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RESUMO 

Os pavimentos rodoviários são infra-estruturas que apresentam uma evolução degradativa do estado 

funcional e estrutural para o qual foram projectados ao longo da sua vida útil. A auscultação é importante na 

manutenção de pavimentos rodoviários, de modo a garantir um nível de qualidade que assegure condições de 

segurança, de conforto, de economia e de qualidade ambiental.  

As características alvo de avaliação consideradas mais importantes são: a capacidade de carga, a 

irregularidade, a drenabilidade, o ruído, o atrito e a textura. Para avaliar estas características, recorre-se, 

geralmente, à utilização de equipamentos de auscultação. No presente trabalho focaram-se os equipamentos 

de auscultação mais representativos, respectivas potencialidades, limitações e metodologias de ensaio. 

As perspectivas actuais de desenvolvimento nesta área estão relacionadas com a obtenção de resultados 

fidedignos. O desenvolvimento de equipamentos de auscultação de alto rendimento, que permitam a 

execução de ensaios à velocidade de tráfego, e de software que proporcione rapidez na interpretação desses 

resultados, tem como principal objectivo melhorar a manutenção de pavimentos rodoviários. 

Neste trabalho é apresentado um caso de estudo da aplicação de equipamentos de auscultação e da sua 

contribuição para a avaliação estrutural de pavimentos rodoviários. A partir dos trabalhos desenvolvidos no 

estudo de um trecho de pavimento flexível, pode concluir-se que, na determinação das características 

estruturais do pavimento, é fundamental a complementaridade entre os resultados adquiridos nos ensaios de 

carga efectuados com o Deflectómetro de Impacto e a informação obtida, tanto nos ensaios efectuados com o 

Radar de Prospecção, como na execução de sondagens à rotação. 
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ABSTRACT 

Road pavements are infrastructures that throughout their life time present a degradative evolution of their 

functional and structural conditions. Pavement condition monitoring is important in road pavements 

maintenance, so that a quality level can be guaranteed which assures safety conditions, comfort, economy 

and environmental quality. 

The most important survey characteristics considered are: bearing capacity, unevenness, drainability, noise, 

friction and texture. Monitoring equipments are usually used to evaluate these characteristics. In this study 

the most representative monitoring equipments are identified and their potentialities, limitations and test 

procedures are presented. 

The actual development perspectives in this area involve reliability and accuracy of results by means of 

monitoring equipments. The main objective is improving road pavements maintenance and therefore 

developing equipments that can perform at traffic speed and have software which permit a faster 

interpretation of the results. 

This work presents a case study of monitoring equipments application and contribution for structural 

evaluation of road pavements. From the developed works in this case study of a flexible pavement section, it 

was possible to conclude, that in the determination of pavement structural characteristics, the 

complementarity of the data obtained in the bearing capacity surveys made with the Falling Weight 

Deflectometer, together with the results acquired in the tests carried through with the Ground Penetrating 

Radar and coring, is essential. 
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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 - Enquadramento 

A malha rodoviária é uma rede de infra-estruturas, que estando interligada com os outros meios de 

transporte, é fundamental para o desenvolvimento global de qualquer país. 

Segundo alguns autores, foi a Estrada Real da Pérsia a primeira estrada de grande extensão a ser construída 

(2698 km). Está datada do século V a.C. e foi construída pelo Rei Darius I, que ligava a cidade imperial de 

Susa a Sardis [SRD, 1999]. 

As ruas das cidades e as estradas inter-urbanas, que ligavam os aglomerados entre si, tomaram a sua forma 

mais actual na Época Romana [Pereira, 2003]. 

Os Romanos foram, sem dúvida, grandes impulsionadores na evolução tecnológica da antiguidade, desta via 

de comunicação, tendo desenvolvido uma rede viária que ligava Roma ao seu império em expansão, que 

surgiu fundamentalmente num contexto militar.  

No auge do poder de Roma, foram construídos cerca de 85.000 km de estradas que ligavam a capital às 

fronteiras mais distantes do império. A mais importante das 29 grandes estradas militares era a via Ápia, 

construída em 312 a.C., que se estendia por 560 km e ligava Roma a Brindisi no sudeste de Itália [SRD, 

1999]. 

A largura de uma estrada comum variava entre 2,5 a 4 metros, tendo uma determinada inclinação com o 

intuito de permitir o escoamento das águas, havendo valetas de ambos os lados, geralmente associadas a uma 

série de pedras colocadas ao alto. Eram colocadas várias camadas de materiais para assegurar a sua 

estabilidade, constituídas por pedras médias a grandes alternadas com material granular, sendo o pavimento 

final representado por estas camadas de solo granular compactado com pilões [Pereira, 2003].  

No entanto, as vias que ficaram para a posterioridade tinham uma espessura de revestimento entre 1 a 1,5 

metros, e eram constituídas por várias camadas:  

 camada em contacto com o terreno de fundação – com cerca de 30 a 60 cm de espessura, de 

enrocamento ou de pedras grandes a médias achatadas unidas por argamassa ou solo, com 

características essencialmente drenantes; 

 camada de fecho da camada subjacente – com cerca de 25 cm de espessura, constituída por pedras 

achatadas ou seixos arredondados e fragmentos de tijolos, que era compactada com pilões manuais; 

 camada estrutural – com cerca de 30 a 50 cm de espessura, constituída por areias e tijolos agregados 

com ligante hidráulico tipo cal, e além de ter um função estrutural também tinha características 

impermeabilizantes; 
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 camada de rolamento – podia ser constituída por cascalho, gravilha e areia, ou então por grandes 

pedras horizontais ou lajes (que conferia à primeira camada uma função não só de rolamento mas 

também estrutural), ou mesmo pedras de menores dimensões (calçada) [Pereira, 2003]. 

As estradas romanas continuam transitáveis 2000 anos depois, apesar de não conferirem o conforto dos 

pavimentos rodoviários dos dias de hoje, já que as rochas constituintes da camada superficial não 

proporcionavam condições de regularidade e de continuidade. 

Os métodos romanos de construção de estradas prevaleceram até ao século XVIII, quando notáveis 

engenheiros, um francês Pierre Marie Jérôme Trésaguet e dois escoceses Thomas Telford e John Loudon 

McAdam, criaram princípios científicos e desenvolveram técnicas de construção servindo de base para 

construção das estradas modernas, nomeadamente relacionados com as questões da drenagem, fundações 

adequadas e criação de uma superfície resistente [Bellis, 2007]. 

A partir da Segunda Grande Guerra, a rede rodoviária sofreu, na generalidade, uma enorme evolução, quer 

ao nível da sua extensão, quer ao nível do volume de tráfego e as respectivas cargas.  

Em Portugal esta evolução verificou-se de uma forma mais notória com a definição do Plano Rodoviário 

Nacional 85 (DL 380/85) e com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1985, e 

posteriormente com o Plano Rodoviário Nacional 2000 (DL 222/98). Com a implementação destes planos, 

verificou-se um grande aumento de extensão da rede rodoviária nacional construída. [Freitas & Pereira, 

2001]. 

A construção de pavimentos com mais camadas, adequados às solicitações a que estão sujeitos e garantindo 

condições cada vez mais exigentes, de segurança, conforto, economia e qualidade ambiental, surge no 

contexto do desenvolvimento automóvel e do aumento da procura de rápidas e seguras vias de comunicação. 

Deste modo, a introdução do betão de cimento e do betume nos pavimentos, no princípio do séc. XX, veio 

dar um contributo notável, estando na origem dos pavimentos actualmente existentes [Pereira, 2003]. 

Os pavimentos rodoviários são estruturas que apresentam uma evolução do estado funcional e estrutural para 

o qual foram projectados ao longo da sua vida útil, devido à influência de diversos factores. A par da 

modificação das características iniciais e perda de qualidade estrutural e funcional, verifica-se a necessidade 

de realização de acções de conservação para repor a qualidade, e prolongar a vida útil dos pavimentos. 

A monitorização ou auscultação de pavimentos rodoviários, surge no âmbito da manutenção de pavimentos 

e, representa um procedimento fundamental para determinar o estado estrutural e funcional destas estruturas, 

permitindo determinar a evolução do estado do pavimento e averiguar as intervenções necessárias para 

assegurar as exigências dos utentes. 

1.2 - Objectivos 

Este trabalho tem por objectivo sistematizar o state-of-the-art no que se refere às metodologias de 

auscultação dos pavimentos rodoviários. Nesse sentido, foi feita a descrição de metodologias existentes para 
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a auscultação das características associadas ao estado funcional e estrutural dos pavimentos rodoviários, e a 

identificação da sua importância como forma de proporcionar aos utentes condições de segurança, conforto, 

economia e qualidade ambiental na sua utilização, e de garantir que as características são verificadas ao 

longo do tempo. 

A determinação da qualidade dos pavimentos rodoviários, incide obrigatoriamente sobre determinadas 

características que podem ser determinadas de diversas formas e utilizando vários equipamentos.  

De uma forma específica, procura-se identificar determinados equipamentos de auscultação considerados 

representativos para a avaliação do estado funcional e estrutural de um pavimento rodoviário, tendo em conta 

a sua utilização no nosso país e internacionalmente. Para tal, os equipamentos de auscultação são 

identificados consoante as características que se destinam a avaliar e são descritos os princípios de 

funcionamento assim como, de forma geral, as metodologias de ensaio. 

Os equipamentos de auscultação assumem uma importância preponderante nos sistemas de gestão de rede 

associados à manutenção dos pavimentos rodoviários. No entanto, os sistemas de gestão de rede diferem de 

entidade para entidade, dependendo de diversos factores. Com o objectivo de exemplificar o funcionamento 

de um sistema de gestão de rede foi abordada, de forma sucinta, a metodologia adoptada pelas Estradas de 

Portugal (EP), em que foi utilizado o equipamento VIZIROAD como ferramenta de apoio à monitorização 

dos pavimentos. 

Este trabalho contempla ainda como objectivo estudar os procedimentos de ensaio, o processamento de 

dados e a análise de resultados inerente à utilização dos equipamentos de auscultação Radar de Prospecção e 

Deflectómetro de Impacto associados à execução de sondagens à rotação, com o intuito de avaliar 

estruturalmente um pavimento rodoviário. Neste contexto, foi acompanhado um caso de estudo prático no 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no âmbito do protocolo de cooperação entre o Instituto 

Superior Técnico e o LNEC.  

A análise de resultados foi abordada de uma forma demonstrativa, tendo sido seleccionados trechos 

representativos com propriedades distintas que possibilitassem a aplicação de vários conceitos fundamentais 

para a compreensão dos procedimentos adoptados, e que demonstrassem a importância da interacção e da 

complementaridade entre os equipamentos de auscultação utilizados e as sondagens à rotação efectuadas. 

1.3 - Estrutura do conteúdo  

A presente dissertação está organizada em 5 capítulos, incluindo este capítulo inicial que pretende focar de 

forma introdutória o tema desenvolvido.  

Neste primeiro capítulo são definidos os objectivos do trabalho e é efectuado o enquadramento do tema, a 

partir de uma breve introdução histórica da evolução dos pavimentos até aos dias de hoje, e das crescentes 

preocupações com os aspectos da segurança, conforto, economia e ambiente associados ao desenvolvimento 

automóvel.  
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No capítulo 2 é feita uma abordagem aos três tipos de estruturas de pavimentos rodoviários, geralmente mais 

utilizados apresentando-se a sua representatividade no nosso país. Os pavimentos rodoviários, assim como 

qualquer obra, registam alteração das características iniciais, devido a factores associados com o tempo, com 

as acções climáticas e com a acção do tráfego. Ora, essa evolução traduz-se, muitas vezes, no aparecimento 

de patologias ou de degradações que podem ser do tipo funcional ou estrutural e que são abordadas neste 

capítulo consoante a categoria de pavimento. 

Ainda no capítulo 2 é apresentada a monitorização de pavimentos rodoviários como uma actividade 

fundamental nos sistemas de gestão de pavimentos, sendo descritos os principais objectivos da 

monitorização associados às características funcionais e estruturais de modo a permitir um desempenho 

adequado dos pavimentos. Os parâmetros de estado que foram alvo de avaliação (deflexão, degradações 

superficiais, textura superficial, irregularidade transversal e longitudinal, atrito, ruído e drenabilidade) foram 

descritos neste capítulo com o intuito de permitir a compreensão da importância que os equipamentos de 

auscultação têm na determinação da qualidade dos pavimentos. No final deste capítulo, apresenta-se um 

quadro indicador de alguns modos de auscultação mais utilizados para a avaliação dos parâmetros de estado. 

No capítulo 3 estão descritos algumas metodologias de auscultação baseadas fundamentalmente em 

equipamentos de auscultação. Para cada característica de avaliação descrita no capítulo 2 foram referidos 

métodos de monitorização representativos (mais utilizados no nosso país e internacionalmente). De uma 

forma geral, explicam-se os métodos de ensaio e os princípios de funcionamento dos equipamentos, sendo 

apresentadas as suas limitações e potencialidades. É de referir que a descrição de alguns ensaios com 

determinados equipamentos foi baseada em normas internacionais.  

Os equipamentos abordados podem avaliar mais de uma característica dos pavimentos rodoviários, 

referindo-se o caso de um mesmo veículo poder incorporar várias tecnologias. Trata-se de veículos 

multifunções. Apesar de serem dados dois exemplos deste tipo de equipamentos com determinadas 

funcionalidades, podem ser preparados veículos com qualquer combinação de características que se pretenda 

avaliar. 

Ainda no capítulo 3, apresenta-se um quadro síntese dos principais equipamentos utilizados em Portugal e 

dos respectivas vantagens e desvantagens, medidas de segurança recomendadas, interferência no tráfego 

rodoviário, rendimento qualitativo, recursos humanos necessários, condições de ensaio e características dos 

pavimentos que pretendem avaliar. 

No final deste capítulo foram abordadas, de forma resumida, questões ligadas à manutenção de pavimentos 

rodoviários, nomeadamente associados a sistemas de gestão de rede. Referiu-se que cada entidade pode ter 

objectivos e estratégias de gestão da rede diferentes. Por isso pode recorrer-se a equipamentos de auscultação 

distintos e a diversos métodos de cruzamento de informação. Foi dado como exemplo de sistema de gestão 

de rede rodoviária, o caso da metodologia adoptada pelas Estradas de Portugal. Esta metodologia engloba a 

integração de um equipamento de apoio à observação visual, o VIZIROAD, nas campanhas de levantamento 

visual periódicas que integram uma base de dados dos pavimentos e que permitem determinar um indicador 
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(índice de qualidade) do estado dos pavimentos, e desta forma efectuar a previsão da evolução dos mesmos, 

possibilitando avaliar estratégias de intervenção. 

No capítulo 4 é analisado um caso prático desenvolvido no LNEC relativo à beneficiação de um trecho de 

uma estrada nacional. Efectuou-se a descrição dos dados de projecto mais importantes para o 

desenvolvimento posterior do estudo. Este caso prático tem como principal objectivo a avaliação estrutural 

do pavimento a partir da utilização de equipamentos de auscultação e sondagens à rotação.  

Neste capítulo foram ainda descritos os ensaios efectuados com o Radar de Prospecção e com o 

Deflectómetro de Impacto, analisando-se os resultados respeitantes a alguns sub-trechos representativos, 

como exemplo do procedimento adoptado para avaliar estruturalmente o pavimento em estudo. É dada 

especial atenção à interacção entre os resultados dos equipamentos utilizados e das sondagens à rotação 

efectuadas, sendo focada a forma como os resultados dos ensaios com o Radar de Prospecção e os tarolos 

recolhidos nas sondagens à rotação apresentam uma componente de complementaridade com os valores 

obtidos nos ensaios de carga, na determinação de modelos estruturais com o apoio do programa de cálculo 

automático BISAR. 

Por último, no capítulo 5, foram efectuadas considerações finais dos principais aspectos focados nos 

capítulos anteriores, tendo em especial consideração a importância das características estruturais e funcionais 

para a viabilidade um pavimento rodoviário, e o papel dos equipamentos de auscultação na avaliação destas 

características. Por fim, são referidas as principais conclusões obtidas durante o acompanhamento do caso de 

estudo prático e, apresentam-se sugestões para trabalhos de investigação futura. 
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2 -  PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS 

2.1 - Comentários iniciais 

O pavimento é uma estrutura constituída por um sistema formado por várias camadas de espessura finita, 

apoiadas na fundação de terreno compactado e de terreno natural [Pereira & Miranda, 1999ª]. 

O pavimento possui características de elevada resistência e baixa deformabilidade, bem como 

permeabilidade e aderência adequadas à circulação de veículos, tendo em atenção parâmetros como a 

intensidade do tráfego, o tipo de tráfego, a velocidade máxima permitida e o tipo de clima predominante na 

zona em que se localiza a estrada. 

Deste modo, o pavimento rodoviário tem de estar adequadamente dimensionado de forma a ter a melhor 

resposta possível para solicitações resultantes da aplicação de cargas por parte dos veículos, e da acção dos 

agentes climáticos (características de resistência, deformabilidade e de permeabilidade compatíveis) [Pereira 

& Miranda, 1999ª], ao mesmo tempo que tem de oferecer aos utentes um nível de serviço adequado, 

permitindo que a circulação se faça em condições de segurança, conforto, economia (superfície de rolamento 

perfeitamente regular, desempenada em toda a zona de circulação de veículos) e compatível em termos 

ambientais e também corresponder às exigências das diferentes classes de tráfego e taxas de crescimento 

expectáveis, durante a sua vida útil (geralmente por volta de 20 a 30 anos) [EP-IEP-JAE, 1995]. 

A um pavimento deve exigir-se qualidade estrutural e funcional. Relativamente ao comportamento 

mecânico, as camadas superiores têm a capacidade de resistir a esforços de tracção enquanto as camadas de 

pavimento em contacto com a fundação têm resistência, fundamentalmente, a esforços de compressão 

[Pereira & Miranda, 1999ª]. Com efeito, as camadas superiores são camadas ligadas constituídas por 

materiais granulares como britas e areias que são estabilizados com ligantes. Na parte inferior do pavimento 

são colocadas camadas granulares constituídas por materiais inertes, britados ou naturais, não ligados 

[Branco et al, 2006]. 

De acordo com o “Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional da Junta 

Autónoma de Estradas” (JAE), o dimensionamento de uma estrutura de pavimento tem em consideração 

quatro factores fundamentais: o tráfego, as condições climáticas (hídricas, térmicas), as condições de 

fundação (classes de terreno, classes de fundação, materiais para a camada de leito de pavimento e 

constituição da plataforma) e os materiais de pavimentação [EP-IEP-JAE, 1995]. As características 

mecânicas mais importantes para o dimensionamento das estruturas de pavimento são o módulo de 

deformabilidade (E em MPa) e o coeficiente de Poisson (υ) (no Quadro 2.1 estão apresentados alguns 

valores típicos de módulos de deformabilidade e de coeficientes de Poisson, utilizados em pavimentos 

rodoviários). No entanto, admite-se, geralmente, que o coeficiente de Poisson não tem muita influência no 

comportamento estrutural de um pavimento, daí serem fixados valores típicos de cada material [Antunes, 

1993]. 
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Quadro 2.1 – Valores típicos de módulos de deformabilidade e coeficientes de Poisson de materiais, geralmente, 
utilizados em pavimentos rodoviários [Domingos, 2007; Antunes, 1993]. 

Material 
Módulos de deformabilidade típicos 

(E – MPa) 

Coeficientes de Poisson típicos 

(υ) 

Misturas betuminosas 3000 - 1500 0,35 – 0,40 

Materiais granulares 50 - 1500 0,35 

Solos 5 – 300  0,40 

Betão de cimento 30000 – 70000 0,20 

Materiais tratados com cimento 1000 – 40000 0,25 

 

O tráfego é tido em conta no dimensionamento de uma estrutura de um pavimento, pela análise do tráfego 

médio diário anual de veículos pesados (TMDA)p, a distribuição deste tipo de tráfego pelas vias, o número 

acumulado de eixos padrão, o factor agressividade, o período de dimensionamento e a taxa média de 

crescimento anual [EP-IEP-JAE, 1995]. 

O dimensionamento de uma estrutura de um pavimento rodoviário processa-se por várias fases: 

 definição das acções solicitantes e das condições de terreno de fundação; 

 a adopção de uma estrutura inicial composta por materiais de determinadas características; 

 análise do comportamento da estrutura, comparação das tensões (σ) e extensões (ε) resultantes da 

análise estrutural com aquelas que constituem o limite para o qual os materiais ainda podem resistir 

em condições de segurança; 

 ajustamento da estrutura adoptada nas suas dimensões (geometria) ou com recurso a materiais com 

outras características até se conseguir um dimensionamento conveniente [Branco et al, 2006]. 

As camadas podem variar em espessura consoante o tipo de tráfego, as características dos terrenos de 

fundação e as condições climáticas [Pereira, 2003]. 

A espessura do pavimento e, consequentemente, das camadas que o constituem, aumenta com o decréscimo 

da qualidade das características geotécnicas dos terrenos de fundação ou com o aumento da intensidade e da 

classe de tráfego [Pereira, 2003]. 

2.2 - Tipologias 

Os pavimentos rodoviários são, geralmente, classificados em três categorias: flexíveis, rígidos e semi-

rígidos. Esta distinção é baseada na sua estrutura, visto que cada um destes pavimentos apresenta uma 

constituição diferente, com camadas diferenciadas, relativamente a características geométricas e mecânicas. 

No entanto, existem outros tipos de pavimentos que não se integram de forma linear nestes três 

mencionados. 

O comportamento, como um todo, dos vários tipos de pavimentos é em princípio idêntico, contudo, a 

resposta de cada uma das camadas que os constituem é diferente. 
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Os pavimentos flexíveis são constituídos por camadas de material granular e por camadas de misturas 

betuminosas. Estas camadas têm, geralmente, maior deformabilidade quando comparadas com uma laje de 

betão de um pavimento rígido.  

Deste modo, a degradação das cargas transmitidas pelos veículos processa-se de forma distinta consoante o 

tipo de pavimento. A título de exemplo, nas figuras seguintes, é possível observar o comportamento de uma 

solicitação representada por um pneu num pavimento flexível em comparação com um pavimento rígido. 

Conforme se pode verificar, a carga ao nível da fundação é a mesma, embora as características geométricas e 

mecânicas das camadas que constituem os dois tipos de pavimentos, sejam muito diferenciadas entre si. 

Num pavimento flexível, como a camada com funções estruturais é normalmente a camada granular de base, 

a degradação das tensões é maior ao nível dessa mesma camada. Por outro lado, num pavimento rígido, as 

tensões são degradadas mais à superfície, já que a camada estrutural deste tipo de pavimento é a camada 

mais superficial (ver Figura 2.1). 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2.1 - Distribuição de tensões verticais num pavimento flexível e num pavimento rígido. 

A realidade nacional mostra a generalização dos pavimentos flexíveis em percursos inter-urbanos e sub-

urbanos. No interior das cidades, o pavimento flexível tem muitas vezes uma vantagem em relação ao 

pavimento rígido, porque permite proceder mais facilmente a trabalhos de escavação e de reposição, 

associados à colocação inicial ou à reparação de condutas ou de cabos para serviços municipais (por 

exemplo, redes de águas e esgotos, electricidade, TV cabo, gás, etc.). 

a) Pavimentos flexíveis 

O pavimento flexível é uma estrutura com deformabilidade elevada ao nível das camadas superiores que são 

formadas por misturas betuminosas, seguidas inferiormente de uma ou duas camadas de material granular. 

No Quadro 2.2 são referidas as principais características das camadas constituintes dos pavimentos flexíveis 

e os intervalos de espessuras, geralmente, definidos para as mesmas. 

