tipo, da densidade e do grau de severidade das patologias presentes e a 

ausência de patologias atípicas, independente da composição estrutural da placa. 

 

Analisando todos os estudos de caso realizados neste trabalho observa-se que não houve 

diferença na tipologia das patologias encontradas nos pavimentos industriais e no pavimento 

urbano. Pode-se afirmar também que, a ocorrência da maioria das patologias presentes esta 

associada a falhas no processo construtivo e parte delas a capacidade de suporte do 

pavimento. Grande parte das patologias originadas por falhas no processo construtivo, tais 

como, o desgaste superficial, os pequenos e grandes reparos, as fissuras de retração 

plástica, as microfissuras e a falha na selagem das juntas exercem menor influência no valor 

final do ICP do que as patologias ocasionadas por deficiência na capacidade de suporte. 

 

 

6.2.3 Durabilidade observada 

 

Relacionando-se os valores do ICP calculados ao tempo de serviço dos pavimentos 

industriais avaliados tentou-se estabelecer uma relação tempo versus estado funcional do 

pavimento em serviço. 

 

O pavimento industrial da Cortag apresenta valores individuais do ICP iguais a 47 e 70, 

respectivamente; este pavimento teve início de operação datado de maio de 2007 e a 

inspeção visual que gerou os valores do ICP, realizada em janeiro de 2008, ou seja, oito 

meses após o início de sua utilização. O pavimento industrial da Alstom teve início de 

operação em setembro de 2003 e a avaliação criteriosa das patologias presentes na 

estrutura foi realizada em fevereiro de 2008, ou seja, cinqüenta e três meses após o início 

de sua utilização. Os valores individuais do ICP encontrados para esse pavimento foram 69, 

88 e 78, respectivamente. 
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Comparando os resultados do ICP obtidos para esses dois pavimentos considerando a data 

do início da utilização e a data da inspeção visual, pode-se afirmar que, o pavimento 

industrial da Cortag apresenta valores do ICP, principalmente em uma das amostras, muito 

baixos quando comparados ao pavimento industrial da Alstom. 

 

O pavimento industrial da Repapel apresenta valores individuais do ICP iguais a 60, 69, 62, 

68, 79 e 67, respectivamente; este pavimento teve início de operação em abril de 2004 e a 

inspeção visual foi realizada em janeiro de 2008, ou seja, quarenta e cinco meses após o 

início de sua utilização. 

 

Comparando os resultados do ICP obtidos para os pavimentos da Repapel e da Alstom, 

considerando a data do início da utilização, a data da inspeção visual e tendo como 

referência o pavimento da Alstom, por ser o mais antigo e apresentar melhor condição 

funcional e estrutural dentre os três analisados, observa-se que o pavimento da Repapel, 

oito meses mais recente, apresenta valores do ICP próximos aos valores encontrados para 

o pavimento de referência (Alstom), com exceção de duas amostras que apresentam 

valores sensivelmente inferiores. 

 

Vale lembrar que, sobre as placas do pavimento da Alstom trafegam apenas empilhadeiras 

pequenas, sendo inexistente o tráfego de veículos pesados, enquanto que, nos demais 

pavimentos industriais estudados há o tráfego de caminhões pesados bem como de 

empilhadeiras pequenas; aí se encontra uma possível explicação para o pavimento da 

Repapel apresentar valores individuais do ICP sensivelmente inferiores ao do pavimento da 

Alstom, mesmo sendo um pavimento um pouco mais recente. 

 

Já o pavimento da Cortag apresenta uma série de patologias originadas por falhas no 

processo construtivo que exercem considerável influência no estado funcional deste 

pavimento; portanto, não devem se associar os valores do ICP obtidos, aos tipos de veículo 

e ao tempo de utilização, pois desde sua liberação ao tráfego deveriam existir fatores que 

comprometeriam seu comportamento e desempenho. 

 

Na Tabela 6.3 são apresentados os materiais empregados nos pavimentos avaliados. 

Considerando que os melhores resultados foram obtidos nos pavimentos industriais da 

Alstom e da Repapel e o pior deles no pavimento industrial da Cortag, não há como atribuir 

os desempenhos observados às resistências dos concretos e taxas de armadura 

empregadas reforçando a idéia de que a maioria das patologias esta associada a qualidade 

do método executivo. 
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Tabela 6.3 Materiais empregados nos pavimentos avaliados. 

 

LOCAL fck (MPa) Taxa de Armadura (kg/m2) 

Rua Coronel Xavier de Toledo 30 7,0 

Pavimento Industrial - Cortag 35 5,6 

Pavimento Industrial - Repapel 25 4,7 

Pavimento Industrial - Alstom 30 7,0 

 

 

6.2.4 Índice de Irregularidade Internacional 

 

A partir dos valores do IRI obtidos para as quatro faixas de rolamento do pavimento da Rua 

Coronel Xavier de Toledo pode-se analisar as condições inerentes ao conforto e à 

segurança ao rolamento e verificar a necessidade de possíveis intervenções no que tange 

ao estabelecimento de políticas de manutenção e reparos. A Figura 6.1 apresenta a divisão 

das faixas de rolamento por trecho analisado e os resultados do IRI médio para este estudo 

de caso. 

 

Figura 6.1 Divisão das faixas de rolamento por trecho analisado e os resultados do IRI 

médio para este estudo de caso. 
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Vale lembrar que, as faixas adicionais para a parada de ônibus encontram-se paralelas e à 

esquerda da faixa de rolamento (faixa 1) e que veículos pesados trafegam por estas faixas. 

O fato das faixas 1 e 2 apresentarem valores superiores de IRI médio quando comparadas 

as faixas 3 e 4 (com apenas três exceções) se deva ao maior número de veículos pesados 

(ônibus) trafegando nessa posição. Essa diferença é visivelmente notada nas placas 

localizadas no início da seção do pavimento devido à ausência das faixas adicionais; 

portanto estas placas são mais solicitadas por este tipo de veículo que as demais, o que 

possivelmente pode ter desencadeado o processo de deterioração mais rápido destas 

placas. 

 

Alem disso, de posse do cadastro das patologias originadas no primeiro trecho (km 0,00 a 

km 0,04) observa-se a presença de pequenos e grandes reparos possivelmente originados 

por falhas no processo construtivo, fissuras lineares e esborcinamento da junta transversal 

com grau de severidade médio, fatores estes que também podem exercer certa influência 

nos valores do IRI nas faixas 1 e 2 do primeiro trecho, sensivelmente superiores aos dos 

demais trechos. 

 

Analisando os valores do IRI médio obtidos nota-se que o terceiro trecho (km 0,08 a km 

0,12) apresenta resultados inferiores nas faixas 1 e 2 quando comparado aos valores 

obtidos nas faixas 3 e 4. De posse do cadastro das patologias que ocorrem neste trecho 

buscou-se respostas inerentes a esse fato e o que se pode observar é que nas placas 

referentes às faixas de rolamento 3 e 4 (placas 16B, 18A, 18B, 20A, 20B, 22A e 22B) há a 

presença de uma série de patologias possivelmente causadas por falhas construtivas, tais 

como, fissuras lineares provavelmente originadas pela retração plástica do concreto e 

grandes reparos que, consequentemente, podem ter sofrido um processo de degradação 

devido ao uso, haja vista que a avaliação do IRI foi executada 487 dias após a avaliação 

criteriosa das patologias. A presença dessas patologias pode ter interferido no valor do IRI, 

não estando as mesmas conectadas com o desempenho do pavimento de concreto em uma 

condição inicial ideal (sem falhas de construção). 

 

Esta mesma situação é observada no quarto trecho (km 0,12 a km 0,16): os valores do IRI 

obtidos para a faixa 1 são inferiores aos obtidos na faixa 3. Novamente, recorrendo-se ao 

cadastro das patologias executado nesse trecho também foi observada a presença de 

patologias possivelmente causadas por falhas construtivas, tais como, fissuras lineares 

(originadas pela retração plástica do concreto) e um grande reparo com grau de severidade 

médio, que pode ter sofrido um processo de deterioração devido ao uso. 
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Uma última observação que pode ser feita com relação aos valores do IRI obtidos para as 

placas deste pavimento encontra-se no último trecho (km 0,24 a km 0,27): a faixa 3 

apresenta o valor do IRI ligeiramente superior aos demais resultados obtidos para as faixas 

1 e 4. Tal fato também possivelmente encontra-se associado à presença de patologias 

originadas durante o processo construtivo que podem ter sofrido um processo de 

deterioração devido ao tempo de uso e ao tráfego. Assim, pode-se entender claramente que 

o IRI está associado, em todos os casos, não apenas ao uso, mas também à qualidade de 

construção, sendo que quanto menor essa última, pior será o desempenho do pavimento ao 

longo do tempo. 

 

O IRI é um parâmetro internacionalmente compreendido; porém, cada país estabelece 

internamente um nível de aceitabilidade para esse valor considerando além das condições 

específicas, a avaliação da irregularidade na opinião dos usuários. De acordo com Farias et 

al (2002, apud MELO, 2007), no Brasil pode-se classificar os valores do IRI em excelente, 

bom, regular, mau e péssimo conforme apresentado no capítulo 4 deste trabalho. Nas 

Tabelas 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 são apresentados os resultados obtidos no levantamento para as 

quatro faixas de rolamento relacionando os valores referentes ao IRI médio à classificação 

proposta em 2002. 

 

Tabela 6.4 Resultados obtidos no levantamento da faixa 1 e sua classificação. 

 

Trecho 

Início 

(km) 

Término 

(km) 

IRI 

Médio 
Classificação IRI 

0,00 0,04 7,08 Péssimo 

0,04 0,08 5,33 Péssimo 

0,08 0,12 4,35 Mau 

0,12 0,16 4,28 Mau 

0,16 0,20 4,63 Mau 

0,20 0,24 6,26 Péssimo 

0,24 0,27 5,94 Péssimo 
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Tabela 6.5  Resultados obtidos no levantamento da faixa 2 e sua classificação. 

 

Trecho  

Início 

(km) 

Término 

(km) 

IRI 

Médio 
Classificação IRI 

0,00 0,04 7,05 Péssimo 

0,04 0,08 5,20 Péssimo 

0,08 0,12 3,03 Regular 

0,12 0,16 4,81 Mau 

0,16 0,20 4,97 Mau 

0,20 0,24 4,61 Mau 

0,24 0,27 6,91 Péssimo 

 

Tabela 6.6 Resultados obtidos no levantamento da faixa 3 e sua classificação. 

 

Trecho 

Início 

(km) 

Término 

(km) 

IRI 

Médio 
Classificação IRI 

0,00 0,04 3,96 Regular 

0,04 0,08 4,06 Mau 

0,08 0,12 5,71 Péssimo 

0,12 0,16 4,60 Mau 

0,16 0,20 4,06 Mau 

0,20 0,24 4,79 Mau 

0,24 0,27 6,12 Péssimo 
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Tabela 6.7 Resultados obtidos no levantamento da faixa 4 e sua classificação. 

 

Trecho 

Início 

(km) 

Término 

(km) 

IRI 

Médio 
Classificação IRI 

0,00 0,04 4,27 Mau 

0,04 0,08 4,18 Mau 

0,08 0,12 5,18 Péssimo 

0,12 0,16 3,96 Regular 

0,16 0,20 4,09 Mau 

0,20 0,24 4,16 Mau 

0,24 0,27 5,42 Péssimo 

 

Os valores do IRI obtidos também podem ser analisados através da escala proposta pelo 

Banco Mundial em 1982, apresentada no capítulo 4 deste trabalho. Esta escala relaciona o 

valor do IRI ao tipo e idade do pavimento, suas condições típicas e a velocidade de 

operação do tráfego. 

 

Os valores do IRI médio obtidos para o pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo 

variaram de 3,03 m/km a 7,08 m/km. Este pavimento de concreto armado foi liberado ao 

tráfego em julho de 2003, ou seja, pode ser considerado como um pavimento relativamente 

novo ou recente. A faixa de valores do IRI para pavimentos novos especificada na escala 

apresentada pelo Banco Mundial (1982) varia de 1,34 m/km a 4,67 m/km, enquanto que a 

faixa dos valores do IRI especificada para pavimentos deteriorados varia de 4,0 m/km a 

11,34 m/km.  

 

Analisando novamente os valores médios do IRI obtidos para este estudo de caso observa-

se que apenas dois valores do IRI são inferiores a 4,0 m/km, ou seja, 93% dos valores do 

IRI obtidos encontram-se na faixa de pavimentos deteriorados. 

 

Da comparação dos valores do IRI obtidos com um perfilômetro tipo CyberLaser para este 

estudo, tendo-se em conta tanto as faixas de condição de pavimento apresentadas por 
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Farias et al (2002) quanto a escala especificada pelo Banco Mundial (1982, apud BALBO, 

1997), pode-se concluir que o pavimento da Rua Coronel Xavier de Toledo não atende às 

exigências funcionais de qualidade, conforto e segurança ao rolamento, após um tempo 

relativamente curto de sua construção e liberação ao tráfego. 

 

 

6.3 Análise da compatibilidade entre o ICP e o IRI 

 

Como já mencionado anteriormente, o índice de condição do pavimento (ICP) é um valor 

numérico que retrata a condição funcional e estrutural do pavimento em serviço, de modo 

que, a partir dele possam ser estabelecidas políticas de priorização, manutenção, prevenção 

e recuperação. O desenvolvimento do ICP fundamentou-se: 

 

• Na seleção de uma escala padrão que fornecesse o valor numérico e a classificação 

da qualidade de estado do pavimento em serviço. Esta escala varia 0 a 100; onde 0 

indica que o pavimento encontra-se completamente destruído, não desenvolvendo a 

finalidade para o qual foi projetado, ou seja, proporcionando um rolamento 

completamente desconfortável e inseguro aos usuários da via; e 100 corresponde a 

uma condição excelente da superfície de rolamento; 

• Na identificação e descrição das patologias encontradas; 

• Na definição do critério de três níveis de severidade (alta, média e baixa) para cada 

tipo de defeito; 

• Na ponderação de um valor deduzido para cada tipo de patologia, seu grau de 

severidade e porcentagem de placas afetadas (densidade) resultante do efeito 

negativo causado a integridade estrutural e as condições de segurança e conforto ao 

rolamento oferecido pela superfície do pavimento; 

• Na subtração do máximo valor de condição do pavimento (100) da combinação não 

linear dos valores deduzidos de forma a determinar o ICP. 

 

Vale lembrar que a avaliação de um pavimento executada pelo método do ICP demanda um 

grande tempo na execução, seja na inspeção visual como no tratamento estatístico dos 

dados. É importante ressaltar que até o ano de 2004 não havia uma norma brasileira que 

avaliasse a condição estrutural dos pavimentos de concreto armado; talvez essa 

necessidade tenha surgido com o aumento na demanda inerente a construção deste tipo de 

pavimento no país, seja no setor industrial, urbano e rodoviário no final da década de 1990. 
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A irregularidade longitudinal de um pavimento, segundo Barella (2007) pode ser definida 

como o conjunto dos desvios indesejáveis de sua superfície, que atrapalha o rolamento 

rápido e suave dos veículos, gera insegurança e onera seus usuários, além de acelerar a 

degradação do pavimento.  

 

O Índice Internacional de Irregularidade (IRI) é a somatória dos deslocamentos verticais 

sofridos pela suspensão de um veículo de passeio dividido pela distância percorrida durante 

o levantamento. O valor do IRI é obtido percorrendo-se o trecho com um perfilômetro 

acoplado a um veículo em velocidade constante. Por este método podem ser avaliados 

vários quilômetros de pavimento por dia de trabalho sendo que a norma brasileira (DNER-

PRO 182/94) limita esse valor em 450 km por operador por dia, ou seja, este é um método 

altamente produtivo, rápido e fácil para se estabelecer a qualidade de rolamento de um 

pavimento em serviço. 

 

Da mesma forma que no método do ICP, o método do IRI também estabelece uma escala 

padrão; contudo, esta varia de 0 a 5 m/km, onde 0 indica que o pavimento apresentaria uma 

excelente condição de conforto e segurança ao rolamento, enquanto que valores iguais ou 

superiores a 5 indicam superfícies deterioradas que geram insegurança e desconforto aos 

usuários. 

 

O valor da irregularidade longitudinal dos pavimentos da malha viária de um país auxilia no 

gerenciamento e no monitoramento das condições funcionais das vias urbanas, rodoviárias 

e aeroportuárias fornecendo informações para a tomada de decisões na priorização de 

políticas de manutenção e reparo, na previsão da deterioração de um pavimento e como 

medida de qualidade e nível de aceitação para as obras recém-construídas; todavia, através 

do valor do IRI não é possível estabelecer projetos de manutenção e reparo, prever custos e 

quantificar materiais, porque malgrado forneça um valor para a condição funcional do 

pavimento, trecho a trecho, não identifica os padrões de defeitos existentes e, em 

conseqüência, as possíveis causas relacionadas ao valor encontrado. 

 

Segundo Larson e Tayabji (1994), o IRI não reflete um bom indicador na análise do 

desempenho dos pavimentos de concreto avaliados em sua pesquisa. Analisando as 

vantagens, desvantagens e resultados obtidos inerentes aos dois métodos de avaliação da 

qualidade do pavimento em serviço (ICP e IRI) apresentados, pode-se concluir que se 

usados em conjunto fornecerão informações completas, no que diz respeito, à gerência e 

monitoramento de uma malha viária, bem como estabelecer políticas de manutenção e 

reparo, quantificar materiais e prever custos de forma mais rápida, eficaz e econômica.  
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Isto pode ser conseguido da seguinte forma: primeiramente mede-se o perfil da seção total 

dos pavimentos e a partir dos valores de IRI encontrados, definem-se quais trechos 

necessitam de manutenção e reparo e qual a urgência desta intervenção para cada trecho. 

Após esta fase executa-se a avaliação criteriosa das patologias que ocorrem apenas nos 

trechos mais deteriorados e tomados como prioritários e calcula-se o ICP. De posse destes 

resultados podem-se estabelecer projetos de restauração e quantificar custos referentes à 

mão-de-obra e materiais. 

 

Neste trabalho procurou-se estudar uma possível correlação entre os valores obtidos pelo 

método do ICP e do IRI a partir da avaliação de um trecho de aproximadamente 270 m do 

pavimento de concreto armado da Rua Coronel Xavier de Toledo. Para isso o valor do ICP 

foi recalculado a partir de amostras menores com comprimentos semelhantes ao dos 

trechos avaliados pelo perfilômetro que deram origem aos resultados do IRI. Os resultados 

do ICP obtidos para cada amostra foram relacionados aos valores do IRI para cada trecho e 

faixa de rolamento. Esses resultados são apresentados nas Figuras 6.2 a 6.5 apresentadas 

na seqüência. 
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Figura 6.2 Compatibilidade entre os valores obtidos pelo ICP e pelo IRI para a faixa 1 do 

pavimento. 
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Figura 6.3 Compatibilidade entre os valores obtidos pelo ICP e pelo IRI para a faixa 2 do 

pavimento. 
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Figura 6.4 Compatibilidade entre os valores obtidos pelo ICP e pelo IRI para a faixa 3 do 

pavimento. 
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Figura 6.5 Compatibilidade entre os valores obtidos pelo ICP e pelo IRI para a faixa 4 do 

pavimento. 

 

Todos os dados obtidos pelo ICP foram relacionados aos dados do IRI para cada trecho e 

faixa de rolamento na busca de uma correlação existente entre esses valores. Estes 

resultados são apresentados na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 Compatibilidade entre os valores obtidos pelo ICP e pelo IRI para o pavimento 

da Rua Coronel Xavier de Toledo. 
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De posse desses resultados é difícil estabelecer uma relação entre os valores apresentados, 

pois existe certa dispersão; porém, observa-se uma tendência de com o aumento no valor 

do ICP ocorrer uma redução no valor do IRI. 

 

Algumas discrepâncias ocorridas no resultado desta correlação ICP-IRI podem ser 

provenientes da possível deterioração deste pavimento após um ano e quatro meses de 

uso, haja vista que a avaliação criteriosa das patologias que originou os valores do ICP foi 

executada no dia 02 de novembro de 2006 e os valores de IRI obtidos foram medidos no dia 

02 de abril de 2008, ou seja, 487 dias depois. 

 

Na tentativa de obter-se uma melhor correlação entre estes resultados foram 

desconsiderados os valores visivelmente discrepantes a partir da análise de cada faixa de 

rolamento. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 6.7. 
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Figura 6.7 Compatibilidade entre os valores obtidos pelo ICP e pelo IRI 

desconsiderando-se os valores discrepantes de cada faixa de rolamento. 

 

A partir da análise da Figura 6.7 fica mais evidente a tendência de que com o aumento dos 

valores do ICP há uma redução nos valores do IRI. Em suma, pode-se dizer que o valor do 

IRI é um bom indicador do estado funcional do pavimento, ou seja, ele retrata as condições 

de conforto e segurança ao rolamento exigido pelos usuários, podendo também ser muito 
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eficiente auxiliando na gerência e no monitoramento da malha viária urbana e rodoviária de 

um país. Apesar disso a partir dele não é possível estabelecer políticas de manutenção e 

reparo, quantificar materiais e prever custos, visto que os valores indicados pelo IRI, trecho 

a trecho, não identificam as possíveis causas relacionadas aos valores encontrados. 

 

Em contra-partida, os valores do ICP obtidos através da avaliação criteriosa das patologias 

que ocorrem no pavimento em serviço fornecem informações preciosas que podem ser 

empregadas na elaboração de projetos de restauração e na previsão de custos referentes à 

mão-de-obra e material; ou seja, o valor do ICP pode ser considerado como um bom 

indicador da condição estrutural do pavimento, porém não deve ser usado na gerência e no 

monitoramento de uma malha viária, pois para isto se dispenderia muito tempo e dinheiro, 

uma vez que esse método demanda um grande tempo na coleta e no tratamento estatístico 

dos dados. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Neste trabalho apresentou-se a revisão bibliográfica e a conceituação dos tipos de 

pavimentos de concreto armado, tendo eles armadura com função estrutural ou não, a 

tipologia, as possíveis causas e conseqüências do aparecimento de patologias e métodos 

subjetivos e objetivos para avaliação do estado funcional destes pavimentos: ICP, IRI, QI e 

VSA (usado apenas na avaliação de pavimentos asfálticos). Foi executada a aplicação 

prática do método do ICP em 17.701,40 m2 de pavimentos de concreto armado (urbano e 

industriais). No estudo de caso do pavimento urbano, o estado funcional foi avaliado 

também pelo método do IRI, seguido da análise comparativa dos resultados obtidos. 

 

A norma brasileira oficializada pelo DNIT (2004) para avaliação do estado funcional dos 

pavimentos de concreto através do cálculo do ICP é uma simples adaptação do 

procedimento de avaliação desenvolvido pelo USACE (1982) e não considera os 

pavimentos de concreto armado. Contudo, grande parte dos pavimentos de concreto 

construídos nos EUA empregam armaduras contínuas, sem função estrutural, servindo 

apenas para o controle do aparecimento e da abertura das fissuras de retração e, na 

redução do número de juntas transversais, estando estas presentes somente no término de 

um ciclo de trabalho. O método de caracterização das condições desses pavimentos pelo 

ICP nem por isso deixou de ser empregado como possibilidade de classificação funcional e 

estrutural de suas condições. 