Quadro 2.2 – Camadas constituintes de um pavimento flexível e respectivas características [Pereira, 2003; Branco et al, 
2006; EP-IEP-JAE, 1995]. 

Camadas  Características 
Espessuras

tipo 

Camada de 
desgaste 

Constituída por material betuminoso com agregados de alta resistência (com dimensões 
geralmente reduzidas – diâmetro médio de 3 a 4 cm), suporta, redistribui e transfere para 
as camadas inferiores as tensões induzidas pelos rodados dos veículos; tem 
características de impermeabilização, com superfície regular, desempenada e adequada 

4 -6 cm 

(Continua) 
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circulação de veículos em condições de conforto, economia e segurança; deve apresentar 
uma rugosidade compatível com a mobilização de atrito. Muitas vezes é utilizado um 
betão betuminoso com “betumes modificados”, em que se recorre a polímeros, o que 
beneficia as características de adesão e de resistência global. 

Camada de 
regularização 

Constituída por mistura betuminosa à semelhança da primeira, no entanto com materiais 
mais pobres (quer no betume quer nos agregados); suporte da camada de desgaste; 
suporta, redistribui e transfere para as camadas inferiores as tensões transmitidas ao nível 
da camada de desgaste; a superfície deve ser regular, desempenada para garantir a boa 
execução da camada de desgaste. 

5-12 cm 

Camada de 
base 

Camada constituída por agregado britado de granulometria extensa (ABGE), produzido 
artificialmente em pedreira e vulgarmente conhecido por tout-venant; camada mais 
importante deste tipo de pavimento – camada estrutural; suporta, essencialmente, as 
solicitações induzidas pelo tráfego, assegurando a degradação das tensões compatível 
com a necessidade de evitar a mobilização excessiva das características resistentes dos 
terrenos de fundação. 

15-30 cm 

Camada de 
sub-base 

Constituída por material granular do tipo tout venant ou com recomposição em central; 
suporta, redistribui e transfere para a fundação, as tensões transmitidas ao nível da base; 
características drenantes – drenagem do pavimento; permeabilidade adequada para se 
opor à estagnação da água; evita que as águas ascensionais ou águas capilares atinjam as 
camadas nobres do pavimento. 

15-20 cm 

 

b) Pavimentos semi-rígidos  

O pavimento semi-rígido tem uma deformabilidade reduzida e relativamente à sua constituição tem 

características comuns tanto ao pavimento rígido como ao flexível. Tem uma ou duas camadas superiores 

constituídas por misturas betuminosas, seguidas de uma camada de agregado estabilizado com ligante 

hidráulico (camada de base que possui função determinante na estrutura do pavimento), podendo ainda 

dispor de uma camada granular na sub-base (ver Quadro 2.3) [Branco et al, 2006; Antunes, 2005]. 

Quadro 2.3 - Camadas constituintes de um pavimento semi-rígido e respectivas características [Branco et al, 2006; EP-
IEP-JAE, 1995]. 

Camadas  Características Espessuras 
tipo 

Camada de 
desgaste 

Constituída por material betuminoso, suporta, redistribui e transfere para as 
camadas inferiores, as tensões induzidas pelos rodados dos veículos; tem 
características de impermeabilização, com superfície regular, desempenada e 
adequada circulação de veículos em condições de conforto, economia e 
segurança; deve apresentar uma rugosidade compatível com a mobilização de 
atrito. 

4 -6 cm 

Camada de 
regularização 

Constituída por mistura betuminosa; suporte da camada de desgaste; suporta, 
redistribui e transfere para as camadas inferiores, as tensões transmitidas ao 
nível da camada de desgaste; a superfície deve ser regular, desempenada para 
garantir a boa execução da camada de desgaste. 

5-12 cm 

Camada granular 
(para tipo de 

estrutura 
“inversa”) 

Camada de material granular de granulometria extensa, não ligada, entre as 
camadas betuminosas e a de betão pobre, utilizada em estruturas “inversas” (e 
excluída em estruturas “directas”) com o intuito de contrariar a propagação das 
fendas da base às camadas betuminosas; dimensão máxima: 37,5 mm.  

15 cm 

Camada de base 
Constituída por material granular estabilizado com ligante hidráulico 
(geralmente betão pobre cilindrado); camada estrutural devido à sua elevada 
rigidez. 

20 – 30 cm 

Camada de sub-
base 

Constituída por material granular em material britado sem recomposição (tout 
venant) ou com recomposição em central, com granulometria extensa; 
dimensão máxima: 50 mm. 

15 cm 
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c) Pavimentos rígidos  

O pavimento rígido tem uma deformabilidade muito reduzida e apresenta uma camada superior de desgaste 

constituída por betão de cimento (material granular estabilizado com ligantes hidráulicos de elevada 

resistência), normalmente o cimento portland, seguida de uma ou duas camadas inferiores constituídas 

também por material granular estabilizado com ligante hidráulico e/ou apenas constituídas por material 

granular (ver Quadro 2.4) [Branco et al, 2006]. 

Quadro 2.4 - Camadas constituintes de um pavimento rígido e respectivas características [Branco et al, 2006; Pereira, 
2003; JAE, 1995]. 

Camadas  Características Espessuras 
tipo 

Camada de betão 
de cimento 

Camada estrutural do pavimento com características de impermeabilização 
constituída por uma laje de betão de cimento compactado por vibração; apresenta 
superfície regular, desempenada adequada à circulação de veículos em condições 
de conforto, economia e segurança; suporta, redistribui e transfere para a camada 
inferior as tensões induzidas pelos rodados dos veículos; representa a camada de 
desgaste e camada de base. 

20 – 25 cm 

Camada de sub-
base 

Constituída por material granular (agregado de granulometria extensa estabilizado 
com cimento) ou betão pobre ou solo-cimento (material granular estabilizado com 
ligante hidráulico para o casos de tráfego intenso); suporta, redistribui e transfere 
para a fundação as tensões transmitidas ao nível da camada superior; camada 
regular que permita a execução da laje em boas condições e resistente à erosão; 
assegura a uniformização de assentamentos; características drenagem. 

15 - 20 cm 

 

Os valores para as espessuras tipo apresentados nos Quadros 2.2, 2.3 e 2.4, são apenas indicativos, podendo 

o dimensionamento de um determinado pavimento (com uma determinada fundação, tráfego previsto e 

determinadas condições climáticas) ter valores diferentes dos apresentados. 

2.3 - Patologias 

Após a sua construção e entrada em serviço, o estado dos pavimentos vai evoluindo, quer por acção da 

passagem do tráfego, quer por acção dos agentes atmosféricos [Antunes, 2005]. 

A degradação pode ser do tipo estrutural ou funcional, sendo um fenómeno inerente a qualquer pavimento 

[Yoder & Witczak, 1975]. 

A degradação do tipo estrutural está relacionada com o colapso da estrutura do pavimento ou com a fadiga 

de um ou mais componentes de tal ordem que o pavimento se torna incapaz de suportar as cargas impostas 

[Yoder & Witczak, 1975]. A degradação do tipo funcional acontece quando o pavimento perde a capacidade 

de proporcionar uma circulação suficientemente segura e cómoda, associada à degradação das características 

superficiais, mais especificamente, da camada de desgaste [Pinto, 2003]. 

O processo de evolução das degradações de um pavimento apoia-se no “princípio da cadeia das 

consequências”, em que uma degradação não evolui isoladamente no tempo, dando origem a outras 

degradações, ou seja, inicia-se uma actividade em ciclo, onde as diferentes degradações interferem 

mutuamente [Pereira & Miranda, 1999ª]. 
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Apresentam-se de seguida alguns dos factores mais significativos factores responsáveis pela degradação dos 

pavimentos: condições in situ que não foram estudadas e por conseguinte não foram tidas em conta no 

projecto; capacidade de suporte insuficiente dos terrenos de fundação devido por exemplo à má 

compactação; acções climáticas; condições de drenagem; qualidade dos materiais, nomeadamente 

deficiências de fabrico e execução; ligação entre camada de desgaste e camada de base; agressividade do 

tráfego; camadas estruturais de reduzida compacidade, sub-dimensões da camada de desgaste ou camadas 

inferiores; deficiências de construção nas juntas; entre outros [Pereira & Miranda, 1999ª]: 

a) Patologias dos pavimentos flexíveis 

As principais causas das degradações dos pavimentos flexíveis estão relacionadas com factores como a 

intensidade do tráfego, as acções climáticas, as deficiências dos materiais, deficiências de projecto ou da 

qualidade de execução. 

As patologias referentes aos pavimentos flexíveis podem ser agrupadas em quatro grandes grupos: 

deformações; fendilhamento; desagregação e polimento da camada de desgaste e movimentação de 

materiais.  

De acordo com o novo “Catálogo de Degradações elaborado pelas Estradas de Portugal” [EP-IEP-JAE, 

2006] as reparações observáveis na camada de desgaste também são consideradas patologias, por melhor 

que estejam executadas, já que criam descontinuidades e tornam-se locais susceptíveis ao surgimento de 

novas patologias. 

As deformações podem ser divididas em abatimento, ondulação, deformações localizadas e rodeiras, e 

devem-se na sua maioria a factores de degradação como as condições de drenagem, a capacidade de suporte 

da fundação e as camadas estruturais de reduzida compacidade (ver Quadro 2.5) [Branco et al, 2006].  

Quadro 2.5 – Tipos de deformações associadas a pavimentos flexíveis [Branco et al, 2006; EP-IEP-JAE, 2006; EP-
IEP-JAE, 1997]. Fotografias coligidas para a presente dissertação. 

Tipos de deformações 

Berma – pode resultar de uma redução da 

capacidade de suporte das camadas 

granulares e do solo de fundação, 

relacionada com a entrada de água através 

da berma ou da interface berma-pavimento. 

Abatimento 

Longitudinal – pode 

localizar-se ao longo 

do pavimento junto à 

berma ou ao longo do 

eixo da faixa de 

rodagem. 

Eixo – ocorre quando existe um 

fendilhamento ao longo do eixo, resultando 

uma redução da capacidade de suporte por 

infiltração de água até às camadas inferiores 

granulares e ao solo de fundação, ou 

problemas de construção da camada 

superficial de desgaste. 

 

 

(Continua) 
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Transversal – tem uma localização dependente da ocorrência de 

situações patológicas ao nível das camadas inferiores, em particular 

no solo de fundação e camadas granulares. 

Deformações localizadas – alterações de nível do pavimento, formando depressões 

ou alteamentos, podendo surgir isoladamente em diferentes pontos do pavimento; 

podem resultar da falta de capacidade do solo de fundação, contaminação localizada 

das camadas granulares ou capacidade deficiente em zonas pontuais do pavimento, 

em particular das camadas granulares. 

Ondulação – deformação transversal que se repete com uma determinada frequência 

ao longo do pavimento; pode ocorrer nas camadas de desgaste constituídas por 

revestimento superficial, devido a deficiências na distribuição do ligante; pode 

verificar-se também em camadas de betão betuminoso onde ocorra o arrastamento da 

mistura por excessiva deformação plástica, devido à acção do tráfego; pode também 

ter como causa a deformação da fundação.  

Rodeiras – deformações transversais localizadas ao longo da zona de passagem dos 

rodados dos veículos, podendo ser de grande ou de pequeno raio; podem ter como 

causas a compactação insuficiente das camadas em geral, a capacidade deficiente das 

camadas granulares e da fundação, com ocorrência de deformações permanentes 

(rodeiras de grande raio) ou mesmo a presença de misturas betuminosas com 

reduzida resistência à deformação plástica (rodeiras de pequeno raio). 

 

O fendilhamento apenas ocorre nas camadas constituídas por misturas betuminosas, sendo o tipo de 

degradação mais frequente neste tipo de pavimentos (ver Quadro 2.6). Os três principais tipos de 

mecanismos são os seguintes: 

 fendilhamento por fadiga - fendilhamento com origem na base das camadas betuminosas devido à 

repetida aplicação de esforços de tracção induzidos pela passagem dos rodados dos veículos pesados; 

 reflexão de fendas - fendilhamento que resulta da propagação de fendas existentes em camadas 

subjacentes às camadas betuminosas, que se observa em estruturas de pavimentos resultantes do 

reforço de pavimentos flexíveis fendilhados; 

 fendilhamento com origem à superfície – fendilhamento que se tem vindo a observar com particular 

incidência em estruturas de pavimentos destinados a tráfegos relativamente elevados, que podem 

induzir estados de tensão na interface entre o pneu e o pavimento [Antunes, 2005]. 

A qualidade dos materiais, a agressividade do tráfego e as condições climáticas, podem ser considerados 

como principais factores de degradação. 

A passagem repetida dos veículos nos pavimentos conduz a dois tipos de extensões nos solos de fundação e 

nas misturas betuminosas: 
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 extensões reversíveis – traduzem-se em esforços de tracção na base das camadas betuminosas 

responsáveis pelo fenómeno de fadiga e, consequentemente, pela degradação por fendilhamento; 

 extensões permanentes – evoluem no tempo com a passagem do tráfego e contribuem para o 

aumento da profundidade das rodeiras. 

Tendo em conta as extensões referidas, os estados limites de ruína para os pavimentos flexíveis associados a 

estas extensões são: 

 fendilhamento por fadiga – relacionado com as extensões elásticas horizontais de tracção (εt) na base 

das camadas betuminosas (ligadas); 

 deformações permanentes – relacionadas com as extensões plásticas verticais de compressão (εz) no 

topo dos solos de fundação. 

 
Quadro 2.6 - Tipos de fendilhamento associados a pavimentos flexíveis [Branco et al, 2006; EP-IEP-JAE, 2006; EP-

IEP-JAE, 1997; FHWA, 2003]. Fotografias coligidas para a presente dissertação. 
Tipos de fendilhamento 

Fadiga – fendas irregulares localizadas na zona de passagem dos rodados 

dos veículos, geralmente iniciadas na direcção longitudinal, progredindo na 

direcção transversal e noutras direcções irregulares; podem ser isoladas e 

ramificadas, consoante a menor ou maior fase de desenvolvimento 

respectivamente; as causas possíveis são a fadiga das camadas betuminosas, 

a falta de capacidade de suporte das camadas granulares e do solo de 

fundação, camada de superfície com qualidade deficiente dos materiais. 

Longitudinais – fendas paralelas ao eixo da estrada, localizadas geralmente 

ao longo da zona de passagem dos veículos e por vezes junto ao eixo; as 

causas possíveis são a deficiência da junta longitudinal de construção, a 

drenagem deficiente, originando diferencial de capacidade de suporte junto à 

berma e/ou misturas betuminosas muito rígidas originando abertura de fendas 

por retracção. 

Fendas 

Transversais – fendas sensivelmente perpendiculares ao eixo da estrada, 

isoladas ou com um espaçamento variável, abrangendo parte ou toda a 

largura da faixa de rodagem; podem ser resultantes de uma deficiência da 

junta transversal de construção, da retracção térmica da camada de desgaste 

ou mesmo da capacidade de suporte diferencial da fundação. 

Pele de crocodilo – fendas que formam entre si uma malha de dimensão variável, 

localizada inicialmente na zona de passagem dos rodados dos veículos abrangendo 

progressivamente toda a largura da via de tráfego; resultante da evolução das fendas 

ramificadas; as causas podem ser as mesmas que foram anteriormente descritas para as 

fendas de fadiga. 
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A desagregação da camada de desgaste traduz-se na perda de qualidade superficial. Esta degradação, resulta 

fundamentalmente da deficiente ligação entre os diferentes componentes de uma mistura betuminosa, da 

falta de estabilidade dessa ligação, de deficiências na execução da camada de desgaste, da segregação dos 

inertes em central durante o transporte ou na sua colocação, de betume deficiente, da presença de água 

(insuficiente secagem dos inertes) além de condições de temperatura desfavoráveis na fase de execução 

(temperaturas muito reduzidas) que afectam a compacidade da camada (ver Quadro 2.7) [Branco et al, 

2006]. 

 
Quadro 2.7 – Tipos de desagregação e polimento da camada de desgaste associados a pavimentos flexíveis [Branco et 

al, 2006; EP-IEP-JAE, 2006; EP-IEP-JAE, 1997]. Fotografias coligidas para a presente dissertação. 
Tipos de desagregação e polimento da camada de desgaste 

Desagregação superficial – arranque de uma das fracções do agregado, 

geralmente a mais grossa ou perda do mastique (finos, filer e ligante betuminoso). 

 

Pelada – desprendimento em forma de placa, da camada de desgaste, 

relativamente à camada inferior; as causas mais influentes podem ser a espessura 

reduzida da camada de desgaste, uma deficiente ligação entre esta e a camada 

betuminosa seguinte ou até a falta de estabilidade da camada de desgaste. 
 

Ninhos (covas) – cavidades de forma arredondada localizadas na camada de 

desgaste, podendo progredir para as camadas inferiores; as causas possíveis são a 

evolução de outras degradações, em particular do fendilhamento, a deficiente 

qualidade dos materiais da camada de desgaste e/ou uma zona localizada com 

deficiente capacidade de suporte.  

Polimento dos agregados – desgaste por abrasão, geralmente da fracção grossa 

do agregado, conferindo à superfície do pavimento um aspecto polido e brilhante. 

 

 

O movimento de materiais resulta da movimentação de materiais constituintes das camadas (betuminosas ou 

granulares), ou da fundação através das camadas do pavimento (ver Quadro 2.8) [Branco et al, 2006]. 
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Quadro 2.8 - Tipos de movimento de materiais associados a pavimentos flexíveis [Branco et al, 2006; EP-IEP-JAE, 

2006, EP-IEP-JAE, 1997]. Fotografias coligidas para a presente dissertação. 

Tipos de movimento de materiais 
Exsudação – migração à superfície do ligante betuminoso na camada de desgaste, em 

particular na zona de passagem dos rodados dos veículos, conferindo-lhe um aspecto 

negro e brilhante; pode resultar de um excesso de ligante (consequente envolvimento 

dos agregados grossos e redução da macrotextura), de contaminação por rega de 

colagem excessiva, por ligante de reduzida viscosidade e/ou mistura betuminosa de 

reduzida estabilidade submetida a tráfego intenso e temperaturas elevadas.  

Subida (ou bombagem) de finos – manchas de cor esbranquiçada, devidas à 

presença de finos, provenientes das camadas granulares e do solo de fundação, 

inicialmente junto às fendas, evoluindo para toda a superfície da camada de desgaste; 

as causas possíveis são a drenagem deficiente do pavimento, que promove a ascensão 

da água através do solo de fundação, das camadas granulares e das camadas 

betuminosas fendilhadas, arrastando os finos e/ou circulação da água infiltrada nas 

camadas granulares através das fendas e expulsa através destas devido à passagem 

dos veículos. 

 

 

b) Patologias dos pavimentos semi-rígidos  

Nos pavimentos semi-rígidos podem ser considerados os seguintes grupos de mecanismos de degradações: 

fendilhamento por fadiga, fendilhamento por retracção, degradação com perda de coesão e degradação da 

interface. 

As degradações por fendilhamento ocorrem geralmente sem perda de coesão do material estabilizado com 

ligante hidráulico [Branco et al, 2006]. 

O fendilhamento por fadiga está relacionado com a fadiga da “camada hidráulica” (camada de base) e tem 

como principal causa a acção do tráfego combinada eventualmente com acções de origem térmica, 

resultando numa falta de protecção desta camada.  

Este tipo de fendas pode evoluir dando origem a pele de crocodilo de malha larga. As fendas na camada 

hidráulica provocam na sua vizinhança uma distribuição de tensões desfavorável ao bom comportamento 

mecânico da camada superior, conduzindo à propagação das fendas até à superfície, através das camadas 

betuminosas [Branco et al, 2006; Pinto, 2003]. 

O fendilhamento por retracção, resulta na propagação de fendas das camadas subjacentes às camadas 

betuminosas superiores, ou seja, das camadas tratadas com ligantes hidráulicos, que pela sua natureza 

possuem fendas ou juntas de retracção, o que propicia a penetração de água no interior das camadas do 

pavimento podendo contribuir para a ruína estrutural prematura do pavimento. Este tipo de degradação pode 

ser função da composição da mistura hidráulica, dos constituintes da mistura e da qualidade de execução da 

camada. [Antunes, 2005]. 
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O fendilhamento por retracção não ocorre da mesma forma para pavimentos semi-rígidos de estrutura directa 

e inversa. Nas estruturas directas, a propagação de fendas até à superfície conduz a uma perda de 

impermeabilidade da camada de desgaste, contribuindo para a redução da capacidade de suporte da fundação 

e das camadas granulares. As estruturas inversas começaram a ser utilizadas com o intuito de controlar a 

reflexão de fendas.  

No entanto, a entrada de água através das fendas das camadas betuminosas contribui para o deslocamento 

destas camadas em relação à camada hidráulica, acelerando a degradação do pavimento [Branco et al, 2006]. 

A perda de coesão do material da camada de base (camada hidráulica) origina degradações como a pele de 

crocodilo de malha estreita, ao nível da camada de desgaste, com a possível subida de finos.  

Algumas causas possíveis podem ser o sub-dimensionamento da camada hidráulica (deficiente teor em água 

ou sub-dosagem de ligante), uma compactação incorrecta, camadas inferiores muito deformáveis ou a 

perturbação da presa da camada hidráulica devido à circulação de tráfego nos primeiros dias de vida do 

pavimento [Branco et al, 2006]. 

Nos pavimentos semi-rígidos de estrutura directa, entre a camada betuminosa de regularização e a camada de 

base deverá ser aplicada uma rega de colagem. Ora, a alteração destas condições de interface – degradação 

de interface - conduz ao aumento das tensões instaladas nas camadas betuminosas, que pode contribuir para 

o aparecimento de fendas, pele de crocodilo e peladas.  

Algumas causas possíveis para este tipo de degradação podem ser: falta de limpeza da interface durante a 

construção; deficiente rega de colagem; compacidade e espessura insuficientes das camadas betuminosas; 

permeabilidade excessiva da camada de desgaste; acção dos movimentos da camada de base de origem 

térmica e acção do fenómeno gelo-degelo [Branco et al, 2006]. 

Os pavimentos semi-rígidos apresentam algumas patologias semelhantes tanto aos pavimentos flexíveis (à 

superfície) como aos pavimentos rígidos (em profundidade), como o abatimento, rodeiras, empolamento, 

pele de crocodilo, bombagem de finos, fendas transversais, longitudinais, desagregação superficial, peladas, 

ninhos entre outras. 

c) Patologias dos pavimentos rígidos 

As principais patologias dos pavimentos rígidos podem ser agrupadas em: movimento de materiais; 

deformações; fendilhamento, defeitos de superfície, e à semelhança dos dois tipos de pavimento 

anteriores, as reparações [EP-IEP-JAE, 2006]. 

O movimento de materiais é caracterizado essencialmente pela bombagem de finos, ou seja, pela subida de 

finos ou calda de finos, à passagem dos rodados dos veículos (principalmente veículos pesados), nas juntas 

ou fendas, originando cavidades sob o betão de cimento, já que as juntas embora impermeabilizadas após a 

construção, permitem gradualmente a passagem de água através delas, o que leva, portanto à ascensão de 

finos [EP-IEP-JAE, 2006; Pereira, 2003].  



Metodologias de auscultação de pavimentos rodoviários: aplicação prática do Radar de Prospecção e do Deflectómetro de Impacto 

 

18 

A bombagem de finos é um fenómeno que tem mais importância neste tipo de pavimento do que nos 

pavimentos flexíveis, já que está na origem, muitas vezes, de fendilhamento e de escalonamento. 