 

A concepção de projeto brasileira é um pouco diferente, visto que, a maioria dos pavimentos 

de concreto armado executados no Brasil sejam eles, industriais, urbanos ou aeroportuários 

empregam armaduras com função estrutural. Não há relatos do emprego de pavimentos de 

concreto com armadura contínua no território nacional.  

 

Apesar da diferença na tipologia estrutural dos pavimentos existentes no Brasil e avaliados 

neste trabalho, dos executados nos EUA que deram origem ao método de avaliação do ICP, 

verificou-se que todas as patologias encontradas nos pavimentos de concreto armado 

avaliados neste estudo são mencionadas e devidamente consideradas no método do 

USACE (1982). 

 

Confrontando os métodos de avaliação subjetiva e objetiva para a determinação do estado 

funcional de um pavimento, verifica se que o indicador obtido pela avaliação subjetiva pode 

ser bem empregado no gerenciamento de uma malha viária, fornecendo dados suficientes 
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para a hierarquização e priorização do estabelecimento de políticas de intervenção a serem 

adotadas nos pavimentos que compõem uma rede, enquanto que o indicador resultante da 

avaliação objetiva (com determinação pormenorizada dos defeitos) fornece todas as 

informações necessárias para execução de projetos de manutenção e de restauração, 

previsão de custos e quantificação de materiais e de mão-de-obra. 

 

Da análise objetiva do valor do ICP obtido a partir da inspeção total da seção do pavimento 

em serviço, pode-se afirmar que, o ICP é um bom indicador das condições funcionais e 

estruturais; porém, há um fator limitante quanto a seu emprego, pois é um método que 

demanda grande tempo seja na inspeção visual ou no tratamento estatístico dos dados. 

Quando empregado, recomenda-se executar a inspeção visual total da seção apenas em 

pavimentos pouco extensos, ou ainda, associada a métodos ligados à gerência de uma 

malha viária (IRI, avaliação subjetiva do ICP). 

 

Comparando-se os indicadores do estado funcional do pavimento em serviço, que auxiliam 

no gerenciamento da malha viária fornecendo os requisitos necessários para a priorização 

dos trechos que necessitem com maior urgência de ações interventivas, verifica-se que, 

tanto o IRI quando o valor do ICP obtido a partir da inspeção por amostragem são bons 

indicadores da qualidade do pavimento em serviço; porém, o método de avaliação da 

irregularidade exerce uma vantagem relevante em relação ao outro, no que diz respeito, à 

velocidade de trabalho e ao número de pessoas necessárias a cumprir essa tarefa. Pelo 

método do IRI é possível avaliar 450 km de uma rodovia em um dia de trabalho (DNIT, 

1994), enquanto que pelo método do ICP não se consegue levantar um centésimo desse 

valor. 

 

Os estudos realizados permitiram determinar os padrões de patologias que se apresentam 

em alguns pavimentos de concreto armado estudados, sendo que: 

 

• Todas as patologias encontradas estão associadas ao método de inventário, 

incluindo seus graus de severidade, conforme propostos pelo USACE e adaptado 

pelo DNIT no Brasil; 

• O método adaptado e publicado pelo DNIT exclui apenas dois tipos de patologias 

inerentes aos pavimentos de concreto sujeito às condições do clima temperado, que 

não são encontradas no Brasil; 

• Observou-se que a maior parte das patologias encontradas nos pavimentos, em sua 

condição atual, são problemas relacionados ao processo construtivo (desgaste 

superficial, fissuras de retração plástica e de secagem, esborcinamentos em juntas, 
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pequenos e grandes reparos); este antigo problema, porém ainda recorrente na 

construção de pavimentos de concreto somente poderá ser vencido se superado 

com a melhoria das especificações construtivas e das exigências de conformidade 

normativas; 

• O desempenho apresentado pelos pavimentos de concreto armado estudados não 

pode ser considerado satisfatório até o momento tendo-se em conta que, após 

períodos de 1 a 5 anos de sua construção, os valores de ICP avaliados não são 

razoáveis para o desempenho esperado para pavimentos de concreto. Novamente, 

esse desempenho abaixo do esperado apresenta forte relação com os padrões de 

defeitos associados à qualidade construtiva, que na maioria dos casos apresentou 

deficiência conforme as patologias avaliadas. 

 
A determinação do ICP, em especial para áreas industriais, é bastante promissora, pois 

além de estabelecer os padrões de patologias, permitindo sua quantificação bem como dos 

processos de recuperação aplicáveis, permitiria a determinação por correlação do valor de 

IRI. O método do ICP desenvolvido pelo USACE (1982) para pavimentos em condições de 

operação de baixa velocidade mostrou-se adequado para avaliação de pavimentos em 

áreas industriais. Contudo, a quantidade de pavimentos estudados até o momento assim 

como as dificuldades inerentes à determinação de outros parâmetros relacionados ao 

tráfego, não permitem ainda o estabelecimento de uma correlação confiável para 

determinação do ICP em função do IRI ou vice-versa. 

 
Portanto, novos estudos associados à análise do estado funcional dos pavimentos de 

concreto armado devem ser realizados, face à necessidade de se estabelecer uma relação 

confiável entre o IRI e o ICP, para aplicação em projetos. Para futuros trabalhos, da análise 

dos estudos de caso realizados nessa pesquisa, recomenda-se que a seção total dos 

pavimentos urbanos extensos seja avaliada pelo método do IRI e a partir dos resultados 

obtidos, definir os trechos com elevado grau de deterioração e avaliar objetivamente 

somente estes últimos pelo método do ICP.  

 
Para pavimentos industriais e pavimentos urbanos pouco extensos recomenda-se que a 

avaliação do estado funcional seja executada pelo método do ICP (inspeção total da seção) 

considerando este como sendo o mais completo e consistente na avaliação das patologias 

existentes e na estimativa das condições de conforto e segurança ao rolamento. 

 
A maior limitação do presente trabalho foi não se conhecer em níveis de detalhes, como 

quantidades, tipos e cargas sobre eixos dos veículos que trafegam sobre os pavimentos 
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estudados, o que por fim não permitiu estabelecer com maior segurança considerações 

sobre o desempenho dos pavimentos de concreto armado submetidos ao trafego pesado. 
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ANEXO A – GRAU DE SEVERIDADE DAS PATOLOGIAS 
 

 

Neste anexo são apresentados os graus de severidade para cada tipo de patologia descrita 

no capítulo 3 deste trabalho, proposto no método desenvolvido pelo United States Army 

Corps of Engineers (USACE) em 30/11/1982 e na norma do Departamento Nacional de Infra 

Estrutura e Transportes DNIT 060/2004-PRO. 

 

A1 Desgaste superficial da placa de concreto 

 

Não é caracterizada uma definição de grau de severidade para esta patologia, porém, esta 

deve ser anotada na ficha de inspeção quando observada na vistoria executada em campo. 

 

A2 Escalonamento ou degrau nas juntas 

 

O grau de severidade desta patologia é medido pela diferença de nível que ocorre entre 

uma placa e outra na região da junta. Na inspeção visual quando esta patologia for 

observada, apenas uma placa deve ser considerada. A Tabela A1 apresenta a classificação 

do grau de severidade para o escalonamento ou degrau nas juntas. 

 

Tabela A1 Classificação do grau de severidade para o escalonamento. 

 

Desnível na junta (mm) Grau de Severidade 

3 a 10 Baixo 

11 a 20 Médio 

≥ 21 Alto 

 

A3 Arrancamento do material (Popouts) 

 

O método do USACE (1982) não caracteriza uma definição de grau de severidade para esta 

patologia. Este método afirma que para o popout ser considerado como uma patologia ele 

deverá ser muito extenso, ou seja, a média das suas densidades deverá exceder a 

aproximadamente, três “popouts” por jarda quadrada superior a área total da placa. É 

importante ressaltar que esta patologia não ocorre em países de clima tropical como o 

Brasil, provavelmente por este motivo não são citadas nas normas brasileiras (DNIT 

060/2004 – PRO; DNIT 061/2004 – TER; DNIT 062/2004 – PRO; DNIT 063/2004 – PRO). 



 196 

A4 Desnível pavimento - acostamento 

 

O grau de severidade desta patologia é medido pela média dos valores referentes ao 

desnível que ocorre entre a placa do acostamento e a placa do pavimento na região da junta 

longitudinal. Cada placa será analisada separadamente com o respectivo grau de 

severidade. A Tabela A2 apresenta a classificação do grau de severidade para o desnível 

pavimento – acostamento. 

 

Tabela A2 Classificação do grau de severidade para o desnível pavimento – 

acostamento. 

 

Desnível no acostamento (mm) Grau de severidade 

25 a 50 Baixo 

51 a 100 Médio 

≥ 101 Alto 

 

A norma oficializada no Brasil por meio da publicação DNIT 060/2004 – PRO recomenda 

que para graus de severidade médio e alto o reparo deve ser feito imediatamente, 

objetivando evitar o comprometimento com relação á segurança ao rolamento. 

 

A5 Pequenos reparos 

 

O grau de severidade desta patologia esta associada ao nível de deterioração do mesmo. A 

Tabela A3 apresenta a classificação do grau de severidade para os pequenos reparos. 

 

Tabela A3 Classificação do grau de severidade para os pequenos reparos. 

 

Grau de 

severidade 
Nível de deterioração 

Baixo 
Reparos pequenos com bom desempenho e nível de deterioração 

pequeno ou nulo. 

Médio 

Reparo parcialmente deteriorado poderá ocorrer o desprendimento 

do material de enchimento da superfície do pavimento devido á 

ação do tráfego. 

Alto Reparo completamente deteriorado. 
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Se na inspeção visual for observado, mais de um reparo em uma mesma placa de concreto, 

apenas o de maior grau de severidade deverá ser considerado. Caso sejam observados 

dois ou mais reparos em uma mesma placa de concreto, com graus de severidade iguais, 

apenas um reparo será considerado. 

 

A6 Grandes reparos 

 

Da mesma forma que ocorre nos pequenos reparos, o grau de severidade para os grandes 

reparos estão associados ao nível de deterioração. A Tabela A4 apresenta a classificação 

do grau de severidade para os grandes reparos. 

 
Tabela A4 Classificação do grau de severidade para os grandes reparos. 

 

Grau de 

severidade 
Nível de deterioração 

Baixo Reparos com bom desempenho e nível de deterioração pequeno ou nulo. 

Médio 

Reparo parcialmente deteriorado ou que apresente esborcimento das 

bordas, poderá ocorrer o desprendimento do material de enchimento da 

superfície do pavimento devido á ação do tráfego. 

Alto Reparo completamente deteriorado. 

 

De forma semelhante a contagem dos pequenos reparos, quando, na inspeção visual desta 

patologia for observado mais de um reparo em uma mesma placa de concreto, apenas o de 

maior grau de severidade deverá ser considerado. Caso sejam observados dois ou mais 

reparos, em uma mesma placa de concreto, com graus de severidade iguais, apenas um 

reparo será considerado. 

 

A7 Fissuras lineares 

 

O grupo das fissuras lineares composto pelas fissuras transversais, longitudinais e fissuras 

causadas pela retração volumétrica do concreto tem sua classificação associada á abertura 

e ao tratamento (selagem). 

 

Para o grupo das fissuras lineares o método do USACE (1982) propõe duas classificações, 

uma para os pavimentos de concreto armado (armadura sem função estrutural) e outra para 

os pavimentos de concreto simples. A norma proposta pelo DNIT (2004) estabelece uma 



 198 

única classificação para os pavimentos de concreto de cimento Portland. A Tabela A5 

apresenta a classificação do grau de severidade para as fissuras lineares que ocorrem nos 

pavimentos de concreto simples, proposto no método do USACE (1982) e na norma do 

DNIT (2004) e a Tabela A6 descreve esta classificação para os pavimentos de concreto 

armado (armadura sem função estrutural), proposto no método do USACE (1982). 

 

Tabela A5 Classificação do grau de severidade para as fissuras lineares que ocorrem 

nos pavimentos de concreto simples (USACE,1982; DNIT, 2004). 

 

Grau de 

severidade 
Abertura e tratamento das fissuras 

Baixo 

- Fissuras não tratadas ou com aberturas inferiores a 12 mm; 

- Fissuras tratadas, com qualquer abertura desde que o tratamento 

apresente boas condições. 

Médio 

- Fissuras não tratadas, com aberturas variando de 13 a 50 mm; 

- Fissuras não tratadas, com aberturas até 50 mm e desníveis inferiores a 

10 mm; 

- Fissuras tratadas, com qualquer abertura e desníveis inferiores a 10 mm; 

Alto 
- Fissuras não tratadas ou com aberturas superiores a 50 mm; 

- Fissuras que apresentem desníveis superiores a 10 mm, tratadas ou não. 

 

Tabela A6 Classificação do grau de severidade para as fissuras lineares que ocorrem 

nos pavimentos de concreto armado (armadura sem função estrutural) (USACE, 1982). 

 

Grau de 

severidade 
Abertura e tratamento das fissuras 

Baixo 

- Fissuras não tratadas ou com aberturas inferiores a 25 mm; 

- Fissuras tratadas, com qualquer abertura desde que o tratamento 

apresente boas condições. 

Médio 

- Fissuras não tratadas, com aberturas variando de 25 a 75 mm; 

- Fissuras não tratadas, com aberturas até 75 mm e desníveis inferiores a 

10 mm; 

- Fissuras tratadas, com qualquer abertura e desníveis inferiores a 10 mm; 

 Alto 
- Fissuras não tratadas ou com aberturas superiores a 75 mm; 

- Fissuras que apresentem desníveis superiores a 10 mm, tratadas ou não.   
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A contagem da densidade da ocorrência desta patologia em uma placa de concreto associa-

se ao grau de severidade dela. Por exemplo, se forem observadas quatro fissuras lineares 

em uma mesma placa com grau de severidade baixo, deverá ser registrado como se todas 

fossem uma, com grau de severidade baixo, porém se forem observadas em uma mesma 

placa duas fissuras com grau de severidade médio, a placa será registrada como tendo uma 

fissura com grau de severidade alto. 

 

A norma DNIT 060/2004 – PRO recomenda que as fissuras capilares curtas, que não 

atinjam a espessura total da placa de concreto, para efeito da contagem na inspeção visual, 

sejam registradas como fissuras de retração plástica. E afirma que as fissuras lineares com 

graus de severidade médio e alto, são normalmente patologias de origem estrutural. 

 

A8 Fissuras de canto 

 

O grau de severidade desta patologia esta associada á fissuração na área que compreende 

a fissura de canto e as juntas longitudinais e transversais que são interceptadas por esta. A 

Tabela A7 apresenta a classificação do grau de severidade para as fissuras de canto. 

 

Tabela A7 Classificação do grau de severidade para as fissuras de canto. 

 

Grau de 

severidade 
Nível de fissuração 

Baixo 
A área compreendida entre a fissura de canto e as juntas não 

apresentasse fissurada. 

Médio 

Segundo o método do DNIT, a área compreendida entre a fissura de 

canto e as juntas apresenta duas fissuras no máximo. Já o método 

do USACE não limita a quantidade de fissuras entre as juntas e uma 

fissura de canto, simplesmente afirma que esta área poderá 

apresentar uma fissuração moderada. 

Alto 

Segundo o método do DNIT, a área compreendida entre a fissura de 

canto e as juntas apresenta mais que duas fissuras. O método do 

USACE não limita a quantidade de fissuras entre as juntas e uma 

fissura de canto, simplesmente afirma que esta área apresentará se 

altamente fissurada. 
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Se na inspeção visual for observada mais de uma fissura de canto em uma mesma placa de 

concreto, apenas a de maior grau de severidade deverá ser considerada. 

 

A9 Fissuras de retração plástica 

 

Não é caracterizada uma definição de grau de severidade para esta patologia, porém, esta 

deve ser relatada na ficha de inspeção quando observadas na vistoria executada em campo. 

 

A10 Microfissuras ou Fissuras em forma de mapa 

 

O grau de severidade desta patologia esta associada á porcentagem do desgaste superficial 

com possível arrancamento de pequenos pedaços da superfície da placa de concreto 

(escamação) que ocorram na região microfissurada. A Tabela A8 apresenta a classificação 

do grau de severidade para as microfissuras ou fissuras em forma de mapa. 

 

Tabela A8 Classificação do grau de severidade para as microfissuras ou fissuras em 

forma de mapa. 

 

Grau de 

severidade 
% de desgaste (escamação) da superfície da placa de concreto 

Baixo 

Existem fissuras superficiais em grande parte da placa, porém, a 

camada de revestimento do pavimento apresentasse em boas 

condições, com escamação nula ou próxima de zero. 

Médio 
A camada de revestimento do pavimento apresenta porcentagem de 

desgaste (escamação) inferior a 15%. 

Alto 
A camada de revestimento do pavimento apresenta porcentagem de 

desgaste (escamação) superior a 15%. 

 

Nos casos em que esta patologia apresentar-se com um grau de severidade baixo, só será 

considerada se for observado o início do processo de escamação ou desgaste da superfície 

da placa de concreto. 

 

A11 Fissuras tipo “D” 

 

O grau de severidade das fissuras tipo “D” esta associado á porcentagem da sua ocorrência 

em uma placa do pavimento e a quantidade de pedaços que soltam-se da superfície. A 
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Tabela A9 apresenta a classificação do grau de severidade para as fissuras tipo “D” 

proposta no método do USACE (1982). 

 

Tabela A9 Classificação do grau de severidade para as fissuras tipo “D” (USACE,1982). 

 

Grau de 

severidade 
% da ocorrência desta patologia 

Baixo 

Fissuras tipo “D” ocorrem em menos de 15% da placa. A maioria das 

fissuras tem pequenas aberturas, porém, observa-se que poderá ocorrer o 

desprendimento de alguns (poucos) pedaços da camada de revestimento. 

Médio 

Fissuras tipo “D” ocorrem em menos de 15% da placa. A maior parte dos 

pedaços soltos na camada de revestimento podem ser removidos 

facilmente. 

Alto 

Fissuras tipo “D” ocorrem em mais de 15% da placa. A maior parte dos 

pedaços soltos na camada de revestimento podem ser removidos 

facilmente. 

 

Analogamente a patologia designada como arrancamento do material ou popout, esta 

também não ocorre em países de clima tropical como o Brasil, provavelmente por este 

motivo não é citada na norma brasileira (DNIT 060/2004 – PRO). 

 

A12 Punchout 

 

A classificação desta patologia esta associada ao grau de severidade das fissuras que a 

compõem e a quantidade de pedaços que as placas de concreto foram divididas. A Tabela 

A10 apresenta a classificação do grau de severidade para o Punchout. 

 

Tabela A10 Classificação do grau de severidade para o Punchout. 
 

Quantidade de pedaços que a placa foi dividida Grau de severidade 

das fissuras 2 a 3 4 a 5 > 5 

Baixo Baixo Baixo Médio 

Médio Baixo Médio Alto 

Alto Médio Alto Alto 
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Na classificação desta patologia deverá ser utilizado o grau de severidade da maioria das 

fissuras que a compõem. 

 

Se durante a inspeção visual for observada mais de uma área em uma mesma placa de 

concreto apresentando esta patologia, apenas a de maior grau de severidade deverá ser 

considerada. 

 

A13 Bombeamento 

 

Não é caracterizada uma definição de grau de severidade para esta patologia, porém, se o 

fenômeno do bombeamento ocorrer em uma junta entre duas placas, ambas deverão ser 

registradas na ficha de inspeção. Caso em alguma das demais juntas de uma placa já 

catalogada seja observado o fenômeno do bombeamento, a placa adjacente a essa junta 

também deverá ser registrada. 

 

A14 Falha na selagem das juntas 

 

O grau de severidade desta patologia esta associado as condições do material utilizado para 

selar as juntas longitudinais e transversais. A Tabela A11 apresenta a classificação do grau 

de severidade para a falha na selagem das juntas. 

 

Tabela A11 Classificação do grau de severidade para a falha na selagem das juntas. 

 

Grau de 

severidade 
Condições do material selante das juntas 

Baixo 
O material selante apresenta bom estado e desempenho em toda a seção 

do pavimento. 

Médio 

O material selante apresenta se em condições regulares ao longo de toda a 

seção, podendo haver possível aparecimento de patologias de grau 

moderado. 

Alto 

O material selante é encontrado em péssimas condições ao longo da 

seção, apresentando um ou mais tipos de patologias de grau elevado e 

necessitando de substituição imediata. 

 

A contagem desta patologia em campo esta baseada na relação entre as condições gerais 

do material utilizado para a selagem das juntas e a área total considerada. 
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A15 Esborcinamento das juntas longitudinais e transversais 

 

O grau de severidade desta patologia está associado a largura, ao comprimento e ao 

comportamento das partes esborcinadas (firmes, soltas ou ausentes). 

 

Nas partes esborcinadas caracterizadas como firmes o material não é removido facilmente, 

pode apresentar uma pequena quantidade de pedaços removidos. Já nas partes 

esborcinadas caracterizadas como soltas, haverá a remoção de pedaços do material onde a 

maior parte ou todos os pedaços removidos apresentam profundidade inferior a 25 mm. Nas 

partes esborcinadas caracterizadas como ausentes, grande parte ou todos os pedaços do 

material são removidos. Estes pedaços removidos apresentam profundidade superior a 25 

mm. A Tabela A12 apresenta a classificação do grau de severidade para o esborcinamento 

das juntas. 

 

Tabela A12 Classificação do grau de severidade para o esborcinamento das juntas. 

 

Comprimento do esborcinamento Partes 

esborcinadas 

Largura do 

esborcinamento < 0,6 m > 0,6 m 

< 100 Baixo Baixo 
Firmes 

> 100 Baixo Baixo 

< 100 Baixo Médio 
Soltas 

> 100 Baixo Médio 

< 100 Baixo Médio 
Ausentes 

> 100 Médio Alto 

 

Caso o esborcinamento ocorra entre duas placas, este deverá ser considerado duas vezes, 

porém, se esta patologia ocorrer em mais de uma junta de uma mesma placa, apenas o 

grau de severidade mais elevado será considerado. 

 

A16 Esborcinamento ou quebra de canto 

 

O grau de severidade desta patologia esta associado a profundidade e as dimensões dos 

lados rompidos (quebrados). A Tabela A13 apresenta a classificação do grau de severidade 

para o esborcinamento ou quebras de canto. 
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Tabela A13 Classificação do grau de severidade para o esborcinamento ou quebra de 

canto. 

 

Dimensões da quebra (mm) Profundidade da quebra 
(mm) 130 x 130 a 300 x 300 Superiores a 300 x 300 

≤ 25 Baixo Baixo 

26 a 50 Baixo Médio 

> 50 Médio Alto 

 
Quebras de canto cujos lados sejam inferiores a 130 mm ou que possuam área menor que 

6.500 mm2 devem ser desconsideradas. Caso observe se duas ou mais quebras de canto, 

com o mesmo grau de severidade, em uma mesma placa de concreto, apenas uma deverá 

ser contada, porém, se a patologia apresentar graus de severidade diferentes será 

considerado apenas o maior.  