Nos pavimentos flexíveis, como se referiu anteriormente, este fenómeno está, geralmente, associado à 

existência de fendas como a pele de crocodilo, ou seja não tem tanta influência como causa para o 

aparecimento de outros tipos de degradações.  

No entanto, a bombagem de finos em pavimentos flexíveis pode causar a contaminação da camada de base, 

proporcionando o aumento da percentagem de finos e alteração das características mecânicas da camada 

estrutural deste pavimento, e que como consequência haja um pior comportamento estrutural do pavimento 

(ver Figura 2.2) [Pereira, 2003]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 – Fenómeno de bombagem de finos [Neves, 2007a]. 

 

As deformações deste tipo de pavimento podem ser associadas ao escalonamento das lajes (ver Figura 2.3), 

que é um desnível vertical entre dois lados de uma junta ou entre dois bordos de uma fenda, e ocorre quando, 

sob a acção repetida das cargas, a camada de sub-base ou o solo de fundação têm materiais erodíveis, quando 

há o acesso da água às camadas de sub-base e ao solo de fundação ou quando há uma insuficiente protecção 

das juntas [EP-IEP-JAE, 2006; Branco et al, 2006]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.3 – Escalonamento das lajes. 
 

Em relação ao fendilhamento das lajes, as origens mais significativas são as seguintes: 

 fadiga – a fadiga das lajes de betão é devida à repetição das tensões de tracção provocadas pelas 

cargas dos veículos, ao longo da vida do pavimento; se o pavimento for bem dimensionado só 
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deverão ocorrer na fase final da vida do pavimento; caso contrário podem revelar uma insuficiência 

estrutural da laje de betão; 

 retracção – por acção da temperatura; 

 encurvamento das lajes – provocado pela ocorrência de gradientes de temperatura entre as faces 

superior e inferior da laje de betão, o que conduz a esforços suplementares na laje (na face inferior e 

superior) [Branco et al, 2006]. 

 
 

Quadro 2.9 – Tipos de fendilhamento associados a pavimentos rígidos [EP-IEP-JAE, 2006; FHWA, 2003]. 
Fotografias coligidas para a presente dissertação. 

Tipos de fendilhamento de lajes 

Fendilhamento em blocos – conjunto de fendas que formam entre si uma malha, não 

limitado à zona de passagem dos rodados dos veículos. 

 

Fendas diagonais – fendas que ligam juntas ou fendas transversais e longitudinais adjacentes, 

situadas a uma distância de mais de 50 cm do canto das lajes. 

Fendas longitudinais – fendas paralelas ao eixo da estrada, não 

limitadas à zona de passagem dos rodados dos veículos. 

 

Fendas transversais – fendas perpendiculares ao eixo da 

estrada, isoladas ou periódicas com espaçamento variável, 

abrangendo parte ou toda a largura da faixa de rodagem. 

 

Fendas em laje – fendas longitudinais e transversais que formam lajes de menores dimensões. 

Fendas 

Fendas de canto – fendas que ligam dois dos lados adjacentes 

duma laje e que se situam a uma distância inferior a 50 cm do 

canto da laje. 

 

 

Os defeitos de superfície mais comuns em pavimentos rígidos são os seguintes: defeitos de selagem das 

juntas ou fendas; desagregação superficial; e defeitos das juntas (ver Quadro 2.10). 
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Quadro 2.10 - Tipos de defeitos de superfície associados a pavimentos rígidos [EP-IEP-JAE, 2006; Branco et al, 2006]. 
Fotografias coligidas para a presente dissertação. 

Tipos de defeitos de superfície 

Defeitos de selagem das juntas ou fendas – expulsão ou rotura do produto de 

selagem das juntas ou fendas, devido a deficiente selagem que permite a entrada 

e incrustação de agregados 

 

Desagregação superficial – desagregações superficiais do betão de cimento, 

evidenciadas por lasqueamento ou desintegração progressiva da superfície 

(desprendimento da calda superficial seguida do polimento e perda de 

agregados); pode ter como causa a acção de desgaste do tráfego além da 

utilização de materiais de qualidade deficiente.  

Defeitos das juntas – desagregação dos bordos das juntas; podem estar 

relacionados com o facto de as juntas serem demasiado estreitas; também se 

verificam quando ocorre o escalonamento das lajes devido ao fenómeno de 

bombagem dos finos. 
 

 

A maior parte das degradações observadas em pavimentos rígidos, bem concebidos e dimensionados, durante 

a sua vida útil de exploração, é associável a deficiências construtivas, por exemplo, o mau alinhamento das 

barras de transferência de carga que por vezes não ficam paralelas ao eixo da estrada [Branco et al, 2006]. 

2.4 - Monitorização de pavimentos rodoviários 

A monitorização de pavimentos rodoviários é uma das actividades principais de um sistema de gestão de 

pavimentos, tanto durante a sua construção como na fase de exploração e de reabilitação, já que, está 

associada a um controlo de qualidade no que diz respeito ao comportamento funcional e estrutural do 

pavimento. 

A qualidade dos pavimentos tem em conta aspectos estruturais e funcionais que vão de encontro às 

expectativas e exigências dos utentes. 

Os objectivos considerados para a monitorização de pavimentos são os seguintes:  

 averiguar a conformidade das características de um pavimento (quer seja construído ou reabilitado) 

com as especificações do caderno de encargos; 

 determinar o estado funcional e estrutural do pavimento (desempenho); 

 determinar o estado de evolução do pavimento; 

 programar acções de conservação relacionadas com o controlo de qualidade do pavimento; 

 verificar e aperfeiçoar os métodos de dimensionamento; 
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 a partir dos dados obtidos e do seu tratamento, aperfeiçoar técnicas de construção/manutenção e 

desenvolver modelos de previsão do comportamento de pavimentos [Branco et al, 2006]. 

2.5 - Características alvo de avaliação 

2.5.1 -  Apresentação das características 

As características alvo de avaliação, também denominadas parâmetros de estado, têm a função de 

caracterizar o estado funcional (superficial) e estrutural de um determinado pavimento num dado instante de 

tempo. 

A avaliação do estado estrutural de um pavimento está relacionada com a determinação do seu nível de 

desempenho mecânico (capacidade de suportar as cargas para que foi projectado), tendo em conta factores 

como o tráfego e as condições climáticas [Freitas & Pereira, 2001]. 

A avaliação do estado funcional de um pavimento tem por objectivo definir se este apresenta um nível de 

serviço adequado às exigências dos utentes, permitindo que a circulação se faça, nomeadamente, em 

condições de segurança, conforto, economia e qualidade ambiental [Freitas & Pereira, 2001; Neves, 2007b]. 

Frequentemente, verifica-se que os pavimentos apresentam uma degradação prematura da sua qualidade, 

quer estrutural, quer funcional [Freitas & Pereira, 2001]. 

As características que devem ser avaliadas e que permitem a determinação do desempenho de um pavimento 

são as seguintes: degradações superficiais, deflexão; irregularidade longitudinal e transversal; atrito 

transversal e longitudinal; textura superficial; ruído e drenabilidade.  

a) Degradações superficiais 

O estado superficial é avaliado consoante as degradações observáveis à superfície, que são fundamentais 

para a análise da qualidade do estado não só funcional como estrutural do pavimento.  

A identificação das patologias, observáveis na superfície dos pavimentos, permite determinar as causas que 

estão na origem do seu aparecimento e associar a sua existência à influência que terão sobre outros 

parâmetros de avaliação. 

Por exemplo, a desagregação da camada de desgaste que contribui para o aumento do desgaste dos pneus, e 

para o aumento do ruído de circulação [Branco et al, 2006]. Outro exemplo é o caso da ocorrência de 

fendilhamento nas camadas betuminosas. Esta degradação proporciona a entrada de água para as camadas 

subjacentes, o que pode contribuir para a perda da capacidade de suporte destas camadas e acelerar o 

surgimento de deformações permanentes com origem nas camadas subjacentes às camadas betuminosas 

[Antunes, 2005].  
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b) Capacidade estrutural 

A capacidade estrutural pode ser avaliada consoante as deflexões registadas (assentamentos observáveis à 

superfície do pavimento) quando o pavimento é submetido a um determinado carregamento (ensaios de 

carga). 

Os resultados dos ensaios de carga (valores de deflexões) permitem determinar a capacidade estrutural do 

conjunto do pavimento e da fundação, ao mesmo tempo que permitem avaliar a contribuição de cada camada 

para o comportamento estrutural tendo em conta as deflexões medidas a várias distâncias do ponto de 

aplicação da carga das várias camadas constituintes.  

c) Textura superficial 

A textura da superfície da camada de desgaste de um pavimento desempenha um papel determinante para a 

sua qualidade funcional, principalmente no que está relacionado com os seguintes aspectos: 

 desenvolvimento das forças de atrito no contacto pneu/pavimento em condições desfavoráveis – 

piso húmido ou molhado; 

 resistência ao movimento (consumo de combustível); 

 desgaste dos pneus por micro-deslizamento da borracha no contacto pneu/pavimento; 

 ruído de baixa frequência, no interior e no exterior dos veículos; 

 vibrações transmitidas pela coluna de direcção ao volante e ao interior dos veículos  [Branco et 

al, 2006]. 

A textura tem, desta forma, influência no que respeita à segurança, ao custo de operação dos veículos, ao 

conforto, e ao ambiente, o que torna esta característica de avaliação muito importante. 

A textura de um pavimento é determinada pelas suas irregularidades superficiais, que vão desde os mais 

finos detalhes da microtextura, passando pelas particularidades da macrotextura, até às maiores ondulações 

da megatextura (ver Figura 2.4) [Pinto, 2003]. 

 
 

Figura 2.4 – Ilustração representativa do conceito de macrotextura e microtextura [adaptado de Van Es & Giesberts, 
2003]. 

 
A distinção entre os vários tipos de domínios ou escalas de texturas é função do comprimento de onda 

considerado. No Quadro 2.11 apresenta-se uma proposta de intervalos de dimensões de textura para um 

pavimento. 

Microtextura 

Macrotextura 
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Quadro 2.11 - Intervalo de dimensões de textura [Fontul, 2006] 
Intervalo de dimensões aproximado 

Designação 
Comprimentos de onda  Amplitudes  

Microtextura 0 - 0,5 mm 0 - 0,2 mm 

Macrotextura 0,5 - 50 mm 0,2 - 10 mm 

Megatextura 50 – 500 mm 1,0 – 50 mm 

 

d) Irregularidade longitudinal e transversal 

A irregularidade corresponde a uma gama de comprimentos de onda superiores a 0,5 m, e está relacionada 

com defeitos geométricos da camada de desgaste e pode ser observada tanto longitudinalmente como 

transversalmente [Fontul, 2006]. 

A irregularidade do perfil longitudinal pode ser devida a desnivelamentos da superfície do pavimento em 

relação ao seu perfil longitudinal teórico ou a defeitos da superfície do pavimento, que como consequência 

podem afectar a segurança, o conforto e os custos de circulação dos veículos [FORMAT, 2004]. 

Ao longo de um trecho de pavimento podem ser identificados diferentes tipos de irregularidade longitudinal. 

Na Figura 2.5, estão representados dois tipos de defeitos, em que no caso a) são classificados de 

irregularidade de elevado comprimento de onda e reduzida frequência, e no caso b) de irregularidades de 

pequeno comprimento de onda e, como consequência de grande frequência, já que: 
f
v

=λ , em que v é a 

velocidade de deslocamento (m/s), f é a frequência (Hz) e λ  é o comprimento de onda (m) [Branco et al, 

2006; Pinto, 2003].  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 - Caracterização da irregularidade longitudinal [Branco et al, 2006]. 

 

A irregularidade do perfil transversal é uma característica importante a avaliar, visto ser fundamental para 

assegurar um bom desempenho da estrada, e que para além de poder afectar as condições de conforto, é 

factor de degradação da segurança quando a superfície do pavimento se encontra molhada. Este parâmetro é, 

geralmente, um bom indicador da degradação superficial do pavimento, nomeadamente quando se verifica a 

existência de rodeiras [FORMAT, 2004]. 
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O principal objectivo para avaliar esta característica consiste em determinar a profundidade máxima das 

rodeiras, a partir da análise do perfil transversal. 

Considera-se que a irregularidade é a característica que mais influencia a opinião do utente em relação ao 

nível de qualidade do pavimento [Yoder & Witczak, 1975]. 

e) Atrito 

O atrito entre os pneumáticos e a superfície do pavimento representa um parâmetro importante, uma vez que 

está associado, fundamentalmente, à segurança de circulação dos veículos.  

Este parâmetro é de carácter evolutivo no tempo e depende de vários factores. Alguns estão inerentes ao tipo 

e ao estado do pavimento, outros são da responsabilidade do condutor (tipo e estado dos pneus relacionado 

com o grau de desgaste, a pressão de enchimento, a carga por roda e velocidade de circulação) e ainda 

depende das condições climáticas (chuva, neve, gelo) e da época do ano (temperatura e pluviosidade) [Pinto, 

2003; Santos, 2007a].  

A mobilização de atrito e consequente resistência à derrapagem na camada superficial de um pavimento, 

pode ser influenciada por factores como seja, o polimento ou desgaste dos agregados provocada pela 

passagem dos pneus dos veículos, a exsudação, o aparecimento de descontinuidades devidas ao 

fendilhamento, a existência de rodeiras que podem provocar a acumulação de água e a ocorrência do 

fenómeno de hidroplanagem, a redução da porosidade, entre outros factores [Yoder & Witczak, 1975; 

Branco et al, 2006]. 

O atrito de um pavimento pode ser avaliado a partir do coeficiente de atrito longitudinal que está relacionado 

com a distância de paragem, e do coeficiente de atrito transversal que avalia a segurança de circulação em 

zona de curva [Branco et al, 2006]. 

O coeficiente de atrito é uma característica que apresenta evolução a curto prazo (ocorrência de precipitação) 

e a longo prazo (devido ao número acumulado de passagens de veículos).  

Na primeira situação, quando começa a chover, a água mistura-se com a camada de pequenas partículas 

(resultantes do desgaste dos pneus, de acumulação de poeiras e do desgaste do pavimento) e forma uma pasta 

fluida e muita fina que causa a diminuição brusca do coeficiente de atrito. Decorridos alguns minutos ou 

horas, dependendo da intensidade da chuva e do estado do pavimento, a pasta é removida pela chuva e pelos 

veículos, o que leva a um pequeno aumento do coeficiente de atrito. Quando termina a ocorrência de 

precipitação, a água começa a ser escoada e evaporada do pavimento, e o coeficiente de atrito sobe até 

atingir o seu valor normal em período seco [Branco et al, 2006]. 

A modificação do coeficiente de atrito a longo prazo está, geralmente, associada a uma redução desta 

característica. No entanto, para um pavimento em estado degradação muito avançado, há uma contribuição 

para o aumento da macrotextura e consequentemente para um aumento do coeficiente de atrito [Branco et al, 

2006]. 
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f) Drenabilidade  

A drenabilidade da superfície de um pavimento é um factor essencial para a manutenção de um nível de 

serviço desejado e da segurança de circulação. Uma superfície com fracas características de drenagem 

contribui para a ocorrência de acidentes resultantes do fenómeno de hidroplanagem, perda de visibilidade e 

aparecimento de inúmeras patologias [Mahboub et al, 2003]. 

No entanto, também é importante garantir que a drenagem das camadas subjacentes seja adequada, já que a 

acumulação de água a longo prazo no interior do pavimento reduz a capacidade de suporte das camadas 

granulares e do solo de fundação, promovendo ainda a bombagem de finos com a consequente deterioração 

rápida do pavimento.  

Para a obtenção de uma drenagem do pavimento adequada, são implementadas algumas técnicas de projecto 

como a inclinação transversal, a ranhuragem em pavimentos rígidos, e a construção de camadas de desgaste 

porosas. 

Os pavimentos drenantes são constituídos por uma camada de desgaste com uma estrutura aberta e porosa 

adjacente a uma camada de regularização impermeável. O objectivo deste pavimento é proporcionar uma 

rápida drenagem das águas superficiais de modo diminuir o risco de ocorrência do fenómeno de 

hidroplanagem e de perda de visibilidade na presença de precipitação.  

A camada de desgaste porosa permite que a água não se acumule à superfície e que seja escoada ao nível 

desta camada. No entanto, as camadas betuminosas devem possuir as características de impermeabilidade 

adequadas para que não se verifiquem problemas de infiltração e saturação ao nível das camadas de base e de 

sub-base. 

Estes tipo de pavimentos é utilizado fundamentalmente em auto-estradas, visto que a velocidade de 

passagem dos veículos promove a auto-limpeza e diminui a colmatação dos poros, ao contrário do que se 

verifica em meios urbanos (principalmente em estradas municipais) em que o investimento nestes 

pavimentos não é viável devido à perda de funcionalidade a curto prazo. 

Na construção destes pavimentos é importante que as juntas de trabalho sejam bem seladas, de modo a não 

permitir que as descontinuidades existentes influenciem o desempenho do pavimento, a posterior perda de 

funcionalidade e o seu envelhecimento precoce. Para isso, geralmente, o pavimento é construído utilizando 

pavimentadoras em paralelo com o intuito de eliminar as juntas longitudinais de construção. 

g) Ruído  

Os factores mais importantes no ruído produzido pelos veículos são resultantes da configuração 

aerodinâmica dos veículos, do motor e do sistema de exaustão e da interacção pneu/pavimento 

(fundamentalmente características de textura e porosidade) [Freitas et al, 2006; ISO 11819-1, 1997]. 

A velocidade do veículo condiciona a contribuição de cada uma das componentes do ruído gerado. A baixas 

velocidades (v < 60 km/h) predomina o ruído provocado pelo motor (nomeadamente pelo sistema de escape). 
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A altas velocidades (v >100 km/h) o efeito do atrito pneu/pavimento é a principal causa do ruído. O ruído 

aerodinâmico só começa a ser relevante para velocidades muito superiores às normais velocidades de 

circulação rodoviária (v > 180 km/h) [AEA, 2004]. 

Os mecanismos de geração de ruído são influenciados pelo comportamento dos condutores (através do 

controlo da velocidade e da pressão dos pneus), pelas características dos pneus (estrutura, dimensão, rigidez 

da borracha, relevo, desgaste e idade), pelas características da superfície do pavimento (macrotextura e 

megatextura, cor, irregularidade, porosidade, rigidez, idade, desgaste e presença de água) e pelo clima 

(temperatura e vento) [Freitas et al, 2006]. 

As consequências da exposição ao ruído produzido pelo tráfego rodoviário são notórias ao nível da saúde e 

qualidade de vida da população, como por exemplo, perturbações no sono, interferências na comunicação e 

no desempenho intelectual, assim como, incómodo, especialmente se for uma exposição continuada a níveis 

sonoros de intensidades superiores a 65 dB(A) [Freitas et al, 2006], [AEA, 2004]. 

O Regulamento Geral sobre o Ruído (RGR) (Decreto-Lei nº 292-2000) define limites de nível sonoro 

contínuo, para zonas consideradas sensíveis ou mistas. As zonas sensíveis são áreas definidas como 

vocacionadas para usos habitacionais, escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos 

colectivos, prioritariamente utilizados pelas populações como locais de recolhimento. Por sua vez, as zonas 

mistas são áreas com ocupação semelhante às zonas sensíveis, no entanto, também afectas a actividades de 

comércio e serviços.  

Segundo RGR, as zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A) no período diurno (das 7 às 22 horas), e 

45 dB(A) no período nocturno (das 22 às 7 horas). As zonas mistas não podem ficar expostas a um nível 

sonoro do ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A) no período diurno, e 55 dB(A) no período nocturno. 

As entidades, responsáveis pelo planeamento ou pelo projecto das novas infra-estruturas de transporte 

rodoviárias, devem adoptar as medidas necessárias para que a exposição da população ao ruído no exterior 

não ultrapasse os níveis sonoros referidos anteriormente. 

A presença de água na superfície dos pavimentos pode aumentar o nível de ruído emitido pelos veículos até 

15 dB(A), em função da sua quantidade, do tipo de superfície, do tipo de veículo, das condições de 

circulação, entre outros factores,. Esta situação pode ter impactos significativos na qualidade ambiental 

envolvente [Freitas et al, 2006; ISO 11819-1, 1997]. 

Os métodos correntes para a limitação do ruído rodoviário incluem a construção de barreiras acústicas, o 

controlo do tráfego (com a limitação da velocidade), a alteração do traçado vertical e horizontal, a definição 

de zonas protegidas [Freitas et al, 2006]. 

A construção de pavimentos com camadas de desgaste porosas, tem como principal objectivo a redução do 

ruído no entre o pneu e o pavimento, permitindo, simultaneamente, aumentar as condições de visibilidade na 
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presença de precipitação, aumentar o atrito no contacto pneu/pavimento e reduzir o ruído de circulação do 

tráfego [Freitas et al, 2006].  

Relativamente às camadas tradicionais, as camadas porosas proporcionam uma redução do ruído geralmente 

compreendida entre 3 e 5 dB(A) [Freitas et al, 2006]. 

As camadas porosas têm o inconveniente de serem penetradas por sujidade inerente à circulação (poluição) e 

condições atmosféricas, o que implica a redução dos poros. Isto implica que para prevenir esta situação é 

necessária uma manutenção (limpeza a vácuo, com equipamento aspirador) periódica, de modo a manter as 

características de porosidade pretendidas. 

A investigação que tem sido desenvolvida ao nível da utilização de “pavimentos drenantes” e, mais 

recentemente, da utilização camadas de desgaste de misturas betuminosas com betumes modificados com 

borracha (proveniente da reciclagem de pneus), tem-se revelado uma medida eficaz para redução do ruído de 

tráfego em vias rápidas e minimização dos impactes acústicos decorrentes [AEA, 2004]. 

A utilização de misturas betuminosas com betumes modificados com borracha permite uma elevada 

incorporação de borracha, potencializando a reutilização de pneus, e apresenta vantagens não só em termos 

de redução do ruído provocado pelo tráfego (cerca de 5/6 dB(A) em relação aos pavimentos tradicionais), 

como também aumenta a resistência à fadiga e às deformações permanentes [RECIPAV, 2007]. 

2.5.2 -  Modos de avaliação das características 

A caracterização do estado dos pavimentos pode ser feita utilizando adequados equipamentos de auscultação, 

efectuando ensaios, ou mesmo recorrendo à observação visual (ver Quadro 2.12). 

 
Quadro 2.12 – Alguns equipamentos/ensaios utilizados para a avaliação das características dos pavimentos. 

Características alvo de 

avaliação 

Tipo de parâmetro 

de estado 
Alguns equipamentos/ ensaios  

Deflexão Estrutural 

Deflectómetro de Impacto; Viga Benkelman; 

Curviâmetro; Deflectógrafo Lacroix; Deflectógrafo de 

pavimentos LNEC; High Speed Deflectometer. 

Degradações superficiais Estrutural /Funcional VIZIROAD; GERPHO; Equipamento de Vídeo. 

Irregularidade  Funcional/ Estrutural Perfilómetro Laser; Perfilómetro Inercial (APL); Régua. 

Atrito e Textura 

superficial 
Funcional 

Técnica Volumétrica da Mancha; RUGO; CTmeter; DFtester; 

Pêndulo Britânico; Grip-Tester; SCRIM; Perfilómetro Laser. 

Ruído Funcional Método SPB; Método CPX. 

Drenabilidade 
Funcional/ 

Estrutural 
Outflow meter; Permeâmetro. 