 
A17 Polimento dos agregados  

 
O método do USACE (1982) não caracteriza uma definição de grau de severidade para esta 

patologia. Esta só será relatada na ficha de inspeção quando o valor do ensaio de 

resistência à derrapagem for baixo ou se o valor previsto para este quesito for 

significantemente reduzido. Esta patologia não é mencionada na norma brasileira (DNIT 

060/2004 – PRO; DNIT 061/2004 – TER; DNIT 062/2004 – PRO; DNIT 063/2004 – PRO).  

 
A18 Alçamento das Placas 

 
O grau de severidade desta patologia esta associada as condições de conforto e segurança 

ao rolamento. A Tabela A14 apresenta a classificação do grau de severidade para o 

alçamento das placas. 

 
Tabela A14 Classificação do grau de severidade para o alçamento das placas. 
 

Grau de 

severidade 
Condições de conforto e segurança 

Baixo O alçamento das placas causa um baixo desconforto ao rolamento. 

Médio 
O alçamento das placas causa moderado desconforto ao rolamento, 

porém, não gera prejuízos ao tráfego. 

Alto 

O alçamento das placas causa alto desconforto ao rolamento  

comprometendo a segurança dos usuários, além de poder provocar 

interrupções no escoamento do tráfego.  
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A contagem desta patologia em campo esta associada ao local de ocorrência. Se o 

alçamento da placa ocorrer em uma fissura, este será catalogado como ocorrendo em uma 

placa, porém, se este encontrar se em uma junta atingindo duas placas, ambas deverão ser 

registradas na ficha de inspeção visual. 

 

A19 Placas divididas 

 

O grau de severidade desta patologia esta associado ao número de pedaços em que a 

placa foi dividida e ao grau de severidade das fissuras. A Tabela A15 apresenta a 

classificação do grau de severidade para as placas divididas. 

 

Tabela A15 Classificação do grau de severidade para as placas divididas. 

 

Nº de pedaços em que a placa foi dividida Grau de severidade da 

maioria das fissuras 2 a 3 4 a 5 Mais que 5 

Baixo Baixo Baixo Médio 

Médio Baixo Médio Alto 

Alto Médio Alto Alto 

 

Se durante a inspeção visual for definido um grau de severidade médio ou alto para esta 

patologia, nenhuma outra deverá ser catalogada. 
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ANEXO B – CURVAS DOS VALORES DEDUZIDOS 

 

 

Neste anexo são apresentadas as curvas dos valores deduzidos individuais para cada tipo 

de patologia, desenvolvidas pelo USACE (1982). As curvas são função da porcentagem do 

número de placas afetadas (D) e do grau de severidade das patologias. 

 

O valor deduzido para cada patologia pode ser obtido da seguinte forma: 

 

• Entrar com a porcentagem do número de placas afetadas ou densidade (D) no eixo 

das abcissas (x); 

• Seguir verticalmente até o grau de severidade da patologia determinado em campo; 

• Seguir horizontalmente até o eixo das ordenadas (y) onde será indicado o valor 

deduzido da patologia em questão. 

 

 

 

 

Figura B.1 Curvas dos valores deduzidos referente ao escalonamento ou degrau nas 

juntas.  
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Figura B.2 Curvas dos valores deduzidos referente ao arrancamento do material ou 

Popouts. 

 

 

 

Figura B.3 Curvas dos valores deduzidos referente ao desnível entre o pavimento e o 

acostamento. 
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Figura B.4 Curvas dos valores deduzidos referente aos pequenos reparos.  

 

  

 

Figura B.5 Curvas dos valores deduzidos referente aos grandes reparos.  
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Figura B.6 Curvas dos valores deduzidos referente ao grupo das fissuras lineares. 

  

 

 

Figura B.7 Curvas dos valores deduzidos referente as fissuras de canto. 
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Figura B.8 Curva do valor deduzido referente as fissuras de retração plástica. 

 

 

 

Figura B.9 Curvas dos valores deduzido referente as microfissuras. 
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Figura B.10 Curvas dos valores deduzidos referente as fissuras tipo “D”. 

 

 

 

Figura B.11 Curvas dos valores deduzidos referente ao Punchout. 
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Figura B.12 Curva do valor deduzido referente ao bombeamento de solos finos. 

 

 

 

Figura B.13 Curvas dos valores deduzidos referente ao esborcinamento das juntas. 
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Figura B.14 Curvas dos valores deduzidos referente ao esborcinamento ou quebras de 

canto. 

 

 

 

Figura B.15 Curva do valor deduzido referente ao polimento dos agregados. 



 214 

 

 

Figura B.16 Curvas dos valores deduzidos referente ao alçamento das placas. 

 

 

 

Figura B.17 Curvas dos valores deduzidos referente as placas divididas. 
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A patologia denominada como falha na selagem das juntas não é calculada através da 

porcentagem das placas afetadas como as mostradas anteriormente. O grau de severidade 

desta patologia é determinado através da análise das condições do material selante da junta 

para uma amostra unitária. 

 

O valor deduzido para os três níveis de severidade é mostrado na Tabela B1. 

 

Grau de severidade Condições  

Baixo 2 pontos  

Médio 4 pontos 

Alto 8 pontos 

 

Tabela B1 Medida do grau de severidade para a falha na selagem das juntas. 
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ANEXO C – FICHAS COMPLEMENTARES DE INSPEÇÃO E DOCUMENTÁRIO 

FOTOGRÁFICO – RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO 

 

 

Neste anexo são apresentadas as fichas de inspeção e as fichas complementares 

preenchidas na avaliação visual do pavimento urbano da Rua Coronel Xavier de Toledo, 

executada no dia 02 de novembro de 2006, juntamente com o documentário fotográfico. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (01, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 01 
Patologias: 
 
- Fissura de Canto 
apresentando baixo grau 
de severidade; 
 
- Esborcinamento da 
Junta Longitudinal com 
grau baixo de severidade; 
 
- Quebra de Canto menor 
que 13 cm (desprezada). 

Tráfego 

Tráfego 

Ft - 01 

Ft - 02 

No da Placa: 02 
Patologias: 
 
- Fissura Linear 
apresentando grau médio 
de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 
. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (02, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 03 
Patologias:  
 
- Fissura Linear com grau 
médio de severidade; 
 
- Grande reparo com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade. 
 

Obs: O grande reparo é 
uma caixa da Eletropaulo e 
“B” é um bueiro 

G 

B 

G 

2,5 m 

2,0 m 

4,0 m 

1,0 m 

2,5 m 

Ft - 03 

Ft - 04 

Tráfego 

Tráfego 

Tráfego 

P 

No da Placa: 04 
Patologias:  
 
- Fissuras Lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Grande reparo com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 05 
Patologias:  
 
- Fissuras Lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura de Canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Pequeno reparo com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com grau médio de 
severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (03, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 06 
Patologias: 
 
- Fissuras Lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 07 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com médio grau 
de severidade; 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Pequeno reparo com grau 
de severidade baixo; 
 
- Grande reparo com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 08 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial do 
topo da placa de concreto. 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau 
de severidade; 
 
Obs: Armadura exposta, 
possivelmente devido ao 
posicionamento incorreto da 
armadura de topo durante a 
execução. 

Ft - 05 

P 

G 
B 

Ft - 06 

Ft - 07 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (04, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 09 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Pequeno reparo com grau 
de severidade baixo; 
 
- Grande reparo com médio 
grau de severidade;  
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau 
de severidade. Ft - 08 

G 

G 

P 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

No da Placa: 10 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
grau de severidade 
médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 11 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das 
juntas longitudinais com 
baixo grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (05, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

Ft - 09 

Ft - 10 

No da Placa: 12 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade. 

No da Placa: 13 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 14 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (06, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

B 

G 

Junta 

Junta 

No da Placa: 15 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade; 
 
- Corte mal posicionado 
da junta transversal. 

No da Placa: 16 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 17 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Corte mal posicionado 
da junta transversal; 
 
- Grande reparo com 
baixo grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (07, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 18 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Grandes reparos com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

G 

G 

G 

B 

B 

Ft - 11 

Junta 

No da Placa: 19 
Patologias:  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade; 
 
- Corte mal posicionado 
da junta transversal. 

No da Placa: 20 
Patologias:  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 



 233 

FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (08, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

Junta 

Junta 

No da Placa: 21 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade; 
 
- Corte mal posicionado 
da junta transversal. 

No da Placa: 22 
Patologias:  
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 23 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das 
juntas longitudinais com 
baixo grau de severidade; 
 
- Corte mal posicionado 
da junta transversal. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (09, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

Ft - 12 

Junta 

No da Placa: 24 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 25 
Patologias:  
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade; 
 
- Corte mal posicionado 
da junta transversal. 

No da Placa: 26 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (10, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

Junta 

G B 

G 

Ft - 13 

G 

Ft - 14 

No da Placa: 27 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Fissuras lineares com alto 
grau de severidade; 
- Grande reparo com baixo 
grau de severidade; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
- Corte mal posicionado da 
junta. 

No da Placa: 28 
Patologias:  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Grande reparo com grau 
médio de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 29 
Patologias:  
 
- Esborcinamento ou 
quebra (desprezado). 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (11, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

P 

B 

B 

No da Placa: 30 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento ou 
quebra de canto 
(desprezado). 

No da Placa: 31 
Patologias:  
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade; 
 
- Pequeno reparo com 
grau de severidade médio 

No da Placa: 32 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (12, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

Ft - 15 

No da Placa: 33 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
grau de severidade 
médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 34 
Patologias:  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das 
juntas longitudinal com 
baixo grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 35 
Patologias:  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
alto grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (13, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 36 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 37 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 38 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (14, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

No da Placa: 39 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 40 
Patologias:  
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 41 
Patologias:  
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (15, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

G 

G 

No da Placa: 42 
Patologias:  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 43 
Patologias:  
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Grandes reparos com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 
- Esborcinamento ou quebra 
de canto (desprezado) 

No da Placa: 44 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento ou 
quebra de canto 
(desprezado). 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (16, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

G 

B 

Ft - 17 

Ft - 16 

No da Placa: 45 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Grande reparo com grau 
de severidade médio; 
 
- Esborcinamento da junta  
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 46 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
grau de severidade 
médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 47 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (17, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 9 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

No da Placa: 11 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 48 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (18, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

2,0 m 

2,0 m 1,0 m 

No da Placa: 13 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

2,0 m 

2,0 m 

No da Placa: 21 FA 
(faixa adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 21 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

2,0 m 

No da Placa: 23 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial do 
topo da placa de 
concreto.  
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade 
 
Obs: Armadura exposta, 
possivelmente devido ao 
posicionamento incorreto 
da armadura de topo 
durante a execução. 

Ft - 18 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (19, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

No da Placa: 25 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade. 

No da Placa: 27 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade. 

No da Placa: 29 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (20, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

No da Placa: 31 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
Grande reparo com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 33 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 
 

No da Placa: 35 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

G 
B 

B 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (21, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

No da Placa: 37 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 39 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo 
grau de severidade. 
 

No da Placa: 41 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade. 

B 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (22, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

Tráfego
 

Tráfego
 

Tráfego
 

2,0 m 

2,0 m 

No da Placa: 43 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 45 FA (faixa 
adicional) 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa:  
Patologias: 

1,0 m 

2,0 m 
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DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – INSPEÇÃO VISUAL DA RUA CORONEL XAVIER 

DE TOLEDO 

 

 

 

 

Figura C.1 Placa 02 apresentando uma fissura de canto com grau médio de severidade, 

acompanhada do arrancamento do material em duas regiões.  

 

 

 

Figura C.2 Placa 02 apresentando o esborcinamento da junta transversal com baixo grau 

de severidade  
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Figura C.3 Placa 04 apresentando uma fissura linear iniciando na junta longitudinal e 

terminando no encontro com um grande reparo feito na placa de concreto  

 

 

 

Figura C.4 Detalhe do grande reparo com baixo grau de severidade executado na placa 

04  
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Figura C.5 Placa 06 - Detalhe de uma fissura linear com baixo grau de severidade.  

 

 

 

Figura C.6 Placa 07 - Fissuras Lineares com baixo grau de severidade. 
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Figura C.7 Placa 08 apresentando o desgaste superficial da camada de revestimento 

acompanhada da corrosão da armadura exposta. 

 

 

 

 

 

Figura C.8 Placa 08 apresentando á quebra de uma fissura linear com posterior 

arrancamento do material, um grande reparo com grau de severidade médio executado ao 

longo do eixo transversal da placa e a presença do esborcinamento da junta transversal com 

baixo grau de severidade.  
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Figura C.9 Placa 12 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade.  

 

 

 

 

 

Figura C.10 Placa 14 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade.  
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Figura C.11 Placa 18 apresentando fissuras lineares com baixo grau de severidade. 

 

 

 

Figura C.12 Placa 24 apresentando fissura linear que corta transversalmente a placa de 

junta a junta com baixo grau de severidade. 
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Figura C.13 Placa 27 apresentando o corte mal posicionado da junta transversal e como 

conseqüência o aparecimento de fissuras com grau de severidade alto nesta região. 

 

 

 

 

Figura C.14 Placa 28 apresentando fissura linear com baixo grau de severidade cortando 

transversalmente a placa de junta a junta. 
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Figura C.15 Placa 35 – Fissura de canto apresentando alto grau de severidade. 

 

 

 

 

 

Figura C.16 Placa 45 apresentando fissuras lineares e um grande reparo executado 

paralelamente ao eixo transversal da placa com grau de severidade médio. 
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Figura C.17 Placa 46 apresentando fissura de canto apresentando grau de severidade 

médio e o esborcinamento da junta transversal com baixo grau de severidade. 

 

 

 

Figura C.18 Placa 23 FA apresentando o desgaste superficial da camada de revestimento 

acompanhada da corrosão da armadura exposta. 
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ANEXO D – FICHAS COMPLEMENTARES DE INSPEÇÃO E DOCUMENTÁRIO 

FOTOGRÁFICO – PAVIMENTO INDUSTRIAL DA CORTAG 

 

 

Neste anexo são apresentadas as fichas de inspeção e as fichas complementares 

preenchidas na avaliação visual do pavimento industrial da Cortag, executada no dia 10 de 

janeiro de 2008, juntamente com o documentário fotográfico. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (01, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 02 
Patologia: 
 
- Fissura Linear com alto grau 
de severidade; 
 

- Armadura Exposta; 
 

- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 

- Microfissuras com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade. 

5,75 

No da Placa: 01 
Patologia: 
 
- Fissuras Lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissura Linear com grau 
médio de severidade. 
 
 

7,50 

5,75 

7,50 

Ft - 01 

Ft - 02 
W.C. 

Porta Pallet (0,80 x 5,80 m) 

2,0 m 

2,0 m 

Porta Pallet (1,0 x 7,57 m) 

Ft - 03 

Ft - 04 

Ft - 05 
Ft - 06 

Porta Pallet 
 (1,15 x 2,0 m) 

72cm 

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (02, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remendo 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 03 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 

- Fissura Linear com alto grau 
de severidade. 

No da Placa: 04 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com grau 
de severidade médio. 

No da Placa: 05 
Patologias: 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade alto; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade médio. 
 
 

5,75 

7,50 

 Porta Pallet (1,15 x 7,57 m) 

Porta Pallet (1,0 x 7,57 m) 

72cm 

5,75 

7,25 

 Porta Pallet (1,15 x 7,57 m) 

Porta Pallet (1,0 x 7,57 m) 

72cm Ft - 07 

5,88 

7,50 

P 

Ft - 08

Ft - 09

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (03, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 06 
Patologias: 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade alto; 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade médio; 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade. 

No da Placa: 07 
Patologias: 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade médio; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissura Linear com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 08 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo; 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade baixo. 5,88 

7,25 

Remendo 

5,88 

7,50 

Remendo 

5,88 

7,50 

Remendo 

P P Ft - 10 

Ft - 13

Ft - 11 

Porta Pallet 
(1,0 x 7,57 m) 

Porta Pallet 
(1,10 x 3,0 m) 

Porta Pallet 
(1,0 x 4,0 m) 

Porta Pallet 
(1,10 x 7,57 m) 

P

Ft - 11

Ft - 12 

Porta Pallet 
(1,0 x 7,32 m) 

Porta Pallet 
(1,10 x 7,32 m) 

P

Ft - 12 

P

Observador

Observador

 

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (04, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 09 
Patologias: 
 
- Grandes Reparos com grau 
de severidade baixo; 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura Linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade baixo. 
 

No da Placa: 10 
Patologias: 
 
- Grandes Reparos com grau 
de severidade baixo; 
 
- Pequenos Reparos com 
grau de severidade baixo; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 
 
 

No da Placa: 11 
Patologias: 
 
- Pequenos Reparos com 
grau de severidade baixo; 
 
- Microfissuras com grau de 
severidade baixo. 

7,50 

 

8,78 

7,50 

8,78 

7,50 

8,78 

 
 
G 
 

 
 
 
G 

Ft - 14

Ft - 15

P 
P 

P 

 
G 

G 

P 

P P 

P 

Ft - 16

Ft - 17 

P 

P 

P 

P 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (05, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 12 
Patologias: 
 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade baixo. 

No da Placa: 13 
Patologias: 
 
- Grande Reparo com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissura de Canto com grau 
de severidade médio; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

No da Placa: 14 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 
 

7,50 

 

9,10 

7,25 

8,78 

7,50 

9,10 

Ft - 18 

Porta 

Pallet 

  

 
 
G 
 

Ft - 19 

R 
e 
m 
e 
n 
d 
o 

P 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (06, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ft - 21 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 15 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido á 
estocagem de material sobre 
ela. 
 
 

No da Placa: 16 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 17 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
- Pequeno Reparo com grau 
de severidade baixo; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

7,50 

 

9,00 

7,50 

9,10 

7,25 

9,10 

P 

Ft - 22 

Corte Incorreto da Junta 

Ft - 23 

Ft - 20 

Observador

Observador

Descrição / Observações 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (07, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 18 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 

- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais 
com baixo grau de 
severidade; 
 

- Fissuras de retração 
plástica. 
 
No da Placa: 19 
Patologias: 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais 
com baixo grau de 
severidade. 
 

No da Placa: 20 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido á 
estocagem de material sobre 
ela. 
 
 

7,25 

 

9,00 

7,50 

9,00 

7,50 

9,00 

Corte Incorreto da Junta 

Corte Incorreto da Junta 

Corte Incorreto da Junta 
Ft - 24 

Estocagem de Material 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (08, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 21 
Patologias: 
 
- Fissura Linear com baixo 
grau de severidade; 
 

- Fissura Linear tratada com 
baixo grau de severidade; 
 

- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade. 

No da Placa: 22 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

No da Placa: 23 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Pequenos Reparos com 
grau de severidade baixo. 
 
 
 
 

7,50 

 

9,00 

7,50 

9,00 

7,50 

9,00 

Corte Incorreto da Junta 

Corte Incorreto da Junta 

Corte Incorreto da Junta 

Ft - 27 

Pilar 
Ft - 25

Ft - 26
s s s

Ft - 28 

P 

P 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (08, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 21 
Patologias: 
 
- Fissura Linear com baixo 
grau de severidade; 
 

- Fissura Linear tratada com 
baixo grau de severidade; 
 

- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade. 

No da Placa: 22 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

No da Placa: 23 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Pequenos Reparos com 
grau de severidade baixo. 
 
 
 
 

7,50 

 

9,00 

7,50 

9,00 

7,50 

9,00 

Corte Incorreto da Junta 

Corte Incorreto da Junta 

Corte Incorreto da Junta 

Ft - 27 

Pilar 
Ft - 25

Ft - 26
s s s

Ft - 28 

P 

P 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (09, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 24 
Patologias: 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 
 
 

No da Placa: 25 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 

- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade médio; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

No da Placa: 26 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 
 
 
 

7,50 

 

9,00 

7,25 

7,50 

9,00 

Corte Incorreto da Junta 

9,00 

Porta 
Pallet 

Porta 
Pallet 

(2 x 5) (1,15 x 5) 

3,50 

Porta 
Pallet 

(2 x 2) 

Porta 
Pallet 

(1,15 x 3,5) 

3,50 

Estocagem de Material 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (10, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 27 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade baixo; 
 
- Pequeno Reparo com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 28 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
-  Fissura de Canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 

No da Placa: 29 
Patologias: 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade médio; 
 
- Fissura de Canto com grau 
de severidade baixo; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 
 
 
 

9,00 

7,25 

7,50 

7,25 

9,00 

9,00 

Porta 
Pallet 

(1,0 x 4,0) 

P 

Ft - 29 

Ft - 30

Porta 
Pallet 

(2,30 x 4,0) 

Porta 
Pallet 

(0,50 x 4,0) 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (11, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 30 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade. 
 
 

No da Placa: 31 
Patologias: 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 

No da Placa: 32 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissura de Canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 

7,25 

 

9,00 

7,50 

7,50 

9,00 

9,00 

Porta 
Pallet 

(1,0 x 4,0) 

Porta 
Pallet 

(2,30 x 4,0) 

Porta 
Pallet 

(0,50 x 4,0) 

Pilar 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (12, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 33 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 

- Fissuras Lineares com grau 
de severidade baixo; 
 

- Fissuras de retração 
plástica. 

No da Placa: 34 
Patologias: 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 

No da Placa: 35 
Patologias: 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 
 

6,00 

 

7,50 

6,00 

6,00 

7,50 

7,50 

Corte Incorreto da Junta 

Ft - 31 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (13, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 36 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade baixo. 
 

No da Placa: 37 
Patologias: 
 
- Desgaste Superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

No da Placa: 38 
Patologias: 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade baixo; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais 
com baixo grau de 
severidade; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 

6,00 

 

7,50 

6,00 

6,00 

7,50 

7,25 

Estocagem 
de Material 

Pilar 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (14, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 39 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 
 
 

No da Placa: 40 
Patologias: 
 
- Fissura Linear com grau de
severidade baixo; 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade médio; 
 
- Fissuras de retração 
plástica. 
 

No da Placa:  
Patologias: 
 
 
 
 

6,00 

6,00 

7,25 

7,50 

Observador

Observador

Pilar 
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DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – INSPEÇÃO VISUAL DO PAVIMENTO INDUSTRIAL 

DA CORTAG 

 

 

 

 

Figura D.1 Placa 01 apresentando fissuras lineares com baixo grau de severidade.  

 

 

 

 

Figura D.2 Placa 01 apresentando uma fissura linear com grau de severidade médio. 
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Figura D.3 Placa 02 apresentando uma fissura linear com grau de severidade alto. 

 

 

 

 

 

Figura D.4 Placa 02 apresentando o desgaste superficial da camada de revestimento 

acompanhada da exposição da armadura. 
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Figura D.5 Placa 02 apresentando o esborcinamento da junta transversal com baixo grau 

de severidade acompanhado de fissuras lineares com grau de severidade baixo. 

 

 

 

 

 

Figura D.6 Placa 02 apresentando microfissuras. 
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Figura D.7 Placa 04 apresentando uma fissura de canto com grau de severidade médio. 