Constituição dos 

pavimentos 
Estrutural Sondagens; Radar de Prospecção. 
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Alguns factores importantes que devem ser considerados nos procedimentos de avaliação são os seguintes: 

selecção dos trechos a observar e a frequência das observações. Outros dados podem ser considerados como 

relevantes (como por exemplo no caso de estudo prático analisado no capítulo 4). A título de exemplo 

indicam-se os seguintes: as características geométricas da estrada, o tráfego, as condições climáticas, o 

histórico de acidentes e de intervenções efectuadas. 

Os pavimentos deverão ter um cadastro com registo da sua constituição, evolução ao longo do tempo, 

intervenções efectuadas ao nível de manutenção, sendo alvo de observações e medições periódicas. 

A avaliação estrutural pode ser feita por processos destrutivos (sondagens e ensaios laboratoriais, recorrendo 

à recolha de amostras) ou por processos não destrutivos. É preferível recorrer a processos não destrutivos 

para avaliar o estado do pavimento, de modo a não danificar o mesmo, embora a avaliação dos seus 

resultados possa torna-se mais complexa. 
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3 -  METODOLOGIAS DE AUSCULTAÇÃO DE PAVIMENTOS 

RODOVIÁRIOS 

3.1 - Observação de degradações superficiais 

3.1.1 -  Comentários iniciais 

As degradações superficiais podem ser observadas essencialmente por dois métodos: observação visual, com 

registo do estado observado em diferentes suportes para posterior tratamento; e observação através de 

equipamento de tipo vídeo ou fotográfico [Branco et al, 2006]. 

A observação visual pode ser realizada por um operador, que se desloca a pé (fundamentalmente para análise 

de situações pontuais) ou a bordo de um veículo. Esta última hipótese é a mais utilizada para avaliação de 

grandes extensões de pavimento, ou seja, a nível da rede rodoviária. O operador observa a superfície do 

pavimento, e regista os diferentes tipos de degradações e o respectivo seu nível gravidade.  

O procedimento associado à observação visual de pavimentos, possui uma componente de subjectividade, 

que pode comprometer a fiabilidade dos resultados obtidos. Com a preocupação de reduzir a subjectividade, 

e de aumentar a fiabilidade do processo de observação, são, geralmente, efectuadas acções de formação para 

os observadores, de modo a sistematizar conhecimentos técnicos, nomeadamente, dos diferentes tipos de 

degradações dos pavimentos, fases do seu desenvolvimento (níveis de gravidade), e definição de critérios de 

observação e de registo [EP-IEP-JAE, 2005]. 

É frequente que a mesma degradação dos pavimentos seja conhecida por nomes diferentes e avaliada com 

metodologias diversas, o que dificulta a avaliação do respectivo estado superficial [EP-IEP-JAE, 1997]. 

Como apoio a esta observação, é fundamental a existência de um documento de referência para cada tipo de 

pavimento com as seguintes informações: 

 descrição do tipo de degradação; 

 definições dos níveis de gravidade; 

 indicação do modo de medição das degradações; 

 indicação das causas possíveis e correspondentes evoluções mais prováveis; 

 fotografias das degradações [Branco et al, 2006]. 

Os Catálogos de Degradações são documentos com as características descritas anteriormente, de modo a 

aumentar o rendimento de observação (menor tempo de decisão quanto à classificação de determinada 

patologia) e reduzir a respectiva subjectividade.  

Este tipo de documentos, apoiam o observador, quer no caso de o registo das patologias ser efectuado em 

tempo real, quer no caso da análise em gabinete de imagens. 
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Nos últimos anos, a observação visual com suporte em papel tem vindo a ser substituída pela observação 

visual com registo em sistema informático. A metodologia de observação visual assistida por computador, 

compreende a utilização de um micro-computador com os programas informáticos de controlo, aquisição e 

restituição da informação necessários, além de um sistema de medição da distância percorrida [Branco et al, 

2006]. 

A interface informática pode ser constituída por teclados complementares, onde cada tecla, pode ser 

associada a um determinado tipo e gravidade de degradação, sendo possível registar observações que se 

revelem importantes por parte do operador. 

O conjunto de dados recolhidos vai alimentar uma base de dados de um sistema de gestão de forma a 

potenciar uma correcta avaliação da qualidade dos pavimentos [EP-IEP-JAE, 2006]. 

O objectivo destes ensaios é, geralmente, determinar índices que sejam representativos e que traduzam 

determinadas características funcionais e/ou estruturais, e que podem ser combinados de diversas formas 

consoante os objectivos do sistema de gestão em que se inserem. 

3.1.2 -  VIZIROAD  

A metodologia de observação visual com apoio informático compreende, geralmente, a utilização de um 

computador com programas informáticos de controlo, de aquisição e de restituição de informação e de um 

sistema de medição da distância percorrida [Pinto, 2003]. 

O VIZIROAD (ver Figura 3.1) é um sistema informático de aquisição de dados, que apoia a observação 

visual das degradações, dispondo de uma interface informática constituída por dois teclados 

complementares, onde cada tecla, através de configuração informática específica, pode ser associada a um 

determinado tipo e gravidade de degradação [Branco et al, 2006]. 

Geralmente, a observação com este equipamento é efectuada a baixa velocidade, de modo a possibilitar a 

observação do pavimento pelo operador. A observação efectuada pelo operador consiste em indicar o tipo de 

patologia, nível de gravidade e a sua extensão, premindo as teclas correspondentes, podendo ainda registar 

eventuais considerações que considere necessárias.  

 

  

 

 
 
 

Figura 3.1 – VIZIROAD [R & L, 2007]. 
 
A informação obtida é registada em suporte magnético, onde cada dado está referenciado através da distância 

em relação ao início do ensaio [Branco et al, 2006]. Os teclados são formatados antes de se realizar o ensaio, 

sendo todas as necessidades de levantamento previamente definidas. O software, para além do 
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reconhecimento das introduções efectuadas, automáticas ou através dos teclados, trata da informação de uma 

forma que depois serve a sua colocação em bases de dados rodoviárias [Santos et al, 2006]. 

Para a utilização deste tipo de equipamento, a uma escala da rede rodoviária de um país, é essencial 

promoverem-se formações técnicas e científicas das equipas de levantamento no que diz respeito às 

patologias e suas causas, mas também respeitantes à utilização do equipamento. Para este tipo de campanhas 

de observação é fundamental a utilização de um manual de referência com as patologias, respectivas 

fotografias, causas e níveis de gravidade. Os catálogos de degradações que têm vindo a ser organizados pelas 

Estradas de Portugal, podem constituir um bom exemplo deste tipo de documentos. 

 A observação do estado superficial dos pavimentos realizada por diferentes equipas de operadores está 

inevitavelmente associada a subjectividade e heterogeneidade nos resultados obtidos. Com o intuito de 

reduzir a subjectividade inerente a este ensaio e tornar os resultados obtidos fidedignos, é definido um factor 

de correcção para cada equipa. 

A “calibração” das equipas é efectuada com recurso a uma secção real que ao mesmo tempo é utilizada como 

secção de referência, que vai ter como objectivo servir de controlo da qualidade do levantamento e de 

aferição do factor de correcção para cada equipa. 

3.1.3 -  GERPHO  

O registo fotográfico ou em vídeo tem a vantagem de proporcionar a repetição da mesma imagem várias 

vezes, sem ser necessário o operador decidir sobre o que está a observar num curto espaço de tempo.  

O registo de imagens é efectuado tendo em conta a referenciação geográfica das extensões de pavimento 

analisadas. As imagens registadas e referenciadas são posteriormente analisadas por técnicos em gabinete. 

O Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) desenvolveu o sistema GERPHO (Group d´Examen 

par Photographie) com o intuito de conduzir a uma observação mais precisa e objectiva das degradações, e 

com um elevado rendimento [Branco et al, 2006]. 

O GERPHO (ver Figuras 3.2 e 3.3) é um equipamento constituído por um veículo do tipo comercial munido 

de uma câmara fotográfica de 35 mm (0,5 mm de resolução), de saída contínua, apoiada em suporte 

mecânico de modo a permitir fotografar o pavimento na vertical [Branco et al, 2006; SACR, 2007ª]. 

A velocidade de observação deverá estar entre 5 a 100 km/h, em função das condições do pavimento, 

contudo o ideal é a velocidade situar-se entre os 50 a 70 km/h. O avanço do filme é condicionado por um 

dispositivo de sincronização com a velocidade do veículo [SACR, 2007ª]. 

O veículo tem uma fonte luminosa (projectores inclinados a 35º) com incidência no pavimento e um 

dispositivo de iluminação que se ajusta à velocidade do veículo, já que o levantamento deverá ser efectuado 

durante a noite para se obter uma luminosidade constante do pavimento [SACR, 2007ª]. Isto porque, a 

iluminação segundo um determinado ângulo, relativamente à superfície do pavimento, melhora a visibilidade 
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das fendas em comparação com uma iluminação vertical normalizando as condições envolventes de 

observação do pavimento. [Branco et al, 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 - Câmara em posição de observação [SACR, 2007ª]. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.3 - Esquema do equipamento GERPHO [adaptado de SACR, 2007ª]. 
 
A análise do filme é realizada numa consola com visor de apresentação de dois filmes ao mesmo tempo, 

aparecendo a imagem do pavimento no ecrã à escala 1:50. É possível efectuar uma análise de duas vias de 

tráfego, ou então observar dois levantamentos da mesma via de tráfego realizados em datas diferentes, e 

comparar os dois estados para se avaliar a evolução do pavimento. O avanço do filme é comandado 

manualmente, sendo analisada imagem a imagem, correspondendo cada uma à extensão de 20 metros de 

pavimento [Branco et al, 2006]. 

A identificação das degradações é efectuada recorrendo a um Catálogo de Degradações à semelhança da 

observação visual in situ. Contudo este método não permite detectar observações importantes como as 

rodeiras e o micro-fendilhamento [Branco et al, 2006]. 

A tendência actual é este tipo de equipamentos ser substituído por outros equipamentos, nomeadamente com 

o recurso ao registo em vídeo da observação da superfície do pavimento. 
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3.1.4 -  Equipamento de vídeo  

O equipamento de vídeo (ver Figura 3.4) pode ser utilizado para registar informação do estado superficial 

dos pavimentos. De modo a normalizar as condições de observação, à semelhança do anteriormente referido 

para o GERPHO, os ensaios deverão ser apoiados por um adequado sistema de iluminação.  

A técnica de observação com câmaras de vídeo pode ser classificada como um método bidimensional. 

Contudo a terceira dimensão pode ser estimada em função da escala de cinzentos registada nas imagens 

obtidas [Branco et al, 2006]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 – Veículo com equipamento de vídeo incorporado [SACR, 2007b]. 

 

Este equipamento permite a observação do estado do pavimento e, ao mesmo tempo, a gestão da sinalização 

vertical e horizontal, sendo utilizadas entre 3 a 5 câmaras de vídeo, montadas sobre um veículo especializado 

que circula com uma velocidade na ordem dos 10 a 60 km/h (idealmente 30 a 40 km/h). As imagens são 

digitalizadas em tempo real e são inseridas numa base de dados para posterior análise [SACR, 2007b]. 

A observação do estado superficial de pavimentos recorrendo ao registo fotográfico ou de vídeo, apresenta a 

principal vantagem de ser possível observar as vezes que forem necessárias o mesmo local sem ser 

necessário retornar ao local de ensaio. Tanto no o caso da utilização de equipamento de registo fotográfico 

como na realização de observações com equipamento de vídeo, o facto de não terem de ser tomadas decisões 

em tempo real permite reduzir a subjectividade dos resultados obtidos.  

3.2 - Avaliação das características estruturais 

3.2.1 -  Comentários iniciais 

A avaliação estrutural de um pavimento pode ser efectuada segundo métodos destrutivos e métodos não-

destrutivos. 

Os métodos não-destrutivos correspondem a ensaios de carga que se podem separar em dois grupos 

principais, conforme o modo como estas cargas são aplicadas: 

 carga rolante - diz respeito aos equipamentos em que a carga é induzida pela passagem de um eixo 

de um veículo pesado, sendo a medição das deflexões, usualmente, efectuada num determinado 

ponto. Deste grupo fazem parte equipamentos como a Viga Benkelman, o Deflectógrafo de 

pavimentos do LNEC, o Deflectógrafo Lacroix e o Curviâmetro;  
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 carga pontual – é relativa a equipamentos em que a carga é aplicada num dado ponto da superfície 

do pavimento, quer seja por cargas dinâmicas ou estáticas. Os equipamentos com aplicação de 

cargas dinâmicas são normalmente os mais utilizados. São de referir equipamentos como o 

Deflectómetro de Impacto e o High Speed Deflectometer que induzem cargas de impacto (a partir de 

queda de uma massa) e equipamentos como o Dynaflect, entre outros, que aplicam solicitações 

sinusoidais na superfície dos pavimentos. A aplicação de carga estática, actualmente, é utilizada 

muito raramente [Antunes, 1993]. 

Os equipamentos desenvolvidos permitem simular a passagem do tráfego, nomeadamente as solicitações de 

carga no pavimento, com vista a determinar a sua conformidade com o projecto na fase de construção, e o 

estudo de reforços a aplicar, caso se verifique a não conformidade do pavimento face às solicitações durante 

a fase de serviço [Antunes, 1993]. 

Relativamente a métodos destrutivos, podem ser efectuadas sondagens com o objectivo de determinar a 

constituição dos pavimentos e características das camadas constituintes e características dos materiais.  

3.2.2 -    Avaliação da capacidade de carga  

Para avaliação das deflexões consideraram-se os seguintes equipamentos: Viga Benkelman, Deflectógrafo 

Lacroix, Curviâmetro, Deflectómetro de Impacto e Deflectómetros de Alta Velocidade. 

a) Viga Benkelman 

A viga Benkelman é um equipamento que associado à carga aplicada por rodados de um camião permite 

medir deflexões pontuais num dado pavimento. Tratam-se de ensaios de carga. A carga aplicada no 

pavimento neste ensaio é variável consoante o tipo de pavimento e de tráfego em estudo. 

A viga Benkelman é um equipamento metálico simples, constituído por uma ponta “apalpadora”, numa 

extremidade da viga, a qual é posicionada no ponto em que se pretende medir a deflexão máxima, enquanto 

na extremidade oposta é colocado um deflectómetro que mede o deslocamento induzido no pavimento pela 

passagem do rodado duplo.  

Este equipamento apoia-se no pavimento em dois pontos que fixam a viga durante o ensaio. A viga é 

constituída por duas secções divididas por um eixo de rotação, em que a relação de comprimentos é 

geralmente de ½. (ver Figura 3.5). 

O deslocamento medido pelo deflectómetro não corresponde à deflexão medida pela ponta apalpadora, tendo 

em conta a diferença entre o comprimento das secções, daí que o deslocamento seja determinado de acordo 

com a seguinte proporção: 
2

1

2

1

h
h

L
L

Δ
Δ

=  (em que 1hΔ  é o deslocamento na ponta apalpadora e 2hΔ é a 

deflexão medida pelo deflectómetro) [Antunes, 1993]. 
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Figura 3.5 – Esquema de funcionamento da viga Benkelman [adaptado de Saldanha, 2007]. 
 
 
Nos anos 60, o LNEC desenvolveu o Deflectógrafo de pavimentos que utiliza uma viga Benkelman e permite 

registar a linha de influência dos deslocamentos verticais da superfície de um pavimento, num determinado 

alinhamento, à passagem de um rodado duplo de um camião (ver Figura 3.6). O rodado do camião está 

associado a um transdutor de distâncias e a linha de influência (bacia de deflexão) é registada graficamente 

em duas dimensões (xy) [Fontul, 2004; Antunes, 1993]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 – Deflectógrafo de pavimentos do LNEC [Fontul, 2004]. 

 

O ensaio é realizado com o rodado duplo traseiro do camião numa posição inicial de 1 metro atrás do ponto 

de ensaio, sendo posteriormente colocada a viga Benkelman entre os dois pneus do rodado duplo (ver Figura 

3.7).  

O deslocamento do camião é efectuado a uma velocidade de 2 a 3 km/h e o comportamento do pavimento 

neste ensaio é caracterizado na descarga, sendo analisada a deflexão máxima registada e a deflexão 

reversível (diferença entre deflexão máxima e o valor final da deflexão registada) [Fontul, 2004; Antunes, 

1993]. 

Este ensaio é utilizado em pequenas extensões dado o seu baixo rendimento de ensaio em comparação com 

equipamentos mais recentes e a sua incompatibilidade de integração no tráfego, dada a velocidade de ensaio 

e as questões de segurança que se verifica necessário mobilizar para se proceder à sua execução.  

L1 L2 
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Figura 3.7 – Esquema de funcionamento do Deflectógrafo de pavimentos do LNEC [adaptado de Fontul, 2004]. 

 

b) Deflectógrafo Lacroix 

O Deflectógrafo Lacroix foi desenvolvido com o intuito de aumentar o rendimento dos ensaios efectuados 

com a viga Benkelman (ver Figura 3.8). Tendo como princípio base de ensaio o já referido para este último 

equipamento. A distância entre pontos de teste é geralmente de 3 a 5 m, e a velocidade de ensaio é de 4 km/h 

(não se integrando no fluxo normal de tráfego) [Fontul, 2004; Haas et al, 1994; Antunes, 1993]. 

As vigas montadas no veículo de ensaio têm um funcionamento semelhante à viga Benkelman. No ensaio é 

medida a deflexão máxima de ponto de teste para ponto de teste, nas duas rodeiras (possibilitando a medição 

das deflexões nas duas rodeiras de uma mesma via de tráfego). É de referir que as deflexões neste ensaio são 

medidas na carga contrariamente ao do Deflectógrafo de pavimentos do LNEC, em que as deflexões são 

medidas na descarga. Daí a deflexão medida ser a soma da deflexão elástica com a deflexão permanente 

[Antunes, 1993]. 

. 

  

 

 

 

 
Figura 3.8 – Deflectógrafo Lacroix (à esquerda) e viga em posição de ensaio (à direita) [SACR, 2007c]. 

As vigas são automaticamente apoiadas no pavimento de acordo com o ponto a ensaiar e posteriormente 

levantadas para serem posicionadas no próximo ponto de ensaio, sem que seja necessário parar o veículo 

para a execução do ensaio. 
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Embora tenham um maior rendimento do que a viga Benkelman, os ensaios com o Deflectógrafo Lacroix têm 

no entanto uma velocidade de ensaio e uma fiabilidade baixas, comparativamente com os novos 

equipamentos disponíveis actualmente 

c) Curviâmetro 

O Curviâmetro (ver Figura 3.9) permite efectuar medições a uma velocidade de 18 km/h, em que são 

registadas deflexões em intervalos de 5 m. São efectuadas medições de deflexão em cada 4 cm. Diariamente 

podem ser ensaiados de 50 a 120 km de pavimento.  

A carga aplicada nos ensaios pode variar de 80 a 130 kN consoante as características do pavimento e do 

tráfego do local em estudo [COST 325, 1997; Fontul, 2004]. 

Este equipamento efectua medições de temperatura da superfície do pavimento e da temperatura do ar em 

cada registo de deflexões, de forma a permitir uma mais correcta interpretação dos resultados. Em 

pavimentos flexíveis, devido ao comportamento das misturas betuminosas as deflexões registadas variam, 

geralmente, conforme a temperatura a que se encontram (a temperaturas elevadas registam-se deflexões 

superiores) [COST 325, 1997],  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 – Curviâmetro (à esquerda) e corrente do Curviâmetro (à direita) [CEBTP, 2007]. 

 

A carga induzida pelos rodados do eixo traseiro do camião de ensaio permite a obtenção de bacias de 

deflexão a partir de uma corrente que se apoia no pavimento e que passa no meio dos pneus de cada rodado 

duplo (ver Figura 3.10). O princípio de medida envolve o cálculo da deflexão medida a partir da aceleração 

vertical de um ponto da superfície do pavimento [COST 325, 1997; CEBTP, 2007]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10 – Esquema de funcionamento do Curviâmetro [EUROCONSULT, 2004]. 

 
A corrente de 15 metros tem três geofones igualmente distanciados entre si (de 5 em 5 m). A corrente entra 

em contacto com o pavimento 1 metro à frente do rodado duplo e deixa de estar em contacto 3 metros após 

passar o eixo do rodado duplo do veículo [COST 325, 1997]. 
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Curviâmetro: Bacia de deflexão tipo
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O Curviâmetro proporciona a execução de ensaios com uma velocidade superior ao Deflectógrafo Lacroix, 

sendo possível a sua utilização para maiores extensões de pavimento, no entanto não é suficiente para se 

integrar na circulação rodoviária, necessitando de especiais medidas de segurança para que o ensaio se possa 

efectuar [Fontul, 2004]. Na Figura 3.11 é apresentado um exemplo de uma bacia de deflexão obtida nos 

ensaios com o Curviâmetro. 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11 – Exemplo de uma bacia de deflexão obtida pelo ensaio com o Curviâmetro. 
 

d) Deflectómetro de Impacto  

O Deflectómetro de Impacto (Falling Weight Deflectometer – FWD) é um equipamento destinado a avaliar a 

capacidade estrutural de um pavimento através da medição da sua resposta a uma carga vertical de impacto 

(ver Figura 3.12). Este equipamento permite a realização de ensaios não-destrutivos simulando as acções 

induzidas pela passagem dos veículos (60-80 km/h), e mede a resposta do pavimento daí resultante 

relativamente às deflexões [Antunes, 1993]. 

A força de impacto do ensaio é gerada pela queda de uma massa de uma determinada altura sobre um 

conjunto de amortecedores.  

A massa, a altura de queda e o número de amortecedores podem ser ajustados para cada ensaio. As deflexões 

são medidas por sensores (ou transdutores) no local onde é aplicada a carga de impacto e em pontos 

distribuídos por uma viga, em que o número de sensores (normalmente entre 6 e 9) e o afastamento entre os 

mesmos, é variável de acordo com os objectivos definidos para o ensaio e as características do pavimento em 

estudo [ASTM D 4694-96, 2003]. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.12 – Deflectómetro de Impacto [COST 336, 2002]. 
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O Deflectómetro de Impacto é geralmente atrelado a um veículo e posicionado no ponto de ensaio, sendo por 

isso um ensaio estacionário. Posteriormente a placa de ensaio é encostada à superfície do pavimento e a 

massa é elevada à altura pretendida. A aquisição de resultados é efectuada num computador a bordo do 

veículo rebocador. O diâmetro da placa de ensaio varia de 30 cm a 45 cm, de acordo com a norma ASTM D 

4694-96. A placa de 30 cm de diâmetro é, normalmente utilizada em pavimentos rodoviários, enquanto que 

em pavimentos aeroportuários é utilizada a de 45 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13 – Princípio de ensaio do Deflectómetro de Impacto [LNEC, 2007c]. 

 
Os transdutores utilizados para determinar a deflexão nos ensaios com este equipamento são transdutores de 

inércia, que medem o deslocamento a partir de uma massa de referência ligada à parte exterior do transdutor. 

Há três tipos de transdutores: sismómetros (transdutores de deslocamentos absolutos), geofones (transdutores 

de velocidade) e acelerómetros (ver Figura 3.13) [Domingos, 2007]. 

A medição da temperatura de ensaio é um parâmetro muito importante, essencialmente, na avaliação de 

pavimentos flexíveis, já que quanto menor for a temperatura, menores serão as deflexões registadas. Para se 

proceder a uma correcta interpretação dos resultados para a análise do comportamento do pavimento, é 

necessário o conhecimento do valor da temperatura de ensaio. Visto que a força aplicada em cada ponto de 

ensaio não corresponde exactamente à força pretendida, é necessário proceder a uma normalização dos 

valores de deflexões para a força pretendida. 

Com a utilização deste equipamento é possível avaliar as condições de fundação, das camadas de base e sub-

base (em fase de construção) e determinar o comportamento estrutural do pavimento, nomeadamente os 

módulos de deformabilidade das várias camadas que o constituem, permitindo efectuar estudos de 

conformidade com determinado projecto e de possíveis reforços a efectuar no local. 

Os resultados obtidos pelos ensaios efectuados com o Deflectómetro de Impacto são bastante fiáveis, e os 

próprios ensaios são efectuados rapidamente e com elevado rendimento, tendo em conta a condição 

estacionária, embora a carga aplicada seja dinâmica. 

As cargas de impacto aplicadas podem atingir 250 kN dependendo do Deflectómetro de Impacto. As maiores 

cargas dizem respeito a equipamentos Heavy Weight Deflectometer, que podem ser utilizados em pavimentos 

rodoviários e em pavimentos aeroportuários.  
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O recém-adquirido Deflectómetro de Impacto do LNEC é considerado um Heavy Weight Deflectometer, em 

que as características principais são as características referidas no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Especificações técnicas do Deflectómetro de Impacto do LNEC [Carl Bro, 2006]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ensaios efectuados em pavimentos rodoviários, o valor de pico da força aplicada pelo Deflectómetro de 

Impacto do LNEC é geralmente de 65 kN, já que se considera que os dois pneus do rodado duplo do eixo 

padrão (usualmente 130 kN) estão suficientemente próximos para se considerar apenas uma área de contacto 

correspondente ao rodado duplo (placa de 30 cm).  

e) Deflectómetro de Alta Velocidade (High Speed Deflectometer) 

Durante os últimos 13 anos têm sido feitos estudos em vários países com o intuito de desenvolver um 

equipamento que proporcione a medição da capacidade estrutural de um pavimento a uma velocidade de 

tráfego [FORMAT, 2004]. 

A principal razão para estes projectos é o aumento da quantidade de tráfego nas rodovias (principalmente nas 

auto-estradas), torna difícil a execução de ensaios com equipamentos estacionários como o Deflectómetro de 

Impacto além de estar relacionada também com questões de segurança da execução do ensaio [FORMAT, 

2004]. 

Estes equipamentos são designados Deflectómetros de Alta Velocidade (High Speed Deflectometers) e estão 

a ser desenvolvidos em países como os Estados Unidos da América, a Suécia e a Dinamarca. O protótipo 

americano é o Rolling Wheel Deflectometer (RWD), o protótipo sueco é o Road Deflection Tester (RDT), 

enquanto que o protótipo em desenvolvimento na Dinamarca é o High Speed Deflectograph (HSD).  

Todos estes equipamentos, utilizam sensores laser e efectuam medições de deflexão à velocidade de tráfego 

(por volta de 80 km/h) [FORMAT, 2004]. 

O RWD (ver Figura 3.14) e o RDT (ver Figura 3.15), utilizam sensores laser de medição da distância que 

determinam as deflexões tendo em conta a diferença entre o perfil do pavimento sujeito à acção da carga 

aplicada pelos rodados e o perfil do pavimento quando não está sujeito à aplicação de cargas [FORMAT, 

2004]. 

Dimensões 
C x L x A   4,30 x 1,84 x 1,30 (m) 
Peso 1180 kg 
Número de eixos 2 

Características de carga 
Intervalo de carga 7 - 250 kN 
Duração da aplicação de carga 20 - 30 mseg 

Sensores de deflexão 
Tipo de sensor geofones 
Número de geofones 9 

Sensor de Temperatura 
Número de sensores 1 manual e 3 opcionais 
Intervalo de medição de temperaturas 0ºC a +45ºC 



Capítulo 3  Metodologias de auscultação de pavimentos rodoviários 

 41 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.14 - RWD (à esquerda) e sensor laser posicionado entre os dois rodados (à direita) [FORMAT, 2004]. 
 

O HSD (ver Figura 3.15) tem um princípio de medição diferente do descrito para os equipamentos referidos 

anteriormente. Neste equipamento dois sensores laser montados na parte frontal na roda de carga medem a 

velocidade vertical da superfície do pavimento resultantes da aplicação da carga do eixo traseiro do veículo 

[FORMAT, 2004]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 – RDT (à esquerda) e HSD (à direita) [FORMAT, 2004]. 

3.2.3 -  Determinação da constituição dos pavimentos 

Para a determinação da constituição dos pavimentos pode recorrer-se a elementos históricos dos pavimentos, 

à execução de sondagens ou ao Radar de Prospecção. 

a) Elementos históricos dos pavimentos 

O histórico de um pavimento é caracterizado pela informação das intervenções efectuadas sobre esta 

estrutura ao longo do período da sua existência, como sejam os trabalhos da sua construção e posteriores 

operações de conservação [EP-IEP-JAE, 2007]. 

O conhecimento da constituição dos pavimentos recorrendo a informação de projectos quer da fase inicial de 

construção quer de fases posteriores de beneficiação constitui uma base de apoio a análises estruturais dos 

pavimentos muito importante, visto que permite a obtenção de informação de forma rápida e não destrutiva, 

embora não possa ser utilizada por si só para avaliar estruturalmente um pavimento. 

b) Sondagens 

As sondagens em pavimentos rodoviários são efectuadas com o principal intuito de apoiar o estudo dos 

pavimentos recorrendo a equipamentos de auscultação como o Deflectómetro de Impacto, o Radar de 

Prospecção, entre outros. As sondagens são ensaios de caracterização complementar que permitem ter 
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conhecimento sobre a espessura das camadas e as características dos materiais constituintes, efectuando para 

isso ensaios de laboratório. 

As sondagens podem ser efectuadas por rotação (ver Figura 3.16), em que são retirados tarolos cilíndricos 

(opção de escolha do diâmetro dos tarolos pretendido) e por abertura de poços, preferencialmente junto à 

berma de modo a evitar perturbação e destruição nas vias de tráfego 

  
 
 

 

 

 

 
Figura 3.16 – Execução de sondagem à rotação [Fontul, 2007b] (à esquerda) e tarolos retirados de um pavimento 

flexível (à direita). 

A grande vantagem da abertura de poços, em relação à execução de sondagens por rotação, é que em relação 

a estas últimas apenas são extraídas amostras das camadas ligadas (misturas betuminosas, por exemplo), 

enquanto que nos poços é possível identificar as espessuras, recolher amostras dos materiais presentes nas 

restantes camadas não ligadas (camadas granulares), e ter uma perspectiva visual de cada camada e do 

conjunto de todas. 

No entanto, a execução de poços (ver Figura 3.17) é um método que apresenta um baixo rendimento e é 

executada muito pontualmente precisamente por ser um processo moroso, além de ser mais destrutivo do que 

as sondagens à rotação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Sondagem por abertura de poço [Fontul et al, 2007]. 

Estes procedimentos têm associada uma componente destrutiva., que no caso das sondagens por rotação, não 

é muito significativa no que se refere ao impacto na estrutura do pavimento, já que o orifício após retirado o 

tarolo pode ser facilmente preenchido. No caso da execução de poços é necessário repará-los após o ensaio, 

para que o nível de serviço requerido ao pavimento não se altere, e de modo a não ser tornar um potencial 

foco de ocorrência de patologias [Fontul, 2004]. 

Estes métodos, por serem de execução pontual, não permitem, por si só, e no caso geral, a determinação de 

descontinuidades na estrutura do pavimento. 
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Muitas vezes, a execução de sondagens permite determinar a natureza da propagação de fendas, ou seja, se 

estas têm origem à superfície ou se foram propagadas de baixo para cima. 

Geralmente, os ensaios de laboratório que são realizados sobre as amostras recolhidas nas sondagens são os 

seguintes, de acordo com o tipo de camada: 

 misturas betuminosas – determinação de baridades, teor em betume, porosidade, penetração do 

betume recuperado, temperatura de amolecimento de anel e bola do betume recuperado; 

 materiais granulares – identificação do material, granulometria, ensaio Proctor, equivalente de areia, 

índice de forma; 

 misturas com ligantes hidráulicos – determinação de baridades, resistência, percentagem de ligante 

hidráulico [Antunes, 1993]. 

c) Radar de Prospecção 

O Radar de Prospecção foi um dos equipamentos utilizados no caso de estudo do capítulo 4, para a avaliação 

estrutural de um pavimento flexível. Embora o Deflectómetro de Impacto e as sondagens à rotação assumam 

também importância para o desenvolvimento do caso de estudo, apenas foi possível observar o método de 

ensaio do Radar de Prospecção. Por esta razão, é efectuada uma descrição mais detalhada da metodologia de 

ensaio e das potencialidades e limitações deste equipamento. 

O conhecimento do tipo de estrutura de pavimento e da espessura das camadas constituintes é essencial para 

a avaliação da capacidade estrutural de um pavimento. Muitas vezes, não é possível aceder a informação 

sobre a construção de pavimentos, não sendo possível ter conhecimento das suas características iniciais nem 

das variações que ocorreram na estrutura do pavimento durante a vida de serviço. Pode recorrer-se a métodos 

destrutivos como a abertura de poços e execução de sondagens à rotação para determinação das camadas 

constituintes e das suas características, assumindo que são representativas de uma determinada secção de 

pavimento. No entanto, estes métodos são destrutivos e não proporcionam a obtenção de um registo contínuo 

das características pretendidas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.18 – Radar de Prospecção do LNEC. 

O Radar de Prospecção (GPR – Ground Penetrating Radar) pode ser constituído por antenas que efectuam o 

ensaio suspensas ou apoiadas na superfície (ver Figura 3.18). O princípio de funcionamento é semelhante, no 

entanto o rendimento das antenas suspensas é superior, já que permite a execução de ensaios à velocidade de 

tráfego, enquanto que as outras antenas requerem uma utilização manual do equipamento (no máximo 20 

km/h). 
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O Radar de Prospecção do LNEC é constituído por dois pares de antenas suspensas, num atrelado acoplado a 

um veículo, que emitem ondas electromagnéticas (sinusoidais). Um par tem uma frequência de 1,0 GHz (e 

penetra até 1m), enquanto o outro utiliza uma frequência de 1,8 GHz (e penetra até 40 cm, tendo uma melhor 

resolução). As antenas com maior frequência permitem a obtenção de resultados com melhor resolução, no 

entanto penetram em menor profundidade [Fontul, 2004]. Quando se designa estas antenas relativamente a 

uma dada frequência, por exemplo 1,0 GHz, esta frequência não é a única que a antena emite, ou seja 1,0 

GHz é a frequência central de uma banda estreita de frequências (ver Figura 3.19). 

Em cada par, uma antena é considerada emissora e a outra receptora, já que uma das antenas emite ondas 

electromagnéticas para a superfície em ensaio, que se propagam verticalmente através das várias camadas, 

em que parte é reflectida quando há mudança de material. A antena receptora recebe a informação relativa às 

ondas reflectidas. Qualquer das duas antenas pode ser utilizada como receptora ou emissora em ensaio.  

O Radar de Prospecção é ainda constituído por uma roda medidora de distância (que permite a referenciação 

em relação à coordenada x), e um sistema de aquisição de dados (monitor e caixa de aquisição) alimentado 

por uma bateria (ver Figura 3.19). O operador pode inserir no computador informação relativa a observações 

localizadas, e outras notas que achar convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.19 – Antenas de 1,0 e de 1,8 GHz (à esquerda) e sistema de aquisição de dados (à direita). 

As ondas reflectidas permitem ter conhecimento sobre a estrutura do pavimento, já que a amplitude das 

ondas está associada a diferenças nas propriedades dieléctricas de duas camadas adjacentes. O tempo de 

percurso das ondas reflectidas permite determinar a profundidade das interfaces entre materiais (ver Figura 

3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.20 – Princípio de funcionamento do Radar de Prospecção num ensaio em pavimento flexível [adaptado de 
Fontul, 2004]. 
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A velocidade de propagação das ondas electromagnéticas depende fundamentalmente da constante 

dieléctrica dos materiais (ε). A partir do tempo de percurso (t) e da velocidade destas ondas (v) de uma 

determinada camada do pavimento, pode determinar-se a espessura (h) dessa camada da seguinte forma:  

2
tvh ×=   ,                                                                      (3.1) 

em que: 

 
r

cv
ε

= ; 

smc /103 8×=  - velocidade da luz no vácuo; 

εr - constante dieléctrica relativa que tem em conta a combinação dos vários materiais da camada e as 

condições hídricas [Fontul, 2004]. 

A partir do conhecimento do intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da onda electromagnética nas 

antenas, e admitindo velocidades das ondas (ou constantes dieléctricas das camadas), é possível determinar a 

espessura das camadas do pavimento. 

Como resultado dos ensaios são obtidas as interfaces entre camadas de materiais de diferentes naturezas, 

como, por exemplo, a delimitação entre as camadas de betão betuminoso e material granular, delimitação 

entre material granular e solo de fundação, no caso de pavimentos flexíveis. 

O ensaio inicia-se com a escolha das antenas e com a calibração do equipamento. Com o objectivo de extrair 

dos ficheiros obtidos nos ensaios a parte da onda que percorre o ar e determinar a coordenada 0 

correspondente à superfície, efectua-se uma simulação das oscilações no atrelado posicionando uma chapa 

metálica na superfície do pavimento. 

Antes de iniciar o ensaio, as antenas são ajustadas para ficarem suspensas, geralmente a 0,45 m da superfície 

do pavimento. 

Embora os ensaios possam ser efectuados à velocidade de tráfego, a informação registada tem de ser 

guardada em ficheiros separados, já que no processamento de dados só é possível a transferência de ficheiros 

com menos de 32767 leituras [Fontul, 2004]. Desta forma, é aconselhável por questões de segurança o 

veículo de ensaio ser acompanhado, pelo menos, por um veículo de segurança. 

O número de leituras (scans) por metro é escolhido de acordo com o objectivo pretendido e com o tipo de 

pavimento que é alvo de avaliação. Normalmente 1 leitura por metro é suficiente para determinar a espessura 

das camadas e a continuidade das mesmas para o caso de efectuar ensaios a nível da rede. Contudo, para um 

estudo a nível de projecto é frequente adoptarem-se 4 leituras por metro (1 por cada 25 cm) [Fontul et al, 

2007]. 

Os pavimentos novos proporcionam a obtenção de resultados (reflexões) mais nítidos do que os pavimentos 

antigos (ver Figura 3.21). Quando a interface não é bem definida pode ter como causa a contaminação das 

camadas granulares com material proveniente da fundação, e a contaminação das camadas betuminosas com 

material proveniente das camadas subjacentes, no caso de pavimentos flexíveis [Fontul, 2004]. 
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Pavimento novo 
Pavimento antigo 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 – Comparação entre os resultados obtidos com o Radar de Prospecção num pavimento novo e um 
pavimento antigo constituídos por uma camada betuminosa, e uma camada de base tratada com cimento [adaptado de 

Fontul et al, 2007a]. 

No caso dos pavimentos rígidos (constituídos por betão de cimento), ou de pavimentos com camadas 

constituídas por materiais tratados com cimento, é necessário definir um maior número de leituras por metro, 

visto que este tipo de materiais absorvem as ondas electromagnéticas e, como consequência, provocam 

dificuldades em detectar a interface, porque a reflexão obtida é muito pouco visivel (ver Figura 3.22) [Fontul 

et al, 2007b]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.22 – Interfaces detectadas a partir de um ensaio com Radar de Prospecção [adaptado de Fontul et al, 2007a]. 

 

Geralmente as interfaces de camadas constituídas pelo mesmo material não são detectadas, no entanto por 

vezes é possível visualizar interfaces entre duas camadas granulares compactadas em etapas diferentes em 

ensaios em pavimentos novos [Fontul et al, 2007b]. 

A partir da análise em contínuo da espessura e posicionamento das camadas do pavimento utilizando o Radar 

de Prospecção, é possível determinar alterações na continuidade da estrutura, como por exemplo 

assentamentos, que seriam difíceis de identificar recorrendo apenas a sondagens (ver Figura 3.23). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23 – Assentamento verificado a partir das reflexões obtidas no ensaio com o Radar de Prospecção [Fontul et 
al, 2007a]. 
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O processamento de dados é algo moroso e a interpretação de resultados obtidos com este equipamento é 

algo complexa e requer experiência. 

A utilização deste equipamento tem como principal objectivo complementar os resultados dos ensaios 

efectuados com o Deflectómetro de Impacto. A execução de sondagens à rotação após a realização de 

ensaios com o Deflectómetro de Impacto e com o Radar de Prospecção possibilita complementar a análise 

destes resultados. 

3.3 - Avaliação das características funcionais 

3.3.1 -  Avaliação da irregularidade 

Nesta parte do trabalho, são abordadas algumas metodologias de ensaio para a avaliação da irregularidade 

quer longitudinal quer transversal. 

A medição da irregularidade longitudinal pode ser efectuada segundo dois grupos principais de 

equipamentos: equipamentos do tipo resposta e equipamentos do tipo perfilómetro. 

Os equipamentos do tipo resposta fornecem uma resposta da suspensão de um determinado veículo ou 

atrelado, quando este circula, a determinada velocidade, sobre a superfície ensaiada. Como resultado obtém-

se um número de impulsos correspondentes aos deslocamentos relativos quadro-eixo, para determinadas 

classes de amplitude desses deslocamentos. Um exemplo deste tipo de equipamentos é o Wisconsin Road 

Meter. No entanto estes equipamentos são pouco utilizados actualmente, sendo preferível utilizar os 

equipamentos do tipo perfilómetro [Fontul, 2006]. 

Os equipamentos do tipo perfilómetro efectuam o levantamento do perfil através de sensores que não 

contactam directamente com a superfície, do tipo laser, ou do tipo ultra-sons, em que como resultado é 

obtido o perfil longitudinal do pavimento. Os equipamentos mais representativos são o Perfilómetro Inercial 

(APL, Analyseur du Profil en Long) e o Perfilómetro Laser [Fontul, 2006]. 

Para determinar a irregularidade transversal de um pavimento são, normalmente, utilizados equipamentos 

como a régua e o perfilómetro laser. 

 
O Índice de Irregularidade Internacional (IRI, International Roughness Index) é muito utilizado como 

indicador das condições de irregularidade longitudinal de pavimentos, já que exprime de forma muito 

satisfatória a irregularidade da superfície da estrada ao longo do alinhamento ensaiado, de forma a 

representar o impacto na resposta do veículo. Este índice permite relacionar as características de 

irregularidade de um pavimento com os custos de manutenção da via, as condições de segurança e de 

conforto [Pereira & Miranda, 1999b; ACPA, 2002]. 

O IRI foi desenvolvido tendo em conta um modelo matemático, de modo a representar a reacção de um pneu 

numa suspensão de um veículo (quarto de carro) às irregularidades na superfície do pavimento, para uma 
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velocidade de 80 km/h. O modelo matemático é representado esquematicamente na Figura 3.25 [COST 354, 

2007; Fontul, 2004]: 

 

 

 

 

 
Figura 3.24 – Modelo do IRI [adaptado de COST 354, 2007]. 

 

O IRI pode ser obtido pelo levantamento do perfil longitudinal do pavimento recorrendo a perfilómetros que 

usam tecnologias que não utilizam contacto com o pavimento, como por exemplo lasers. 

De acordo com o Caderno de Encargos das Estradas de Portugal (CEEP), (actualmente em revisão), as 

especificações para as características de irregularidade de pavimentos flexíveis e rígidos, correspondem à 

utilização de equipamentos como a Régua e o Perfilómetro Inercial. Os valores especificados para o efeito, 

encontram-se apresentados no Anexo I. 

a) Perfilómetro Laser 

O Perfilómetro Laser permite medir os desvios altimétricos da superfície do pavimento em relação a um 

perfil ideal. Com base nesse perfil longitudinal podem calcular-se os diversos indicadores da regularidade 

superficial do pavimento, como é o caso do IRI [LNEC, 2007ª]. 

O Perfilómetro Laser (ver Figura 3.26) consiste numa viga de alumínio, instalada na parte dianteira ou 

traseira de um veículo automóvel. A viga de alumínio vem equipada com lasers, que efectuam o 

levantamento do perfil da superfície do pavimento ao longo de alinhamentos paralelos ao sentido de 

deslocação do veículo [LNEC, 2007ª]. 

 

  

 

  

 

 
Figura 3.25 – Perfilómetro laser [LNEC, 2007ª] (à esquerda) [Dynatest, 2007] (à direita). 

 
Este equipamento é adaptado a um veículo e permite que o ensaio se realize à velocidade de tráfego 

( hkmvhkm /100/30 << ), sem que as medições sejam afectadas pela velocidade do veículo, possibilitando a 

obtenção de dados, em tempo real.  
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Para além dos sensores laser, o equipamento é constituído, por um sistema de medição de distância e 

velocidade, por acelerómetros e por um computador de aquisição de dados, os quais serão posteriormente 

analisados por um programa específico [GEOCISA, 2007a]. 

O sistema de medição do deslocamento do veículo é composto por um sensor que é acoplado a uma das 

rodas do veículo. Os acelerómetros são utilizados para medir a aceleração vertical do veículo e 

consequentemente determinar os movimentos verticais do veículo, para que os resultados obtidos possam ser 

calibrados tendo em conta este factor (ver Figura 3.27). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.26 – Esquema do Perfilómetro Laser [LNEC, 2007ª]. 
 
Durante o levantamento, o operador técnico pode visualizar as medições em tempo real e registar no sistema 

todas as informações que julgar pertinentes, como por exemplo: necessidade de ultrapassagem (alteração do 

deslocamento inicialmente previsto), passagem por obras de arte (passagens inferiores, superiores), ou outras 

situações que possam ser importantes considerar posteriormente na análise dos dados obtidos. 

A operação do equipamento deve ser feita, geralmente, no período diurno e em dias sem chuva, por um 

operador técnico e um condutor, preferencialmente auxiliados por 1 ou 2 veículos de segurança 

[CIBERMÉTRICA, 2007]. 

O Perfilómetro Laser pode ser utilizado para determinação do perfil transversal de um pavimento, tendo o 

mesmo principio de medida que o da medição do perfil longitudinal. No entanto, é necessário proceder-se à 

montagem de mais sensores na viga de alumínio transversal do equipamento, num mínimo total de 5 

sensores, localizados de modo que dois deles se situem em cada extremo da viga, outros dois no alinhamento 

dos rodados e o último numa posição intermédia na viga.  

A utilização de 5 sensores pode não garantir a detecção dos valores relativos às maiores amplitudes, 

nomeadamente a profundidade da rodeira, que pode ser determinada com mais precisão mas menos 

rendimento com a régua. Quanto mais sensores forem utilizados, maior será a probabilidade de detectar a 

profundidade da rodeira (ver Figura 3.28). 

 

 

 
 

Figura 3.27 – Profundidade da rodeira [COST 354, 2007]. 
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b) Perfilómetro Inercial (APL) 

O Perfilómetro Inercial (APL, Analiseur du Profil en Long) é um equipamento destinado à medição do perfil 

longitudinal dos pavimentos em serviço ou em vias de construção de modo contínuo, a uma velocidade de 

ensaio, normalmente entre os 40 a 80 km/h [SACR, 2007d]. 

O APL (ver Figura 3.29) é um equipamento de referência inercial constituído por um reboque atrelado a um 

veículo. A medição da distância é efectuada por uma roda de medição e a partir de um pêndulo inercial são 

determinadas as amplitudes que irão constituir o perfil longitudinal (ver Figura 3.30), que é obtido num 

sistema de aquisição de dados a bordo do veículo rebocador [LCPC, 2007]. 

O princípio de medida está associado às oscilações angulares entre o braço de suporte da roda de medição 

(que é mantida em contacto permanente com o pavimento através de um sistema de suspensão e de 

amortecimento) e o pêndulo inercial (que representa um plano de referência inercial), as quais resultam dos 

movimentos verticais, devidos às elevações do perfil do pavimento) [LCPC, 2007]. 