 

 

 

 

 

Figura D.8 Placa 05 apresentando um pequeno reparo com grau de severidade alto 

acompanhado por fissuras lineares com baixo grau de severidade. 
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Figura D.9 Placa 05 apresentando falha na selagem da junta longitudinal. 

 

 

 

 

 

Figura D.10 Placa 06 apresentando um remendo com grau de deterioração elevado 

executado sobre a viga baldrame devido a mudanças no projeto original ocorridas durante a 

execução da obra. 
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Figura D.11 Placa 06 apresentando um pequeno reparo com grau de severidade médio. 

 

 

 

 

Figura D.12 Placa 07 apresentando falha na selagem da junta longitudinal. 
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Figura D.13 Placa 08 apresentando falha na selagem da junta longitudinal. 

 

 

 

Figura D.14 Placa 09 apresentando um grande reparo com baixo grau de severidade. 
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Figura D.15 Placa 09 apresentando uma região com o desgaste superficial da placa de 

concreto. 

 

 

 

Figura D.16 Placa 10 apresentando pequenos e grandes reparos executados na placa 

com baixo grau de severidade. 
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Figura D.17 Placa 10 apresentando um grande reparo com baixo grau de severidade. 

 

 

 

 

 

Figura D.18 Placa 13 apresentando uma fissura de canto com grau de severidade médio. 
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Figura D.19 Placa 14 apresentando o esborcinamento da junta longitudinal com baixo 

grau de severidade. 

 

 

 

 

Figura D.20 Placa 17 apresentando o esborcinamento da junta longitudinal com baixo 

grau de severidade. 
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Figura D.21 Placa 17 apresentando o esborcinamento da junta longitudinal com baixo 

grau de severidade. 

 

 

 

Figura D.22 Placa 17 apresentando pequeno reparo com grau de severidade baixo. 
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Figura D.23 Placa 17 apresentando uma região com o desgaste superficial da placa de 

concreto. 

 

 

 

 

 

Figura D.24 Placa 18 apresentando o esborcinamento da junta longitudinal com baixo 

grau de severidade. 
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Figura D.25 Placa 21 apresentando uma fissura linear tratada em boa condição. 

 

 

 

 

 

Figura D.26 Placa 21 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade. 
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Figura D.27 Placa 21 apresentando o esborcinamento da junta longitudinal com baixo 

grau de severidade. 

 

 

 

 

 

Figura D.28 Placa 22 apresentando uma região com o desgaste superficial da placa de 

concreto. 
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Figura D.29 Placa 27 apresentando uma região com o desgaste superficial da placa de 

concreto. 

 

 

 

 

 

Figura D.30 Placa 27 apresentando um pequeno reparo com baixo grau de severidade. 
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Figura D.31 Placa 35 apresentando fissuras de retração plástica. 
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ANEXO E – FICHAS COMPLEMENTARES DE INSPEÇÃO E DOCUMENTÁRIO 

FOTOGRÁFICO – PAVIMENTO INDUSTRIAL DA REPAPEL 

 

 

Neste anexo são apresentadas as fichas de inspeção, as fichas complementares 

preenchidas na avaliação visual do pavimento industrial da Repapel, executada no dia 15 de 

janeiro de 2008, juntamente com o documentário fotográfico. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (01, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 02 
Patologia: 
 
- Fissura de Canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras Lineares com baixo 
grau de severidade. 
 
 

6,00 

No da Placa: 01 
Patologia: 
 
- Fissura de Canto com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
 
 
Obs: Na região compreendida 
pelas placas 01 á 12 não há 
tráfego de empilhadeiras e/ou 
caminhões, nem estocagem de 
material (quadra poliesportiva).  

7,94 

7,94 

Observador

Observador

6,00 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (02, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 03 
Patologias: 
 
- Fissura Linear com grau de 
severidade baixo; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade. 
 
 

No da Placa: 04 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal e transversal com 
grau de severidade médio. 

No da Placa: 05 
Patologias: 
 
- Fissura de Canto com grau 
de severidade baixo; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal e transversal com 
grau de severidade médio. 

6,00 

7,94 

6,00 

7,94 

6,00 

7,94 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (03, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 06 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Fissuras lineares com 
baixo grau de severidade; 
 
- Fissuras de canto com 
baixo grau de severidade. 
 
 
 

No da Placa: 07 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade. 

No da Placa: 08 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo. 
 
 
 

6,00 

8,30 

7,94 

12,30 

7,94 

12,30 

Observador 

Observador

Pilar

Ft - 01 

Observador 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (04, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 09  
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo. 
 
 

No da Placa: 10 
Patologias: 
 
- Falha na selagem das juntas 
transversais e longitudinais 
com grau de severidade 
médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 11 
Patologias: 
 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo; 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Quebra de canto 
desprezada. 

7,94 

12,30 

Observador

7,94 

12,30 

Observador

7,94 

12,30 

Observador

Ft - 02 

Ft - 03

Ft - 04 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (05, 29) 

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 12 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com grau 
de severidade baixo; 
 
- Fissura de canto com grau 
de severidade médio; 
 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinal e transversal com 
grau de severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 

No da Placa: 13 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com grau 
de severidade baixo; 
- Fissuras de canto com grau 
de severidade baixo; 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 14 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 

8,30 

12,30 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Pilar Pilar 

Ft - 06 
Ft - 05 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (06, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 15 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
No da Placa: 16 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 17 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 Observador

7,94 

13,00 

Observador

13,00 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (07, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 18 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Quebra de canto 
desprezada; 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau 
de severidade; 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 

No da Placa: 19 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No da Placa: 20 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 

8,30 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Ft - 07 

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

Pilar 

3,00 

Ft - 08 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (08, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 21 
Patologias:  
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Quebra de canto desprezada; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais com 
baixo grau de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 No da Placa: 22 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais com 
baixo grau de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
No da Placa: 23 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau de 
severidade; 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Ft - 09 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (09, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 24 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo grau 
de severidade; 
- Fissuras Lineares tratadas 
com baixo grau de severidade; 
- Quebra de canto desprezada; 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau de 
severidade; 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
No da Placa: 25 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 26 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 

8,30 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Ft - 07 

s
s
s

s
s
s

Pilar 

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

3,00 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (10, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 27 
Patologias: 
 
- Quebra de canto desprezada; 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais e transversais com 
baixo grau de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 
No da Placa: 28 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
- Quebra de canto desprezada; 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais e transversais com 
baixo grau de severidade; 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 

No da Placa: 29 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais e transversais 
com baixo grau de 
severidade; 
 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (11, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 30  
Patologias: 
 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
No da Placa: 31 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio. 
 

No da Placa: 32 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 

8,30 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

3,00 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (12, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 33 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 

No da Placa: 34 
Patologias: 
 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio. 

No da Placa: 35 
Patologias: 
 
-Fissura linear com baixo grau 
de severidade; 
- Quebra de canto desprezada; 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais e transversais com 
baixo grau de severidade; 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Região não analisada. 
Estocagem de material. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (13, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 36 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo grau 
de severidade; 
- Quebra de canto desprezada; 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau de 
severidade; 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 
No da Placa: 37 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com grau de 
severidade médio; 
- Fissura de canto com grau de 
severidade alto; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau de 
severidade; 
- Esborcinamento da junta 
transversal com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 

No da Placa: 38 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com grau de 
severidade baixo; 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal com 
baixo grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 
 

8,30 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Ft - 10 

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

Pilar Pilar 

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

1,50 

1,50 

3,00 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (14, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 39 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 

No da Placa: 40 
Patologias: 
 
- Quebra de canto desprezada; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 

No da Placa: 41 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais 
com baixo grau de 
severidade; 
 
- Falha na selagem das juntas 
longitudinais com grau de 
severidade médio; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

1,50 

2,0 



 313 

FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (15, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 42  
Patologias: 
 
- Fissuras Lineares tratadas 
com baixo grau de severidade; 
- Quebra de canto desprezada; 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais com 
baixo grau de severidade; 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade médio; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 

No da Placa: 43 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 

No da Placa: 44 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais 
com baixo grau de 
severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

8,30 

13,00 

Observador

7,00 

7,94 

7,94 

13,00 

Observador

s s s 

s s s

Observador

E 
q 
u 
i 
p 
a 
m 
e 
n 
t 
o 

Ft - 11 

Ft - 12 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (16, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 45 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com grau 
de severidade alto; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 46 
Patologias: 
 
- Quebras de canto 
desprezadas; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 47 
Patologias: 
 
- Quebra de canto 
desprezada; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (17, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 48 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 

No da Placa: 49 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 50 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 

8,30 

13,00 

Observador

1,00 

7,94 

1,00 

7,94 

Região não analisada. 
Estocagem de material. 

 

Observador

Observador



 316 

FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (18, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 51 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 52 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 

No da Placa: 53 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura Linear tratada com 
baixo grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 

1,00 

7,94 

1,00 

8,30 

7,94 

15,0 

Observador

Observador

Observador

Equipamento 

s s s
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (19, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 54 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 
- Fissura de canto com baixo 
grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 55 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 

No da Placa: 56 
Patologias: 
 
- Quebra de canto 
desprezada; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

9,00 

Observador

7,94 

9,00 

Observador

E 
q 
u 
i 
p 
a 
m 
e 
n 
t 
o 

Região não 
analisada. 

 
Estocagem 
de material. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (20, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 57 
Patologias: 
 
- Quebra de canto 
desprezada; 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais com baixo grau 
de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 58 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 

No da Placa: 59 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 

7,94 

9,00 

Observador

7,94 

9,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (21, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 60 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 

No da Placa: 61 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 

No da Placa: 62 
Patologias: 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador

7,94 

13,00 

Observador



 320 

FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (22, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 63 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
transversais e longitudinais 
com baixo grau de 
severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 

No da Placa: 64 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 

No da Placa: 65 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

7,94 

13,00 

Observador

8,30 

13,00 

Observador

10,00 

10,00 

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (23, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 66 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

No da Placa: 67 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

No da Placa: 68 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

7,00 

10,00 

7,00 

10,00 

7,00 

10,00 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (24, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 69 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau de 
severidade; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão (entrada e 
saída de caminhões). Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 

No da Placa: 70 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

No da Placa: 71 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre 
a mesma. 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

7,00 

10,00 

7,50 

7,94 

7,50 

7,94 

Observador

Observador

Observador



 323 

FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (25, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 72 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre a 
mesma. 
 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão. Placa sujeita 
ás ações das intempéries. 
 

No da Placa: 73 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido à 
estocagem de material sobre a 
mesma. 
 
 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão. Placa sujeita 
ás ações das intempéries. 

No da Placa: 74  
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais com baixo grau de 
severidade; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão. Placa sujeita 
ás ações das intempéries. 
 
 

7,00 

10,00 

Observador

7,00 

10,00 

Observador

7,00 

10,00 

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (26, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 75 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Fissura linear com grau de 
severidade alto;  
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 
No da Placa: 76 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de 
duas regiões da placa de 
concreto; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

No da Placa: 77 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

6,00 

10,00 

Observador

6,00 

7,00 

6,00 

7,00 

Pilar Pilar 

Ft - 13 

Ft - 14 

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (27, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 78 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 
No da Placa: 79 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 No da Placa: 80 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

6,00 

7,00 

6,00 

7,00 

6,50 

10,00 

Observador

Observador

Observador

Cx 

Ft - 15 

Ft - 16 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (28, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 81 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 
 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão. Placa sujeita 
ás ações das intempéries. 
 
 
No da Placa: 82 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau de 
severidade; 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão. Placa sujeita 
ás ações das intempéries. 
 

No da Placa: 83 
Patologias: 
 
- Esborcinamento das juntas 
longitudinais e transversais com 
baixo grau de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo grau 
de severidade. 
 
 
 
Obs: Placa localizada na área 
externa do galpão. Placa sujeita 
ás ações das intempéries. 

6,50 

7,00 

6,50 

7,00 

6,50 

7,00 

Observador

Observador

Observador
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (29, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 84 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Microfissuras com baixo 
grau de severidade. 
 
 
Obs: Placa localizada na 
área externa do galpão. Placa 
sujeita ás ações das 
intempéries. 
 

No da Placa:  
Patologias: 
 
 

No da Placa:  
Patologias: 
 
 
 
 

6,50 

7,00 

Observador
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DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – INSPEÇÃO VISUAL DO PISO INDUSTRIAL DA 

REPAPEL 

 

 

 

 

Figura E.1 Placa 06 apresentando uma fissura de canto com baixo grau de severidade.  

 

 

 

Figura E.2 Placa 10 apresentando falha na selagem da junta longitudinal com grau de 

severidade médio.  
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Figura E.3 Placa 11 apresentando fissuras lineares com baixo grau de severidade.  

 

 

 

Figura E.4 Placa 11 apresentando uma quebra de canto (desprezada no cálculo do 

índice de condição do pavimento por ter dimensões inferiores a 130 mm x 130 mm).  
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Figura E.5 Placa 13 apresentando uma fissura de canto com baixo grau de severidade.  

 

 

 

 

Figura E.6 Placa 13 apresentando fissuras de canto com baixo grau de severidade.  
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Figura E.7 Placa 18 apresentando quebras de canto (desprezadas no cálculo do índice 

de condição do pavimento) e falha na selagem da junta longitudinal com grau de severidade 

médio.  

 

 

 

Figura E.8 Placa 19 apresentando fissuras lineares com baixo grau de severidade.  
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Figura E.9 Placa 23 apresentando microfissuras com baixo grau de severidade.  

 

 

 

 

 

Figura E.10 Placa 36 apresentando quebra de canto (desprezada no cálculo do índice de 

condição do pavimento) e falha na selagem da junta longitudinal com grau de severidade 

médio.  
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Figura E.11 Placa 43 apresentando o desgaste superficial de uma região da placa de 

concreto.  

 

 

 

 

 

Figura E.12 Placa 43 apresentando o desgaste superficial de uma região da placa de 

concreto. 
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Figura E.13 Placa 75 apresentando uma fissura linear com grau de severidade alto. 

 

 

 

 

 

Figura E.14 Placa 75 apresentando o desgaste superficial de uma região da placa de 

concreto. 
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Figura E.15 Placa 80 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade. 

 

 

 

 

 

Figura E.16 Placa 80 apresentando fissuras lineares com baixo grau de severidade. 
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ANEXO F – FICHAS COMPLEMENTARES DE INSPEÇÃO E DOCUMENTÁRIO 

FOTOGRÁFICO – PAVIMENTO INDUSTRIAL DA ALSTOM 

 

 

Neste anexo são apresentadas as fichas de inspeção e as fichas complementares 

preenchidas na avaliação visual do pavimento industrial da Alstom, executada no dia 19 de 

fevereiro de 2008, juntamente com o documentário fotográfico. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (01, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 02 
Patologia: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade. 
 
Obs 1: Tampão da rede de 
esgoto (E). 
Obs 2: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
do piso com os pilares. 

11,35 

No da Placa: 01 
Patologia: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Quebra de canto 
desprezada. 
 
 
 
 
 
Obs: Tampão da rede de 
esgoto (E). 

22,00 

9,12 

11,35 

Ft - 01 

Observador 

Observador 

P 
I  
L 
A 
R 
 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

J.E. J.E. 

J.E. J.E. J.E. J.E. 

P 
I  
L 
A 
R 
 

P 
I  
L 
A 
R 
 

E

E
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (02, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 03 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade. 
 
 
 
 
 
 
Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de máquinas. 

No da Placa: 04 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio. 

No da Placa: 05 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio. 

2,58 

11,11 

22,00 
 

23,45 

4,68 
 

11,38 

Observador 

Observador 

Observador 

Ft - 02 

J.E. J.E. 

Ft - 03 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (03, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 06 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
- Falha na selagem da junta 
transversal e longitudinal com 
grau de severidade médio; 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade. 
Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de equipamentos. 

No da Placa: 07 
Patologias:  
 
- Falha na selagem da junta 
transversal e longitudinal com 
grau de severidade médio; 
 

- Esborcinamento da junta 
longitudinal com baixo grau 
de severidade. 

No da Placa: 08 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de 
regiões da placa de concreto; 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade; 
 
- Falha na selagem das juntas 
transversais com grau de 
severidade médio; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade. 

11,38 

24,03 

7,33 
 

24,03 

11,80 
 

12,03 

Observador 

Observador 

Observador 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

Ft - 04 

Ft - 05 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (04, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 09 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com baixo 
grau de severidade; 
 
- Fissuras lineares com grau 
de severidade médio; 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo. 
 

- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio. 

No da Placa: 10 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
 

- Falha na selagem da junta 
transversal e longitudinal com 
grau de severidade baixo. 
 

No da Placa: 11 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade baixo. 

11,80 

12,00 

11,80 
 

12,00 

11,80 
 

12,19 

Observador 

Observador 

Observador 

Cx

Ft - 06 Ft - 07 Ft - 08 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (05, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 12 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com grau de 
severidade médio. 

No da Placa: 13 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal e longitudinal 
com grau de severidade 
médio. 

No da Placa: 14 
Patologias: 
 
- Falha na selagem das 
juntas transversais com 
grau de severidade médio. 

2,30 

3,03 

2,30 
 

24,03 

1,75 
 

Observador 

Observador 

Observador 

24,03 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (06, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 15 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade; 
 
- Quebra de canto 
desprezada. 

No da Placa: 16 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo. 

No da Placa: 17 
Patologias: 
 
- Fissura linear com grau de 
severidade baixo. 

2,71 

12,15 

12,32 
 

22,00 

2,58 
 

12,34 

Observador 

Observador 

Observador 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (07, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 18 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
grau de severidade baixo. 

No da Placa: 19 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo. 

No da Placa: 20 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

4,68 

12,34 

4,59 
 

24,03 

2,30 
 

3,03 

Observador 

Observador 

Observador 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (08, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 21 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido 
ao posicionamento de 
equipamentos sobre ela 
impossibilitando a inspeção 
visual. 

No da Placa: 22 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido 
ao posicionamento de 
equipamentos sobre ela 
impossibilitando a inspeção 
visual. 

No da Placa: 23 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
grau de severidade médio; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo. 
 
 
Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de equipamentos. 

2,30 

24,03 

1,70 
 

24,03 

2,30 
 

24,03 

Observador 

Observador 

Observador 

J.E. 

J.E. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (09, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 24 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido 
ao posicionamento de 
equipamentos sobre ela 
impossibilitando a inspeção 
visual. 

No da Placa: 25 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 26 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido 
ao posicionamento de 
equipamentos sobre ela 
impossibilitando a inspeção 
visual. 

2,30 

24,03 

2,90 
 

24,03 

2,90 
 

24,03 

Observador 

Observador 

Observador 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (10, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 27 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo. 
 
 
 
 
 
 
Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de equipamentos. 

No da Placa: 28 
Patologias: 
 
Placa não analisada devido 
ao posicionamento de 
equipamentos sobre ela 
impossibilitando a inspeção 
visual. 

No da Placa: 29 
Patologias: 
 
- Desgaste superficial de 
regiões da placa de concreto. 

2,30 

24,03 

2,30 
 

24,03 

11,65 
 

12,03 

Observador 

Observador 

Observador 

J.E. 

J.E. 

Ft - 09 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (11, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 30 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 31 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo. 

No da Placa: 32 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

11,65 

12,00 

11,65 
 

12,00 

11,65 

12,19 

Observador 

Observador 

Observador 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (12, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 33 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 34 
Patologias: 
 
- Fissura de canto com 
baixo grau de severidade. 

No da Placa: 35 
Patologias: 
 
- Fissura linear com baixo 
grau de severidade. 
 

 

 

 

 

 

 

Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de equipamentos. 

4,40 

22,00 

7,14 
 

10,68 

11,35 
 

22,00 

Observador 

Observador 

Observador 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

3,54 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (13, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 36 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

No da Placa: 37 
Patologias: 
 
- Esborcinamento da junta 
longitudinal e transversal 
com baixo grau de 
severidade. 
 
 
 
 
Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de equipamentos. 

No da Placa: 38 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

2,58 

11,35 

6,95 
 

22,00 

4,68 
 

11,35 

Observador 

Observador 

Observador 

J.E. 

J.E. 

J.E. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (14, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 39 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
grau de severidade baixo; 
 
- Falha na selagem da junta 
longitudinal com grau de 
severidade baixo. 
 
 
Obs: Juntas de Encontro 
(J.E.) situada nos encontros 
de bases de equipamentos. 

No da Placa: 40 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
grau de severidade baixo. 
 
 
 
 
 
 
Obs: Área fechada onde 
são executados os testes 
de impermeabilidade dos 
trens da CPTM. 

No da Placa: 41 
Patologias: 
 
Não foram observadas 
patologias nesta placa. 

11,35 

24,03 

11,35 
 

24,03 

11,35 
 

12,03 

Observador 

Observador 

Observador 

Área 
Fechada 

J.E. 

J.E. 

J.E. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Folha (15, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / Observações 
 

Croqui Esquemático 

No da Placa: 42 
Patologias: 
 
- Fissuras lineares com 
grau de severidade médio. 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Tampão da rede de 
águas pluviais (A). 

No da Placa: 43 
Patologias: 
- Desgaste superficial de uma 
região da placa de concreto; 
- Fissuras lineares com grau de 
severidade médio; 
- Fissura de canto com grau de 
severidade baixo; 
- Falha na selagem da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade; 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau de 
severidade. 
Obs 1: Tampão da rede de 
águas pluviais (A). 
Obs 2: Juntas de Encontro (J.E.)  
situada nos encontros de bases 
de equipamentos. 

No da Placa: 44 
Patologias: 
 
- Falha na selagem da junta 
transversal com baixo grau 
de severidade; 
 
- Esborcinamento da junta 
transversal com baixo grau 
de severidade. 

10,65 

12,00 

10,65 
 

12,00 

12,04 
 

12,19 

Observador 

Observador 

Observador 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

J.E. 

A 
Ft - 10 

A 
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DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – INSPEÇÃO VISUAL DO PISO INDUSTRIAL DA 

ALSTOM 

 

 

 

 

Figura F.1 Placa 02 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade.  

 

 

 

 

Figura F.2 Placa 03 apresentando uma fissura linear com grau de severidade baixo. 
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Figura F.3 Placa 04 apresentando falha na selagem da junta transversal com grau de 

severidade médio. 

 

 

 

 

 

Figura F.4 Placa 07 apresentando falha na selagem da junta transversal com grau de 

severidade médio. 
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Figura F.5 Placa 08 apresentando o desgaste superficial da placa de concreto em 

algumas regiões. 

 

 

 

 

 

Figura F.6 Placa 09 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade. 
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Figura F.7 Placa 09 apresentando fissuras lineares com grau de severidade baixo. 

 

 

 

Figura F.8 Placa 09 apresentando uma fissura linear com baixo grau de severidade. 
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Figura F.9 Placa 29 apresentando o desgaste superficial da placa de concreto em 

algumas regiões e a falha na selagem da junta longitudinal com grau de severidade baixo. 

 

 

 

 

 

Figura F.10 Placa 43 apresentando fissuras lineares com grau de severidade médio. 
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