As oscilações angulares são medidas por um transdutor de deslocamentos associado ao pêndulo inercial 

[LCPC, 2007]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.28 – APL [Fontul, 2006]. 

 

É de referir que o verdadeiro perfil é uma propriedade estática, ou seja, não está associada à velocidade, não 

sendo por isso este factor importante para a sua determinação. Contudo, serão obtidos resultados com melhor 

qualidade se as velocidades de ensaio não forem demasiado elevadas. De forma a obter uniformidade na 

qualidade dos resultados, é aconselhável que o veículo circule a uma velocidade constante. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.29 – Exemplo de representação de um perfil longitudinal a partir do ensaio com o APL [SACR, 2007d]. 
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c) Régua  

O teste da Régua (The Straightedge Test – EN 13036-7) é um método de ensaio estacionário e 

conceptualmente simples para medir irregularidades na superfície dos pavimentos (ver Figura 3.31). 

Para pavimentos novos a utilização deste método é um primeiro indicador de qualidade da nova estrutura, 

tendo em conta os limites para irregularidades definidos pela JAE (1998). 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.30 – Régua horizontal (à esquerda) e régua vertical (à direita) [adaptado de EN 13036-7, 2003]. 

 
De acordo com a norma EN 13036-7 (2003), este equipamento é constituído por: uma régua de comprimento 

3.000 mm e espessura 25 mm, que é colocada na posição horizontal e deve ser rígida para que se desvie do 

plano no máximo ±0,5 mm em qualquer ponto, quando suspensa nos seus pontos de extremidade; uma outra 

régua e comprimento 300 mm e largura 25± mm é colocada na vertical perpendicularmente à régua descrita 

anteriormente. 

O ensaio deve ser efectuado depois de assegurar que a superfície está limpa de detritos. Para o teste 

longitudinal deve-se colocar a régua paralela à linha central da estrada, enquanto que para o teste transversal 

a régua é posicionada perpendicularmente a essa mesma linha. 

O ensaio consiste na colocação da régua de 3 m na posição pretendida e perpendicularmente coloca-se a 

régua de 30 cm, ajustando-se a posição vertical por forma a que esta fique com uma das extremidades em 

contacto com a superfície do pavimento. A leitura é efectuada medindo a distância entre a régua de 3 m e a 

superfície de medição, utilizando para o efeito a graduação da régua de 30 cm. 

Este ensaio é utilizado para medições pontuais tanto longitudinais como transversais, ou em qualquer outra 

direcção. Contudo possui a limitação física do comprimento de 3 m quando se pretende efectuar medições 

entre dois pontos específicos de contacto que se encontrem distanciados a mais de 3 m. 

3.3.2 -  Avaliação da textura superficial e do atrito 

O atrito mobilizado pelo contacto entre o pneu e a superfície do pavimento (aderência) é dos parâmetros 

mais importantes para a segurança dos utentes, já que de acordo com estatísticas feitas em vários países, a 

falta de aderência é dos principais responsáveis pela alta percentagem de acidentes ocorridos. Torna-se muito 

importante a avaliação do atrito na monitorização e manutenção de pavimentos de modo a poder 

proporcionar-se aos utentes um adequado nível de segurança [GEOCISA, 2007b]. 
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A medição do atrito proporcionado pela superfície de uma camada de desgaste realiza-se em geral segundo 

três métodos: 

 medição do atrito pontual, sem utilização de pneu; 

 medição do atrito longitudinal em contínuo, com pneu bloqueado; 

 medição do atrito transversal em contínuo, com pneu livre [Branco et al, 2006]. 

Estes métodos de medição baseiam-se na passagem sobre o pavimento de uma roda ou deslizador de 

borracha, em que a roda se move com velocidade variável ou com velocidade constante [Pinto, 2003]. 

De modo a simular a situação mais desfavorável, a medição do coeficiente de atrito deve ser feita com o piso 

molhado com uma película de água uniforme sobre a superfície a ensaiar. Nos países sujeitos a Invernos 

rigorosos, a medição é feita sobre pavimentos cobertos de neve e gelo [Pinto, 2003]. 

O parâmetro MPD assume importância na caracterização da textura de um pavimento e pode ser determinado 

recorrendo à técnica volumétrica da mancha e a ensaios com o perfilómetro laser. O ensaio com o 

Perfilómetro Laser é semelhante ao descrito anteriormente para a avaliação da irregularidade. No entanto a 

frequência é mais elevada (62,5 kHz) tendo em vista a medição da profundidade da textura [LNEC, 2007ª]. 

O coeficiente de atrito depende da velocidade de ensaio e da textura, e as medições associadas a vários 

equipamentos disponíveis com diferentes características. A partir de uma experiência internacional 

promovida pela PIARC (Permanent International Association of Road Congress), foi desenvolvido um 

Índice de Atrito Internacional (IFI, International Friction Index) com o intuito de comparar e harmonizar os 

métodos de avaliação de textura (macrotextura) e de atrito [Aps & Bernucci, 2004]. 

Este índice caracteriza um pavimento em termos de aderência e textura, independentemente do tipo de 

pavimento ou do tipo de equipamentos de auscultação envolvidos [Solminihac, 2001].  

O objectivo do desenvolvimento deste índice é permitir que para todos os equipamentos se possa chegar aos 

mesmos valores para um determinado pavimento, estabelecendo-se, assim, uma escala de referência 

[Carmona, 2002]. 

O IFI integra dois parâmetros que juntos descrevem a relação entre o atrito e a velocidade para um 

pavimento. Estes dois parâmetros são o atrito (F60, para a velocidade de 60 km/h, friction number) e a 

constante da velocidade de referência de 60 km/h (Sp, speed constant), tendo em conta o pavimento molhado 

[Wambold, 2005]. O IFI é, assim, definido pelo par de valores: F60, Sp [ASTM E 1960, 2003]. 

A velocidade de ensaio (S), a considerar para a determinação do IFI é diferente consoante o tipo de método 

utilizado (equipamento). Para uma dada velocidade (S), e para um dado coeficiente de atrito medido a essa 

mesma velocidade, a equação seguinte permite determinar o valor do coeficiente de atrito para a velocidade 

de referência: 

SpS
S eFRFR )60(

60
−×= ,                                                               (3.2) 

em que: 

FR60 – valor do atrito à velocidade de referência de 60 km/h; 
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FRs – valor do atrito à velocidade S, para um dado equipamento; 

Sp – constante da velocidade de referência; 

S – velocidade de ensaio [Solminihac, 2001], [ASTM E 1960, 2003]. 

A constante da velocidade de referência Sp (km/h) pode ser determinada mediante uma regressão linear 

tendo em conta medições da macrotextura: 

)( MPDbaSp ×+= ,                                                             (3.3) 

em que, a e b são constantes correspondentes ao método pelo qual se determina a macrotextura do 

equipamento e MPD é o valor de profundidade média de perfil [ASTM E 1960, 2003]. 

Com o valor de FR60 determina-se o valor do F60: 

)( 6060 FRBAF ×+= ,                                                          (3.4) 

em que, A e B são parâmetros específicos de cada equipamento [ASTM E 1960, 2003]. 

Sabendo os valores de F60 e de Sp é possível obter a curva de referência do atrito-velocidade de 

deslocamento para um determinado pavimento [ASTM E 1960, 2003]: 

SpSeFSF )60(
60)( −×= .                                                            (3.5) 

Para adaptar o conceito do IFI à escala europeia, está a ser desenvolvido um novo índice de atrito: Índice de 

Atrito Europeu (EFI, European Friction Index), com vista a tornar mais específicos os valores obtidos, no 

que diz respeito aos equipamentos de auscultação utilizados na Europa. 

O perfil levantado pelos equipamentos perfilómetros proporciona a determinação de um parâmetro, MPD 

(Profundidade Média de Perfil, Mean Profile Depth), relacionável com a profundidade da textura superficial 

de um pavimento, obtendo-se valores comparáveis com os obtidos nos métodos volumétricos. 

O valor de MPD é uma estimativa do valor médio de profundidade, referente à macrotextura, tendo em conta 

a análise de segmentos, como se pode observar na Figura 3.24. 

médionívelpicodenívelpicodenívelMPD −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
2

º2º1
.                          (3.6) 

Com base no valor de MPD (ver Figura 3.24) pode ser estimada a Profundidade de Textura Superficial 

(ETD, Estimated Texture Depth), o que torna possível a comparação com os valores de Profundidade Média 

de Textura (MTD, Mean Texture Depth) obtidos pelos métodos volumétricos (Técnica Volumétrica da 

Mancha).  

O valor ETD é calculado através da seguinte expressão, de acordo com a ISO 13473-1:1997:  

)(8,02,0 mmMPDETD += .                                                              (3.7) 
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Figura 3.31 – Esquema do conceito MPD [adaptado de ISO 13473-2, 2002]. 
 

a) Técnica Volumétrica da Mancha  

O ensaio da mancha de areia é utilizado há muitos anos para determinar a profundidade média da 

macrotextura da superfície da camada de desgaste, podendo ser aplicado a qualquer tipo de pavimento (ver 

Figura 3.32). 

No entanto, a norma europeia EN 13036-1 (2001) descreve uma metodologia mais actualizada de execução 

deste ensaio, recorrendo à utilização de pequenas esferas de vidro de dimensão normalizada em substituição 

da areia. O ensaio baseia-se nos mesmos princípios, contudo a utilização de esferas normalizadas 

proporciona um resultado mais fidedigno, evitando-se recorrer à normalização por determinação da 

granulometria utilizando material passado nos peneiros normalizados, como se verifica no caso de utilização 

de areia. 

As esferas/areia são colocadas num recipiente cilíndrico e o material é vertido no ponto a ensaiar. 

Posteriormente, utilizando o lado de um disco próprio e efectuando movimentos circulares, o material é 

espalhado de forma a obter uma superfície aproximadamente circular, com as esferas/areia a preencher todas 

as depressões da superfície do pavimento, até que não seja possível aumentar a área de espalhamento. 

O mesmo operador deverá efectuar, pelo menos, quatro ensaios espaçados ao acaso na secção do pavimento 

em estudo. O diâmetro do círculo, constituído pelo material espalhado na superfície de teste, é determinado 

com uma régua e fazendo a média de 3 ou 4 diâmetros na mesma mancha, já que a área obtida não é um 

circulo perfeito. Calculando a média dos valores obtidos nos ensaios, é possível determinar-se a 

profundidade média de textura (macrotextura) da superfície de pavimento testada: 

2

4
D
VMTD

π
= ,                                                                            (3.8) 

em que: 

MTD – Mean Texture Depth, Profundidade Média de Textura (mm); 

V – volume da amostra de material (mm3); 
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D – diâmetro médio da área coberta pelo material (mm). 

De acordo com a norma EN 13036-1 (2001), este ensaio tem como limites de aplicabilidade 0,25 mm a 5 

mm (valor de profundidade média de perfil, MPD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.32 – Sequência da Técnica da Mancha de Volumétrica utilizando areia normalizada. 
 
Segundo o CEEP, a superfície de camadas de desgaste dos pavimentos flexíveis deverá apresentar, uma 

profundidade mínima de textura superficial, caracterizada pelo ensaio para determinação de altura de areia 

(MTD), de acordo com o especificado no Quadro 3.2 

 
Quadro 3.2 – Especificações para a textura superficial de pavimentos flexíveis [EP-IEP-JAE, 2002]. 

Tipo de mistura betuminosa Altura de areia (mm) 

Betão betuminoso Aa ou MTD > 0,6 

Betão betuminoso drenante Aa ou MTD > 1,2 

Microbetão rugoso Aa ou MTD > 1,0 

Argamassa betuminosa Aa ou MTD > 0,4 

Mistura betuminosa de alto módulo Aa ou MTD > 0,4 

 

A superfície de camadas de desgaste de pavimentos rígidos deverá apresentar uma profundidade mínima de 

textura superficial, caracterizada pelo ensaio para determinação de altura de areia (Aa ou MTD) de 0,6 mm. 

Este ensaio analisado em conjunto com outros ensaios permite, também, determinar características de ruído e 

de mobilização de atrito. 

b) Equipamentos com tecnologia laser 

A utilização de sensores laser para a observação superficial do pavimento é um método tridimensional. A 

partir de um plano de referência são medidos pontos da superfície de modo a obter uma precisão de 

observação pré-definida. A utilização destes equipamentos não requer condições de iluminação específicas 

como nos métodos anteriores de observação visual as patologias dos pavimentos [Branco et al, 2006]. 
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Os sensores laser medem em contínuo a distância ao plano de referência, e quando esta distância diverge da 

distância de referência detecta-se uma descontinuidade que poderá ser interpretada como uma determinada 

degradação (ver Figura 3.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.33 – Princípio de funcionamento dos equipamentos laser [adaptado de LCPC, 2004]. 

 
Os sensores laser não cobrem toda a largura do pavimento, o que pode implicar a omissão de variadas 

degradações. Contudo estes sensores são geralmente posicionados e concentrados para analisarem as zonas 

de rolamento dos pneus porque, em princípio, são os locais onde é expectável uma maior probabilidade de 

ocorrência de degradações (por exemplo, o possível desenvolvimento de rodeiras). 

O Circular Texture Meter (CTmeter), introduzido em 1998, é um equipamento que utiliza a tecnologia laser 

para determinar as características de macrotextura de um pavimento. Este equipamento pode ser utilizado 

tanto em laboratório como in situ (ver Figura 3.34) [Nippo Sangyo CO., 2004b]. 

O sensor laser analisa um círculo de 284 mm de diâmetro, ou uma circunferência de perímetro 892 mm. O 

círculo ou circunferência é dividido em 8 segmentos de 112 mm e é então obtida uma estimativa para o valor 

de MPD para o pavimento em estudo, tendo em conta a média das 8 profundidades obtidas [Hoerner et al, 

2003]. 

 

 

 

 

 
Figura 3.34 –CTmeter (à esquerda) e zona de contacto do CTmeter com o pavimento (à direita) [Wambold, 2005]. 

 

O RUGO desenvolvido pelo LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) é um equipamento com 

tecnologia laser, que permite a medição da textura superficial de um pavimento realizada em contínuo, 

integrando o fluxo normal de tráfego, com velocidade entre 40 e 90 km/h [LCPC, 2004]. 
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Este equipamento é transportado num veículo comercial, e é constituído por uma fonte emissora de raios 

laser (que mede a distância sem contacto) e por um potenciómetro óptico, protegidos por uma caixa 

amovível, fixa à parte de trás do veículo (medindo distâncias relativamente à superfície do pavimento). À 

fonte emissora de raios laser e ao potenciómetro óptico estão associados um sistema electrónico e um micro-

computador [LCPC, 2004]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 – RUGO (à esquerda) e fonte emissora de raios laser e potenciómetro óptico (à direita) [LCPC, 2004]. 
 

O RUGO tem um alto rendimento e opera de dia com o pavimento em superfície seca, de modo a não 

interferir com a informação obtida (ver Figura 3.35) [LCPC, 2004]. 

O princípio fundamental deste equipamento é medir e registar (a uma cadência elevada - 16.000 Hz) a 

distância entre o emissor laser e o pavimento, no alinhamento das rodas no lado direito do veículo [LCPC, 

2004]. 

O tratamento estatístico das medições obtido em suporte informático a bordo do veículo e associado, permite 

obter os parâmetros de textura (rugosidade), e também determinar um equivalente da altura de areia, de 

modo a ser possível a comparação com os métodos tradicionais [LCPC, 2004]. 

O operador a bordo do veículo, controla o sistema, supervisiona o processo de obtenção de dados, introduz 

parâmetros de medição e regista eventuais observações [LCPC, 2004]. 

c) Ensaio dinâmico de determinação do atrito 

O Dynamic Friction Tester (DFtester) é um equipamento relativamente simples de utilizar e transportar, que 

avalia as características de aderência de um pavimento (ver Figuras 3.36 e 3.37). Este equipamento obtém 

resultados de medições num curto intervalo de tempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 – Ensaio com o DFtester [Nippo Sangyo CO., 2004ª]. 
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Nas medições efectuadas são obtidos valores do coeficiente de atrito em função da velocidade (de 0 a 80 

km/h), que são graficamente representados em forma de um espectro contínuo [Nippo Sangyo CO., 2004ª]. 

A pressão de contacto transmitida pelo equipamento ao pavimento é semelhante a um veículo com motor 

[Nippo Sangyo CO., 2004ª]. 

 

 

 

 

Figura 3.37 – DFtester [Wambold, 2005]. 

A borracha do equipamento é pressionada contra a superfície do pavimento com uma determinada força 

vertical W (perpendicular à superfície). É também aplicada uma força horizontal F com o intuito de mover a 

borracha a uma velocidade V (velocidade tangencial de rotação). 

A força F está relacionada com o atrito, e sabendo tanto o valor de W como de F pode determinar-se o 

coeficiente de atrito μ: W
F=μ  [Nippo Sangyo CO., 2004ª].  

Se a força W for mantida constante e se W
1  for substituído na equação anterior pela constante de 

proporcionalidade K, então o coeficiente de atrito μ, fica directamente proporcional a F: FK ×=μ . Na 

Figura 3.38 é apresentado um exemplo da variação do coeficiente de atrito em função da velocidade de 

ensaio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 – Variação do valor do coeficiente de atrito em função da velocidade [Nippo Sangyo CO., 2004ª]. 

 
O CTmeter e o DFtester são equipamentos de referência da ASTM para determinar o parâmetro IFI, 

definido pelo conjunto{ }SpF ;60 : 

6,113,116 −×= MTDSp ,                                                            (3.9) 
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02,17,110 −×= MTDSp ,                                                          (3.10) 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

××+= SpeDFTF
40

2060 732,0081,0 ,                                           (3.11) 

 

em que: 

Sp – speed constant; 

F60 – friction number; 

MPD – medida da textura obtida pelo CTmeter; 

MTD – medida da textura obtida pelo método volumétrico; 

DFT20 – é o valor obtido pelo DFtester para uma velocidade de 20 km/h [Wambold, 2005; ASTM E 1960, 

2003]. 

d) Pêndulo Britânico 

O Pêndulo Britânico é um equipamento portátil desenvolvido pelo United States National Bureau of 

Standards, e posteriormente aperfeiçoado pelo British Road Research Laboratory, com o objectivo de 

executar ensaios de resistência à derrapagem [Dynatest, 2007]. 

O Pêndulo Britânico é um dos equipamentos mais simples e economicamente viáveis, para avaliar as 

características de aderência (microtextura) de um pavimento pontualmente, sendo extremamente versátil na 

aplicação em várias situações (ver Figura 3.39) [Lee et al, 2005]. 

Este equipamento permite a medição pontual do coeficiente de atrito longitudinal cinemático, através da 

avaliação da energia absorvida por atrito, quando uma superfície de borracha do pêndulo (fixada na 

extremidade do braço do pêndulo) desliza sobre o pavimento, ou sobre uma amostra de material a ensaiar 

(ver Figura 3.40) [Dynatest, 2007]. Pode ser utilizado in situ ou em laboratório, sendo também parte 

integrante dos ensaios de laboratório de polimento acelerado. 

 

 

 

 

 
Figura 3.39 – Pêndulo Britânico das Estradas de Portugal. 

 
As características do equipamento foram desenvolvidas para simular a passagem do pneu de um veículo a 

uma velocidade de aproximadamente de 50 km/h sobre o pavimento molhado [Dynatest, 2007]. 

Este equipamento é constituído por uma base horizontal de apoio e nivelamento, e coluna de suporte do 

pêndulo e do quadrante da escala de medida. O pêndulo tem um braço de rotação articulado na coluna 
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vertical fixa na base, com o deslizador na extremidade livre que funciona como simulador da superfície de 

um pneu. O quadrante vertical está fixo na coluna vertical e contém a escala de medida [Branco et al, 2006]. 

Os valores medidos nos ensaios são obtidos em BPN (British Pendulum Number), grandeza que representa 

indirectamente o atrito que se obteria entre o pneu e o pavimento. Quanto maior for o valor de BPN, implica 

que maior será a resistência oferecida pela superfície do pavimento à passagem do da borracha do pêndulo, 

já que maior será a energia perdida pelo pêndulo [Lee et al, 2005]. 

O procedimento de ensaio com o Pêndulo Britânico é o seguinte: 

 assegurar que o pavimento não está molhado; 

 calibrar e nivelar o aparelho - com a utilização de uma bitola e ajustando num parafuso junto à 

coluna de suporte, calibra-se a passagem da borracha do pêndulo entre os dois traços assinalados na 

bitola; 

 para cada ponto realizar 5 leituras e antes de cada leitura espalhar água no pavimento na zona da 

passagem da borracha do pêndulo de modo a simular as condições mais desfavoráveis;  

 medição da temperatura da água do pavimento com um termómetro, imediatamente a seguir ao 

ensaio – a variação de temperatura está associada a uma variação do coeficiente de atrito, daí ser 

necessário proceder-se à normalização dos resultados obtidos, considerando uma temperatura de 

referência de 20ºC [Highways Department, 1989]; 

 rodar a agulha e o pêndulo para a direita até à posição horizontal; 

 soltar os dois componentes anteriores juntos de forma a rodarem livremente; 

 ler o valor dado pela posição da agulha na escala de medida em BPN; 

 se os 5 valores obtidos diferirem mais do que 3 unidades BPN então repete-se o ensaio até obter 3 

valores iguais consecutivos, sendo este o valor a registar como resultado do ensaio [Highways 

Department, 1989] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40 – Esquema do Pêndulo Britânico [Santos, 2007b]. 

 
Equação para determinação do IFI [Cenek et al, 2007]: 

)0095,0(0436,0
50

60
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××+= SpeBPNF .                                      (3.12) 
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O Caderno de Encargos das Estradas de Portugal, define para determinação do coeficiente de atrito pontual, 

a efectuar com o pêndulo britânico, a realização destes ensaios de 500 em 500 m. Após construção, a camada 

de desgaste deverá apresentar um coeficiente de atrito superior a 0,55 (unidades BPN). 

e) Equipamentos para medição do coeficiente de atrito longitudinal 

O equipamento Grip-tester (equipamento fabricado na Escócia) permite a medição do coeficiente de atrito 

longitudinal entre o pavimento e o pneu normalizado, montado numa roda parcialmente bloqueada (ver 

Figura 3.41). O ensaio consiste na medição das forças horizontal e vertical, que são exercidas no pneu 

normalizado, quando o equipamento se desloca sobre o pavimento em condições normalizadas (velocidade e 

espessura da película de água) [LNEC, 2007b]. 

 

 

 

 

 
Figura 3.41 – Grip-tester [LNEC, 2007b] (à esquerda) e Grip-tester durante ensaio [FINDLAY IRVINE, 2007] (à 

direita). 
 
Este equipamento é formado por um atrelado de três rodas, em que a roda de teste (central) tem uma textura 

macia e permite medir a força horizontal de arrastamento e a força vertical [BS 7941-2, 2000]. 

O maior peso deste equipamento é distribuído pelas duas rodas (3/4 do peso total), que são constituídas por 

pneus rugosos e que são montadas num sólido eixo de aço. Os dois eixos são ligados por uma correia de 

transmissão que continuamente trava a roda de medição. A percentagem de bloqueio é da ordem dos 15% 

[Pinto, 2003; Solminihac, 2001; BS 7941-2, 2000]. 

A velocidade de medição varia consoante as condições locais, podendo ser entre os 5 km/h e os 130 km/h. 

[SACR, 2007e]. 

A temperatura da água aplicada sobre a superfície durante o ensaio deverá estar compreendida entre 5 e 

25 ºC [BS 7941-2, 2000]. 

Este equipamento também pode ser utilizado manualmente (velocidade de cerca de 5 km/h), contudo só em 

situações especiais, no caso de estudos específicos ou em zonas de difícil acesso [Henderson et al, 2006]. 

O eixo principal do equipamento possui uma roda dentada, na qual está adjacentemente montado um sensor 

de proximidade que transmite sinais para a unidade de processamento de sinais (SPU, Signal Processing 

Unit) e que permite o cálculo da distância e da velocidade entre leituras.  

A partir das medições, o coeficiente de atrito é automaticamente calculado e transmitido para o computador 

de recolha de dados, em que o Grip Number (GN) é um valor correspondente à média de um determinado 
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número de leituras do atrito instantâneo num dado comprimento de teste (coeficiente de atrito médio). O 

Grip Number está compreendido entre 0,0 e 1,2. O sistema informático permite ainda a introdução de 

observações por parte do operador [BS 7941-2, 2000]. 

A equação para determinação do IFI é a seguinte: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

××+= Sp
S

eGNF
)6015.0(

60 9104,0(0821,0 ,                                           (3.13) 

em que: 

GN – Grip Number; 

S – velocidade de ensaio; 

Sp – constante da velocidade de referência; 

F60 – valor do atrito à velocidade de 60 km/h. 

f) Equipamentos para medição do coeficiente de atrito transversal 

O SCRIM (Sideway Coefficient Routine Inspection Machine) é um equipamento que permite medir, em 

contínuo, o coeficiente de atrito transversal do pavimento e ao mesmo tempo avalia a textura através de um 

texturómetro laser (que mede a macrotextura e megatextura). A velocidade de ensaio , varia, normalmente, 

entre 20 e 100 km/h (geralmente entre 50 e 80 km/h), [Solminihac, 2001; GEOCISA, 2007b]. 

Este equipamento tem um elevado rendimento na obtenção de resultados (à volta de 300 km de medição por 

dia), permitindo fazer campanhas periódicas em toda a rede rodoviária, e integra-se no fluxo normal de 

tráfego, sendo por isso obtidos valores com maior representatividade da situação normal de circulação 

[CEDEX, 2006a; Branco et al, 2006]. 

O SCRIM é um camião com um tanque de água (capacidade de 10.000 litros, 8.000 litros, 2750 litros, 

dependendo da extensão a ser testada) e um pneu de teste liso, com uma pressão de 350 kPa, no seu lado 

direito (dimensões: 75 mm de largura e φ 508 mm). A roda de teste é carregada com uma carga conhecida 

de 200 kg, que se move verticalmente e é independente dos movimentos do veículo (ver Figura 3.42) 

[CEDEX, 2006a; GEOCISA, 2007b]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.42 – SCRIM (à esquerda) e esquema do SCRIM (à direita) [adaptado de CEDEX, 2006a]. 
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V – sentido de deslocação do equipamento 
N – acção transversal 
R – reacção vertical (200 kg) 

A roda de teste está num plano de rotação que forma um ângulo º20=θ com a direcção do movimento, e 

surge, assim, na área de contacto entre o pneu e pavimento, uma força de atrito normal ao plano de rotação 

da roda [GEOCISA, 2007b]. 

O coeficiente de atrito transversal (μ) é a razão entre a força N horizontal, perpendicular ao plano de rotação 

da roda de medida e a acção vertical R, normal ao pavimento, que a massa suspensa exerce sobre a roda com 

o valor de 200 kg: 
R
N

=μ  (ver Figura 3.43). 

 

 

 

 
Figura 3.43 – Princípio de medida do atrito transversal [Branco et al, 2006]. 

Tendo em conta que, a partir do momento que um pavimento está molhado, o atrito decresce rapidamente, e 

tentando simular as condições mais desfavoráveis, é lançada uma lâmina de água à frente da roda de medição 

e sobre o pavimento geralmente com uma espessura de 0,50 mm, sendo regulada electronicamente por uma 

válvula e um dispositivo de medição de caudal, que tem em consideração a velocidade do veículo [CEDEX, 

2006a]. 

Os dados como a velocidade de medida, o coeficiente de atrito, assim como a referenciação das medidas e 

outras observações inseridas pelo operador são obtidos em tempo real e registados em suporte magnético 

[GEOCISA, 2007b]. 

Como complemento e com o intuito de prevenir o fenómeno de hidroplanagem, a textura também é analisada 

por um sensor laser fixado na parte frontal do veículo, que permite a medição contínua e com precisão das 

irregularidades da superfície à frequência de 32 kHz. O texturómetro laser permite medir a partir de um 

sistema de triangulação com base em raios laser que medem a distância até cada ponto do pavimento 

[GEOCISA, 2007b]. Posteriormente é estimado o valor ETD (Estimated Texture Depth), que é similar ao 

índice que provém da Técnica Volumétrica da Mancha. 

O SFC (Sideways Force Coefficient) é o coeficiente de atrito obtido efectuando o ensaio com o SCRIM. Com 

este valor e sabendo a velocidade de ensaio pode ser determinado o valor do atrito à velocidade de referência 

de 60 km/h: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

××+= Sp
S

eSFCF
)6034,0(

60 1176,1(0326,0 ,                                     (3.14) 

em que: 

SFC – coeficiente de atrito obtido com o SCRIM; 

S – velocidade de ensaio; 

Sp – constante da velocidade de referência; 

F60 – valor do atrito à velocidade de 60 km/h. 
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Existe uma correlação directa entre os resultados obtidos com os equipamentos SCRIM e Grip Tester , com 

base na expressão indicada pelo Transport Research Laboratory (TRL) [Fontul, 2006]: 

049,0786,0 −×= GNSFC .                                                        (3.15) 

O Caderno de Encargos das Estradas de Portugal define que a resistência à derrapagem, para os pavimentos 

flexíveis e rígidos, pode ser avaliada através de ensaios de medição do coeficiente de atrito em contínuo. 

Quando feita com o aparelho SCRIM, o valor do coeficiente de atrito não deverá ser inferior a 0,40 quando as 

medições se façam a 50 km/h, ou a 0,20 para medições efectuadas a 120 km/h. 

3.3.3 -  Avaliação da drenabilidade 

A avaliação da drenabilidade pode ser efectuada recorrendo a métodos como a utilização do Medidor de 

Escoamento (Outflow meter, ensaio descrito na norma EN 13036-3 (2002)) ou do Permeâmetro (descrição do 

ensaio na norma EN 12697-40 (2005)). 

a) Medidor de Escoamento (Outflow meter) 

A norma europeia EN 13036-3 (2002), relativa à medição da drenabilidade horizontal da superfície de um 

pavimento, descreve um método que permite determinar um indicador relacionado com a textura do 

pavimento, utilizando um aparelho denominado Outflow meter. 

Este método tem o objectivo de simular a drenagem da água que está entre a área de contacto de um pneu de 

um veículo em movimento. Resumidamente o aparelho é colocado na superfície de teste e é cheio com água, 

sendo registado o tempo que demora a escoar determinado volume de água. 

O Outflow meter é um aparelho estacionário que consiste num cilindro de plástico transparente com 400 mm 

de altura e diâmetro interno de 50 mm, estando fixo a um disco de bronze que lhe confere estabilidade. Por 

baixo deste disco de bronze está aparafusado um outro disco do mesmo material (138 g) ao qual está ligado 

um disco de borracha de precisão (ver Figura 3.44). A massa total do Outflow meter deverá ser cerca de 

3500 g. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44 – Outflow meter com dimensões em mm [adaptado de EN 13036-3, 2002]. 
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Como este ensaio mede a drenabilidade pontual na área de contacto entre o pneu e o pavimento, a selecção 

da área de ensaio deve ser escolhida cuidadosamente, de modo a que seja representativa do pavimento em 

estudo. 

Tendo em conta que a drenabilidade da superfície de um pavimento varia consideravelmente em largura, os 

ensaios devem ser efectuados nas áreas mais solicitadas pelos pneus dos veículos. 

Devem ser efectuados pelo menos 10 ensaios, distanciados de aproximadamente 2,5 m, para trechos de 25 m 

considerados como representativos de uma extensão que pode variar de 300 m a 500 m. 

Antes de iniciar o ensaio, a parte inferior do Outflow meter deverá ser imersa completamente em água, de 

modo a molhar o disco de borracha. Seguidamente o Outflow meter é colocado verticalmente na superfície 

de teste, tendo o especial cuidado de verificar se a borracha do disco não entra em contacto com nenhuma 

partícula saliente do pavimento ou colocado em cima de uma depressão isolada (ver Figura 3.45). 

Posteriormente é colocada água no interior do cilindro e é registado o tempo que demora a ser escoada a 

água com um volume equivalente entre a marca superior e inferior marcadas nas paredes do cilindro (tempo 

arredondado ao segundo ±0,5 seg). 

Caso demore mais de 3 minutos até que o nível da água desça até ao nível da marca intermédia, deverá ser 

registado o tempo que leva até escoar o volume de água entre a marca superior e a marca intermédia. O 

resultado deste ponto de ensaio é obtido multiplicando o valor de teste por 6. 

O tempo de escoamento (outflow time) para o comprimento da superfície é determinado efectuando 

a média dos 10 pontos de ensaio:  

10
... 1021 OTOTOTOTp

+++
= ,                                                       (3.16) 

em que: 

OTp – tempo de escoamento (outflow time) para um comprimento de 25 m de superfície (seg); 

OTi – tempo de escoamento no ponto de ensaio i (seg). 

Os resultados para o tempo de escoamento estão normalmente no intervalo [30;250] segundos, em que o 

menor valor corresponde a uma maior velocidade de escoamento, e consequentemente maior capacidade 

drenante. 

 

 

 

 

 
Figura 3.45 – Ensaio com o Outflow meter [Hoerner et al, 2002]. 

 
De acordo com a norma EN 13036-3 (2002) os limites de aplicabilidade deste ensaio são de 0 mm a 0,4 mm 

(valores expressos em MPD). 
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b) Permeâmetro 

Outro método que permite medir a drenabilidade in situ no caso especifico de misturas betuminosas 

fabricadas a quente, vem descrito na norma europeia EN 12697-40 (2005). Este método é mais recente e 

proporciona a avaliação da capacidade drenante de um pavimento, de forma rápida e expedita, à semelhança 

do Outflow meter. 

Este método é efectuado para pavimentos drenantes, ou seja, superficialmente permeáveis, e o princípio de 

ensaio é muito semelhante ao explicado anteriormente para o Outflow meter. No entanto, no método de 

ensaio descrito por a EN 12697-40 (2005) a base do equipamento está totalmente aderente à superfície e os 

valores obtidos são afectados de um factor de correcção devido à temperatura de ensaio, contrariamente ao 

ensaio preconizado pela EN 13036-3 (2002). 

O Permeâmetro é utilizado para determinar o tempo que leva a escoar 4 litros de água numa dada área de 

superfície de pavimento, tendo conhecimento de determinadas condições de ensaio. Este tempo de 

escoamento é utilizado para determinar a condutividade hidráulica relativa da superfície do pavimento. 

De acordo com a EN 12697-40 (2005) são efectuadas 10 marcações no pavimento (que vão corresponder a 

10 pontos de ensaio) de 20 em 20 metros, dispostas em diagonal relativamente à largura do pavimento, que 

serão representativas de cerca de 500 m de comprimento da superfície.  

A parte inferior do Permeâmetro, deverá ficar firmemente aderente à superfície de teste, e esta deverá estar 

limpa (livre de detritos) e os ensaios podem ser efectuados independentemente das condições de humidade 

do pavimento, exceptuando o caso de existência de gelo (ver Figura 3.46). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46 – Permeâmetro com dimensões em mm [adaptado de EN 12697-40, 2005]. 
 
Os poros da superfície devem estar saturados de água antes da execução do ensaio, dai que seja necessário 

encher o Permeâmetro com mais do que os 5 litros previstos, já que a medição é efectuada entre a marca de 5 

litros e a de 1 litro. 
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O tempo de escoamento dos 4 litros é determinado sendo registado o valor aproximado aos 0,1 segundos – 

ti,1. Esta medição deve ser efectuada duas vezes, determinando-se: ( ) 2/2,1, ii tt + (média) e 2,1, ii tt − . Se a 

diferença entre os valores for superior a 5% da média, então repetir o ensaio até que dois ensaios sucessivos 

apresentem uma diferença %5≤ . 

O tempo de escoamento é determinado tendo em conta a média dos valores obtidos para os 10 pontos de 

ensaio. O valor obtido é corrigido de um factor de modo a normalizar o resultado a uma temperatura de 

20ºC, de acordo com o Quadro 3.4. 

Quadro 3.3 – Factores de correcção [EN 12697-40, 2005]. 
Temperatura 

da água (ºC) 

Factor de 

correcção 

Temperatura 

da água (ºC) 

Factor de 

correcção 

Temperatura 

da água (ºC) 

Factor de 

correcção 

1 1,73 11 1,27 21 0,98 
2 1,67 12 1,24 22 0,96 
3 1,62 13 1,2 23 0,94 
4 1,57 14 1,17 24 0,91 
5 1,52 15 1,14 25 0,89 
6 1,47 16 1,11 26 0,87 
7 1,43 17 1,08 27 0,85 
8 1,39 18 1,06 28 0,83 
9 1,34 19 1,03 29 0,81 

10 1,31 20 1 30 0,79 
 

A condutividade hidráulica relativa é determinada pela seguinte expressão: 

)(
1

rt
HC

−
=  ,                                                                         (3.17) 

em que: 

t – média do tempo de escoamento (seg); 

r – series resistance time (seg). 

O valor de r traduz, a resistência que o Permeâmetro oferece ao escoamento livre da água, sendo por isso 

uma medida de calibração do ensaio. Para obter o valor r, o Permeâmetro é colocado a pelo menos 75 mm de 

altura sobre uma superfície horizontal (de modo a que não haja resistência da superfície ao escoamento da 

água) e faz-se a leitura do tempo de escoamento de 4 litros de água. Este procedimento deverá ser repetido 

mais 9 vezes e a média dos tempos de escoamento afectada do factor de correcção de temperatura 

corresponderá ao valor r.  

3.3.4 -  Avaliação do ruído 

O ruído produzido pela passagem do tráfego pode ser estimado recorrendo a métodos directos ou a métodos 

indirectos. 

A norma ISO 11819-1:1997 descreve o método directo de referência que preconiza um método de 

comparação do ruído do tráfego em diferentes superfícies de pavimentos para várias composições de tráfego: 
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Acoustics – Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise – Part 1:Statistical Pass-By 

method (método SPB). Este método é aplicável para locais onde não se verifique congestionamento de 

tráfego, como por exemplo cruzamentos, e para velocidades de tráfego superiores a 45 km/h.  

No método SPB é efectuada a medição do nível sonoro máximo de um número estatisticamente significativo 

de passagens individuais de 3 categorias de veículos (veículos ligeiros, veículos pesados de dois eixos, e 

veículos pesados de múltiplos eixos), num determinado local de ensaio, escolhido como representativo de 

uma dada secção de estrada e tendo em conta as categorias de estrada correspondentes a determinados 

intervalos de velocidades de tráfego (velocidade baixa – 45 km/h a 64 km/h; velocidade média, de 65 km/h a 

99 km/h; velocidade elevada – mais de 100 km/h). 

Os níveis sonoros dos veículos (Lveh) são calculados a partir da recta de regressão do nível sonoro máximo 

em função do logaritmo da velocidade, para a velocidade de referência (Vref) correspondente a cada categoria 

de velocidade. Assim, para cada secção de ensaio são obtidos três valores de Lveh, correspondentes às três 

categorias de veículos. 

Com o intuito de determinar o desempenho acústico da superfície de um pavimento é determinado um índice 

que tem em conta as categorias de veículos e velocidades e os níveis sonoros do veículo. O Índice Estatístico 

de Passagem (SPBI, Statistical Pass-By Index): 
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em que: 

ba LeLL 221,  - nível sonoro dos veículos ligeiros, pesados de dois eixos e pesados de múltiplos eixos, 

respectivamente (Lveh); 

ba WeWW 221,  - factores de ponderação, de acordo com o Quadro 3.4; 

ba VeVV 221,  - velocidades de referência para cada categoria de veículo, de acordo com o Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Velocidades de referência e factores de ponderação tendo em conta a categoria do veículo e de estrada 
[ISO 11819-1, 1997]. 

Categoria de estrada de acordo com a velocidade 

Baixa Média  Elevada Categoria de veículo 

Vref (km/h) Wx Vref (km/h) Wx Vref (km/h) Wx 

Ligeiro (1) 50 0,900 80 0,800 110 0,700 

Pesado de dois eixos (2ª) 50 0,075 70 0,100 85 0,075 

Pesado de múltiplos eixos (2b) 50 0,025 70 0,100 85 0,225 

 

O número mínimo de medições para cada categoria de veículos é: 100 veículos ligeiros, 30 veículos pesados 

de dois eixos, 30 veículos pesados de múltiplos eixos, ou caso se considere estas duas últimas categorias 

juntas o número mínimo de veículos pesados é 80. 



Capítulo 3  Metodologias de auscultação de pavimentos rodoviários 

 69 

O ensaio é realizado posicionando os sonómetros a 7,5 m do centro da via de circulação na qual vão passar 

os veículos alvo de medição, e a 1,2 m acima da superfície do pavimento (ver Figura 3.47). 

As medições incluem para cada passagem de veículo o registo do nível sonoro (para o intervalo de 

frequências de 50 Hz a 10 000 Hz, com análise de resultados das frequências centrais de bandas de um terço 

de oitava), a velocidade do veículo e a temperatura do ar e a do pavimento (em intervalos de 15 minutos). As 

condições meteorológicas devem ser tidas em conta, já que a velocidade do vento não poderá ser superior a 

5m/s durante as medições. No entanto em relação à temperatura do ar e à quantidade de água presente na 

superfície do pavimento deverão estar de acordo com os objectivos do ensaio. 

 

 

   

 

 

 
Figura 3.47 – Posicionamento dos sonómetros no método SPB [FORMAT, 2004]. 

Os ensaios devem ser efectuados preferencialmente em locais sem objectos reflectores, com o intuito de não 

afectar os resultados obtidos. A norma ISO 11819-1:1997 define que, pelo menos, uma área de 550 m2 esteja 

sem superfícies reflectoras, a não ser que estas sejam cobertas com material com características de absorção 

de som. 

O método SPB consiste num procedimento de ensaio estacionário que por isso não apresenta condições para 

ser utilizado ao nível da rede.  

Com vista à avaliação do ruído em contínuo, está a ser desenvolvido um método indirecto: o Close Proximity 

(CPX) method (ISO/CD 11819-2). Neste método um ou mais microfones são colocados junto ao pneu de um 

veículo de teste ou montados num atrelado, com vista à determinação do ruído produzido pelo contacto 

pneu/superfície do pavimento (ver Figura 3.48). Actualmente, este ainda não é um método de referência, 

estando a ser optimizados aspectos como o posicionamento dos microfones e o processamento das medições 

[FORMAT, 2004; CEDEX, 2006b]. 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 3.48 – Veículo de ensaio com microfones acoplados a um pneu [FORMAT, 2004] (à esquerda) e veículo de 

ensaio com microfones montados a um atrelado [CEDEX, 2006b] (à direita). 
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3.4 - Veículos multifunções 

Os veículos multifunções permitem a observação de determinados parâmetros num pavimento, em 

simultâneo, a partir da utilização de um veículo com diversas tecnologias integradas no mesmo. A principal 

vantagem deste tipo de equipamentos é a possibilidade de realização de ensaios com vista à determinação de 

alguns parâmetros de forma mais rápida e económica, já que com um veículo apenas, se podem efectuar 

observações correspondentes a diversos equipamentos. O ARAN e o Laser RST são alguns exemplos deste 

tipo de veículos. 

O ARAN (Automatic Road Analyser) é um veículo desenvolvido no Canadá e bastante utilizado neste país e 

nos Estados Unidos da América, e que permite a observação global dos pavimentos em termos de rede 

rodoviária. Efectua observações à velocidade de tráfego. O equipamento permite a definição de variadas 

configurações podendo ser equipado de acordo com a configuração pretendida pela entidade utilizadora, 

tendo em vista quais as características que se pretende observar nos pavimentos.  

Alguns dos sistemas que podem ser incorporados neste equipamento são os seguintes [Roadware, 2007]: 

 Sistema de vídeo, em que as imagens recolhidas podem ser utilizadas em vários softwares(por 

exemplo, o WiseCrax, que permite a detecção automática de fendas e classifica-as segundo o tipo de 

fenda, o nível de gravidade, a extensão e a localização (ver Figura 3.49)); 

 Sistema de medição de distância independente da velocidade de ensaio; 

 Sistema de determinação das características geométricas da estrada, como por exemplo as 

inclinações, os raios de curvatura, utilizando uma combinação de giroscópios; 

 Sistema de GPS (Global Positioning System); 

 Sistema de determinação de perfil longitudinal a partir de tecnologia laser (determinação em tempo 

real de índices de irregularidade, com por exemplo o IRI); 

 Sistema de determinação de irregularidade transversal (profundidade de rodeiras) utilizando um total 

de 37 sensores (ver Figura 3.49); 

 Sistema de determinação da macrotextura do pavimento utilizando lasers de elevada frequência. 

O ARAN é um veículo utilizado essencialmente para integrar bases de dados de sistemas de gestão da rede, 

com vista a determinar índices de qualidade de pavimentos. 

 

  

 
 

Figura 3.49 – Sistema de vídeo (WiseCrax) (à esquerda) e sistema de determinação de irregularidade transversal (à 
direita) [Roadware, 2007]. 

 
O Laser RST (Laser Road Surface Tester), desenvolvido na Suécia, é um veículo multifunções que permite a 

determinação de parâmetros como a profundidade máxima de rodeiras, o IRI, a inclinação transversal da 

estrada, a textura, o perfil transversal (com a utilização de 17 lasers colocados numa barra na parte frontal do 
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veículo de teste) e perfil longitudinal (ver Figura 3.50) [Ihs & Sjögren, 2003]. À semelhança do ARAN, este 

veículo, integra-se no fluxo normal de tráfego e é equipado com tecnologia de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.50 - ARAN [MaineDOT, 2007] (à esquerda) e Laser RST [ELAG, 2007] (à direita). 

 
3.5 - Equipamentos utilizados em Portugal 

Com base nos elementos apresentados anteriormente relativos a algumas metodologias consideradas 

representativas, foi efectuada uma síntese dos equipamentos de auscultação de pavimentos rodoviários com 

mais utilização em Portugal.  

No Quadro 3.5., são referidas as principais vantagens e desvantagens destes equipamentos, a interferência no 

tráfego, medidas de segurança e condições aconselhadas à realização dos ensaios e o número mínimo de 

recursos humanos necessários a execução dos ensaios.  

Quadro 3.5 – Síntese de algumas características de determinados equipamentos utilizados em Portugal. 

Equipamentos/ 
Ensaios 

Recursos 
humanos 

necessários 
durante o 

ensaio 

Condições de 
ensaio Vantagens/ Desvantagens 

Características 
alvo de 

avaliação 

Interferência 
no tráfego 

Medidas de segurança no 
caso de ensaios em 

pavimentos em serviço 

VIZIROAD 
1 operador 

e 1 
condutor 

Período diurno 
sem chuva 

O registo das degradações 
superficiais com o apoio deste 

equipamento apresenta um bom 
rendimento, estando dependente da 

concentração do operador. Os 
resultados obtidos apresentam uma 

componente subjectiva. 

Degradações 
superficiais Interfere 

É aconselhável o 
acompanhamento de um 

veículo de segurança. 

Deflectómetro 
de Impacto 

1 operador/ 
condutor 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

O Deflectómetro de Impacto é um 
equipamento que apresenta um bom 
rendimento apesar da sua condição 

de ensaio estacionária e consequente 
interferência no tráfego. Os 

resultados obtidos são em geral 
fidedignos. 

Características 
estruturais Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer o 
acompanhamento dos 

ensaios por veículos de 
segurança. 

Radar de 
Prospecção 

1 operador 
e 1 

condutor 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

O Radar de Prospecção permite a 
determinação das interfaces entre 

camadas constituídas por materiais 
diferentes de modo contínuo e de 

forma não destrutiva. No entanto, os 
resultados obtidos por si só não 

constituem resultados conclusivos, 
sendo necessário complementar com 

execução de sondagens à rotação. 
Apresenta uma componente 

complementar dos ensaios de carga. 

Características 
estruturais Não interfere 

Apesar de se tratar de um 
ensaio dinâmico sem 

interferência no tráfego, é 
aconselhável o 

acompanhamento dos 
ensaios por veículos de 

segurança. 

Perfilómetro 
Laser 

1 operador 
e 1 

condutor 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

O Perfilómetro Laser pode ser 
adaptado para determinar tanto a 

profundidade de rodeiras 
(aproximada) associada à 

irregularidade transversal, como a 
irregularidade longitudinal ou 

mesmo a profundidade de textura de 

Irregularidade e 
Textura Não interfere 

Apesar de se tratar de um 
ensaio dinâmico sem 

interferência no tráfego, é 
aconselhável o 

acompanhamento dos 
ensaios por veículos de 

segurança. 

(Continua) 
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forma contínua. Apresenta um 
rendimento elevado. 

Perfilómetro 
Inercial (APL) 

1 operador 
e 1 

condutor 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

O Perfilómetro Inercial destina-se à 
determinação da irregularidade 

longitudinal de forma contínua e 
utilizando um pêndulo inercial. 

Apresenta um rendimento elevado. 

Irregularidade 
longitudinal Não interfere 

Apesar de se tratar de um 
ensaio dinâmico sem 

interferência no tráfego, é 
aconselhável o 

acompanhamento dos 
ensaios por veículos de 

segurança. 

Régua 1 operador Período diurno 
sem chuva 

A Régua permite a obtenção da 
profundidade máxima das rodeiras 

entre outras irregularidades, no 
entanto é um ensaio utilizado para 

medições pontuais, de baixo 
rendimento. 

Irregularidade Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer a 

presença nos ensaios de 
veículos de segurança. 

Técnica 
Volumétrica 
da Mancha 

1 operador Período diurno 
sem chuva 

A Técnica Volumétrica Mancha 
permite determinar a profundidade 
média de textura de um pavimento 

de forma pontual. É um ensaio 
simples de baixo rendimento. 

Textura Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estático requer a presença 
nos ensaios de veículos de 

segurança, ou de outro 
tipo de medidas que 

assegurem a segurança do 
operador. 

Pêndulo 
britânico 1 operador Período diurno e 

sem chuva 

O Pêndulo Britânico proporciona a 
determinação do coeficiente de 

atrito de forma simples. Contudo é 
um ensaio pontual e que interfere 
com o tráfego rodoviário e com 

baixo rendimento. 

Atrito Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer a 

presença nos ensaios de 
veículos de segurança, ou 
de outro tipo de medidas 

que assegurem a 
segurança do operador. 

Grip-tester 
1 operador 

e 1 
condutor 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

O Grip-tester tem a mesma função 
do Pêndulo Britânico, no entanto 

permite a determinação do 
coeficiente de atrito longitudinal de 

forma contínua e com elevado 
rendimento. 

Atrito 
longitudinal Não interfere 

Apesar de se tratar de um 
ensaio dinâmico sem 

interferência no tráfego, é 
aconselhável o 

acompanhamento dos 
ensaios por veículos de 

segurança. 

SCRIM 
1 operador 

e 1 
condutor 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

O SCRIM permite a medição em 
contínuo do coeficiente de atrito 

transversal., e algumas versões deste 
equipamento possuem um laser para 
medição da profundidade de textura 
em simultâneo com o coeficiente de 

atrito. Apresenta um rendimento 
elevado. 

Atrito 
transversal e 

Textura 
Não interfere 

Apesar de se tratar de um 
ensaio dinâmico sem 

interferência no tráfego, é 
aconselhável o 

acompanhamento dos 
ensaios por veículos de 

segurança. 

Outflow meter 1 operador Período diurno e 
sem chuva 

O Outflow meter é um equipamento 
de ensaio pontual que permite 

determinar para qualquer tipo de 
pavimento as características de 
drenabilidade de forma simples. 

Drenabilidade Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer a 

presença nos ensaios de 
veículos de segurança, ou 
de outro tipo de medidas 

que assegurem a 
segurança do operador. 

Permeâmetro 1 operador Período diurno e 
sem chuva 

O Permeâmetro permite a avaliação 
da capacidade drenante de um 

pavimento de características porosas 
(pavimentos drenantes) de forma 
rápida no entanto apenas pontual. 

Drenabilidade Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer a 

presença nos ensaios de 
veículos de segurança, ou 
de outro tipo de medidas 

que assegurem a 
segurança do operador. 

Método SPB  1 operador 
Período 

preferencialmente 
diurno 

O método SPB permite determinar o 
ruído produzido pela passagem de 

tráfego numa determinada secção de 
pavimento. É um ensaio de 

referência estacionário que é 
adequado para a utilização a nível de 

projecto, apresentando um baixo 
rendimento. 

Ruído Não interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer a 

presença nos ensaios de 
veículos de segurança, ou 
de outro tipo de medidas 

que assegurem a 
segurança do operador 

Sondagens 1 operador 

Período 
preferencialmente 

diurno e sem 
chuva 

Tanto as sondagens à rotação como 
a abertura de poços de sondagem, 

são ensaios destrutivos que são 
efectuados pontualmente e por isso 

mesmo apenas proporcionam a 
obtenção de informação pontual da 

constituição do pavimento, 
geralmente complementar a outros 

ensaios efectuados com outros 
equipamentos, como por exemplo o 
Deflectómetro de Impacto e o Radar 

de Prospecção. 

Constituição do 
pavimento Interfere 

Por se tratar de um ensaio 
estacionário requer a 

presença nos ensaios de 
veículos de segurança, ou 
de outro tipo de medidas 

que assegurem a 
segurança do operador. 
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O Quadro 3.5 pode ser de grande utilidade, permitindo consultar, de forma rápida, os equipamentos de 

auscultação que constituem o state-of-the-art dos equipamentos utilizados actualmente em Portugal.  

3.6 - Manutenção de pavimentos rodoviários 

A manutenção de pavimentos rodoviários está, geralmente, associada a sistemas de gestão de pavimentos 

rodoviários (e respectivos equipamentos de auscultação utilizados, correspondentes a parâmetros de estado 

que se pretendem avaliar) que podem variar de país para país, assim como de entidade para entidade.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.51 - Estrutura esquemática do sistema de gestão de pavimentos da EP [EP-IEP-JAE, 2005]. 
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Como exemplo, apresenta-se na Figura 3.53, a estrutura de funcionamento e os princípios gerais do sistema 

de gestão de pavimentos implementado pela entidade Estradas de Portugal. 

O sistema de gestão de pavimentos das EP engloba três módulos principais: 

 Base de Dados Rodoviária; 

 Avaliação da Qualidade dos Pavimentos; 

 Avaliação das Estratégias de Aplicação dos Recursos. 

A Base de Dados Rodoviária está relacionada com a componente do Levantamento das Condições da Rede, 

ou seja, com a auscultação de pavimentos. Esta actividade de gestão está apoiada num sistema de 

referenciação da rede rodoviária, que permite a localização de qualquer elemento da rede, e a identificação 

do seu estado, em qualquer data do período de vida dos pavimentos.  

Para o levantamento das condições da rede, nas campanhas de observação das EP, é utilizado o sistema 

VIZIROAD. Como referido no capítulo anterior, trata-se de um sistema informático composto por dois 

teclados de registo pré-definidos, tendo em conta as patologias que serão alvo de levantamento, associados a 

um computador portátil. 

Os pavimentos que fazem parte dos segmentos de gestão da base de dados rodoviária são caracterizados 

tendo em conta alguns domínios como a história dos pavimentos, a caracterização do tráfego e o estado 

superficial, apresentados no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 – Domínios da base de dados rodoviária do sistema de gestão das EP [EP-IEP-JAE, 2005]. 

Tipos de dados Domínios da base de 
dados rodoviária Pavimentos flexíveis Pavimentos Rígidos 

História dos 
pavimentos 

1) Caracterização da estrutura do pavimento e respectiva fundação, incluindo, sempre que 
possível, os dados do projecto e de construção de todas as intervenções de reabilitação 
realizadas e a idade de cada intervenção (estrutura nova e reabilitação); 

2) Caracterização da geometria do perfil transversal (largura de vias de tráfego e bermas); 
3) Dados relativos às eventuais auscultações efectuadas, incluindo as constantes da 

caracterização final dos pavimentos, nas fases da recepção provisória e da recepção 
definitiva; 

4) Se possível dados sobre a sinistralidade rodoviária, no que respeita aos pontos negros 
da estrada. 

Caracterização do 
tráfego 

1) Tráfego médio diário anual e evolução previsível; 
2) Tráfego médio diário anual de pesados e evolução previsível. 

Estado Superficial 

1) Fendilhamento tipo pele de 
crocodilo; 

2) Fendilhamento longitudinal e 
transversal; 

3) Peladas, desagregações 
superficiais, exsudação do 
betume, polimento dos 
agregados, assentamentos 
localizados; 

4) Covas (ninhos); 
5) Reparações; 
6) Rodeiras; 
7) Irregularidade longitudinal; 
8) Aderência (coeficiente de 

atrito/textura superficial). 

1) Fendilhamento transversal, longitudinal, ou em 
blocos; 

2) Fendilhamento nos cantos das lajes e nas 
proximidades das juntas; 

3) Desagregações superficiais/ 
lasqueamento/polimento dos agregados; 

4) Reparações; 
5) Escalonamento de lajes (desfasamento vertical) 

ou ascensão de finos; 
6) Defeitos na selagem das juntas ou fendas ou 

expulsão do selante; 
7) Aderência (coeficiente de atrito/textura 

superficial). 
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A Avaliação da Qualidade dos Pavimentos compreende a análise e o tratamento de dados provenientes das 

campanhas de auscultação que são integrados na base de dados e proporcionam a determinação de 

indicadores que constituem elementos de apoio à decisão, nomeadamente a indicação de segmentos da rede 

que, devido ao seu avançado estado de degradação, devem ser objecto de reparação imediata.  

O indicador utilizado pelas EP é o IQ (Índice de Qualidade), que tem em conta algumas características 

funcionais e pode ser determinado tanto para pavimentos flexíveis como para pavimentos rígidos. 

O IQ dos pavimentos flexíveis, varia entre 0 (pavimento em muito mau estado) e 5 (pavimento em muito 

bom estado), sendo adoptado geralmente o valor de 2,0 como indicador da necessidade de intervenção [EP-

IEP-JAE, 2005].  

Para pavimentos flexíveis, o IQ é determinado da seguinte forma: 

5,020,2/0002598,0 )(03,0002139,05 tttt
IRI

t PSCReIQ t ++×−×−×= ×− ,                      (3.19) 

em que: 

IRIt – irregularidade longitudinal do pavimento no ano t [mm/km]; 

Rt – profundidade média das rodeiras no ano t [mm]; 

Ct – área com fendilhamento e pele de crocodilo no ano t [m2/ 100m2, em %]; 

St – área com degradação superficial de materiais (covas e peladas) no ano t [m2/100m2]; 

Pt – área com reparações no ano t [m2/100m2] [EP-IEP-JAE, 2005]. 

Para calcular o IQ é necessário estabelecer para cada segmento o valor/área do nível de gravidade de cada 

tipo de degradação, de acordo com o Quadro AII.1 do Anexo II. 

Quadro 3.7 - Esquema de quantificação do IRI na ausência de quantificação directa. 
Degradação Condição Nível IRI 

Fendilhamento pele de crocodilo < = 1 
e 

Peladas, etc. < = 1 
e 

Rodeiras < = 1 

Tipo 1: 
IRI = 1500 mm/km 

Todos os casos que não correspondam ao tipo 1 ou ao tipo 3 são 
considerados de tipo 2. 

Tipo 2: 
IRI = 2500 mm/km 

Fendilhamento pele de crocodilo = 3 
ou 

Peladas, etc. = 3 
e 

Rodeiras > = 2 

Tipo 3: 
IRI = 3500 mm/km 

 

O IRI para os pavimentos flexíveis (que constituem 99% da rede nacional sob gestão das EP) pode ser 

estimado recorrendo apenas à observação visual com utilização do VIZIROAD (com ausência de medição 

directa, de acordo com o Quadro 3.7). 

Para pavimentos rígidos, o IQ (correspondente ao PCI , Present Condition Index) é determinado de acordo 

com a equação 3.20, e varia no intervalo entre 0 (pavimento em muito mau estado) e 100 (pavimento em 

muito bom estado). Geralmente o valor de 55 é tomado como indicador da necessidade de intervenção. 
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∑ ∑= =
×−=

D

d

G

g dgt VDFAIQ
1 1

100  ,                                                      (3.20) 

em que: 

IQt – Índice de Qualidade (entre 0 e 100); 

VDdg – valor a deduzir que representa a redução da qualidade devido à existência de degradações no 

pavimento e que depende do tipo de degradação, do nível de gravidade e da densidade de ocorrência; 

FA – factor de ajustamento, que depende do valor total a deduzir [EP-IEP-JAE, 2005]. 

Esta expressão tem como princípio que o estado geral de um pavimento rígido, pode ser determinado 

somando os efeitos das suas degradações, cada uma com o seu nível de gravidade e densidade de ocorrência 

(Quadro AII.2 do Anexo II). 

A Avaliação das Estratégias de Aplicação dos Recursos constitui a principal ferramenta de apoio à decisão, 

tendo em conta modelos de comportamento (que permite determinar o momento mais adequado para intervir 

tendo em conta a evolução do IQ), custos de reabilitação, custos dos utentes, financiamento e histórico das 

intervenções nos pavimentos e tráfego. 

O exemplo do sistema de gestão da rede das EP, utiliza apenas um equipamento de apoio à observação visual 

para posteriormente determinar índices de qualidade que possam traduzir o estado actual do pavimento.  

Com o intuito de se adquirir informação mais completa e que se aproxime mais da realidade sobre o estado 

dos pavimentos, é necessário utilizar ou criar índices de qualidade, que englobem resultados provenientes de 

diversos equipamentos. Sendo, deste modo, possível reunir num só índice informação sobre características 

de atrito, de irregularidade, de drenabilidade, de capacidade de carga, de ruído e de textura. 
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4 -  CASO DE ESTUDO PRÁTICO 

4.1 - Identificação e descrição do caso de estudo  

No âmbito desta dissertação, considerou-se adequado efectuar uma análise prática de alguns conceitos 

estudados anteriormente. 

O caso prático de estudo, que será descrito e analisado, é referente à beneficiação de uma estrada nacional no 

Norte do país, que constitui um trecho de 13 km. A obra de beneficiação em questão surgiu como uma 

oportunidade de avaliar estruturalmente um pavimento flexível a partir da utilização de equipamentos de 

auscultação. 

O objectivo fundamental deste estudo desenvolvido pelo LNEC consiste na determinação da capacidade 

estrutural do pavimento, comparando a estrutura existente com a preconizada em projecto, por forma a 

verificar a sua conformidade. Não se indicam elementos mais detalhados sobre o trecho de estrada analisado 

porque neste estudo requerido ao LNEC, tem de ser mantido o carácter de confidencialidade. 

A estrada analisada tem duas vias de circulação, uma em cada sentido, e berma não pavimentada. 

Este trecho da estrada nacional foi pavimentado até à camada de regularização. A análise estrutural, referente 

à determinação da capacidade de carga, é complementada com a determinação de características das misturas 

betuminosas e camadas granulares aplicadas, como por exemplo, a determinação do teor em betume e do 

tipo de agregados e da granulometria de agregados. 

Neste caso, a conformidade do projecto com o executado em obra é fundamental, visto que a estrutura do 

pavimento é dimensionada tendo em conta valores admissíveis relacionados com os estados limites últimos 

de fendilhamento por fadiga e de deformações permanentes. Se o pavimento apresentar camadas com 

espessuras menores do que o projectado ou materiais com características diferentes do previsto, a resposta do 

pavimento não será a pretendida, a vida útil expectável será menor e poderá aumentar a probabilidade de 

ocorrer a degradação precoce do pavimento. 

O dimensionamento de uma estrutura de pavimento implica o conhecimento das características geológico-

geotécnicas dos materiais que irão constituir a sua fundação e das solicitações de tráfego a que estará sujeita 

ao longo do seu período de vida útil. O dimensionamento, tem ainda em conta a definição das características 

mecânicas das camadas que a constituem, nomeadamente, os módulos de deformabilidade e os coeficientes 

de Poisson. No Quadro 4.1 estão apresentados os módulos de deformabilidade e coeficientes de Poisson dos 

materiais constituintes do pavimento. 

Antes da obra de beneficiação, o pavimento existente era constituído por camadas de materiais granulares e 

revestimentos superficiais. Trata-se de um tipo de estrutura de pavimento comum a estradas com tráfego 

baixo a mediano. O aumento de tráfego, excedendo o inicialmente previsto, levou à sua degradação à 

necessidade de se efectuar obras de beneficiação. Na Figura 4.1 é possível observar o avançado estado de 



Metodologias de auscultação de pavimentos rodoviários: aplicação prática do Radar de Prospecção e do Deflectómetro de Impacto 

 

78 

degradação em que se encontrava o pavimento existente, encontrando-se o revestimento superficial 

totalmente degradado. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.1 – Pavimento existente antes da obra de beneficiação (à esquerda) e Estrada Nacional em estudo (à direita). 
 

Quadro 4.1 – Módulos de deformabilidade e coeficientes de Poisson dos materiais constituintes do pavimento (dados 
de projecto de 2005). 

 E (MPa) υ 

Betão betuminoso 4500 0,35 

Macadame Betuminoso 5500 0,35 

Base ABGE 240 0,35 

Sub-base ABGE 130 0,35 

Fundação 70 0,40 

 

A obra de pavimentação tem em conta dois tipos de estruturas diferentes de pavimento:  

 Pavimento novo a construir nas zonas de rectificação do traçado (as espessuras das várias camadas 

estão apresentadas no Quadro 4.2); 

 Reforço e alargamento do pavimento existente (as espessuras das várias camadas estão apresentadas 

no Quadro 4.3). 

Nas zonas onde foi construído pavimento flexível novo e onde se efectuou o alargamento do pavimento 

existente, foi colocado geotêxtil previamente à execução das camadas granulares, com o principal objectivo 

de evitar a contaminação das camadas granulares. 

Quadro 4.2 - Pavimento novo e alargamento nas zonas de rectificação do traçado (dados de projecto de 2005). 

Camada Material Espessura (cm)

Desgaste Betão Betuminoso 5 

Regularização  Macadame Betuminoso  7 

Base Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) (ABGE) 15 

Sub-base Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) (ABGE) 15 
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Quadro 4.3 - Reforço do pavimento existente (dados de projecto de 2005). 

Camada Material Espessura (cm) 

Desgaste Betão Betuminoso 5 

Regularização  Macadame Betuminoso  7 

Pré-Regularização Macadame Betuminoso  variável 

 

No projecto está preconizada a aplicação de uma rega de impregnação em emulsão betuminosa sobre a 

camada de base granular e precedendo a execução da camada de macadame betuminoso, assim como, a 

aplicação de regas de colagem nas interfaces entre as camadas betuminosas. 

Nas zonas onde se procedeu ao reforço do pavimento existente foi colocado geotêxtil entre a camada de pré-

regularização e de regularização, com o principal objectivo de evitar a propagação de fendas. 

4.2 - Equipamentos de auscultação utilizados 

Para a avaliação estrutural do pavimento em estudo recorreu-se à utilização do Deflectómetro de Impacto 

(FWD – Falling Weight Deflectometer) e do Radar de Prospecção (GPR – Ground Penetrating Radar). 

Também se procedeu à execução de sondagens à rotação em determinados locais. 

a) Deflectómetro de Impacto 

Antes de se proceder à execução dos ensaios com os equipamentos de auscultação efectuou-se a marcação no 

pavimento da quilometragem referente ao trecho em estudo, para proporcionar maior rapidez de execução 

dos ensaios. 

Os ensaios de carga foram realizados com um Deflectómetro de Impacto do LNEC (o mais antigo) com um 

afastamento de 75 m entre locais de ensaio (ver Figura 4.2). Foram efectuados ensaios nas duas vias do 

trecho em estudo, os ensaios de carga foram realizados na rodeira exterior (mais próximo da berma) porque 

corresponde geralmente à situação mais desfavorável. Trata-se da rodeira que se encontra mais próxima da 

berma e por isso está mais próxima da descontinuidade longitudinal entre o pavimento e a berma não 

pavimentada. Contudo também é de notar que em termos práticos de execução dos ensaios, o facto de se 

efectuarem na rodeira exterior e não na rodeira interior permite a ocupação apenas de uma via de tráfego, 

durante a execução dos ensaios. 

A aquisição de dados e o comando dos ensaios foram efectuados no interior do veículo de teste, no qual está 

instalado um computador e outros componentes electrónicos. 

Para cada ponto de ensaio, a placa de carga e os sensores do Deflectómetro foram posicionados na superfície 

do pavimento procedendo-se à queda da massa sobre a placa de carga. O primeiro impacto tem como função 

ajustar a placa de carga à superfície do pavimento. Após o registo das deflexões o equipamento é 

posicionado no ponto de ensaio seguinte. 
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Os 7 sensores deste equipamento são sismómetros, transdutores de deslocamentos absolutos. A configuração 

do equipamento utilizado para a execução dos ensaios do caso de estudo é apresentada no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 – Configuração do ensaio de carga com o Deflectómetro de Impacto do LNEC 
Diâmetro da placa (cm) 30 

Força de pico do ensaio (kN) 50 

Posição dos sensores em relação ao 

centro da placa de carga (cm) 

0 (D0), 30 (D1), 45 (D2), 60 (D3), 90 

(D4), 120 (D5), 180 (D6) 

 

Durante os ensaios com o equipamento, foram efectuadas medições da temperatura do ar e da superfície da 

camada betuminosa de regularização, já que a temperatura a que são realizados os ensaios de carga pode ter 

grande influência nos resultados obtidos, nomeadamente na determinação dos módulos de deformabilidade 

das misturas betuminosas cuja correcção é feita à posteriori para a temperatura de projecto. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 – Ensaio com o Deflectómetro de Impacto (à esquerda) e acompanhamento de um veículo de segurança 

durante os ensaios com o Deflectómetro de Impacto (à direita). 
 

b) Radar de Prospecção 

Os ensaios com o Radar de Prospecção do LNEC no trecho de 13 km em estudo foram efectuados nas duas 

vias da estrada utilizando, primeiro, a antena de 1,0 GHz e, posteriormente, a de 1,8 GHz. Neste caso foram 

recolhidos no total 52 km de registo de informação (13 km × 4 passagens). 

No início do ensaio (ver Figura 4.3), foi ajustada a altura das antenas suspensas para cerca de 0,45 m. 

Seguidamente foi efectuada uma calibração com uma placa metálica com o intuito de obter um ficheiro de 

calibração que tivesse em conta a espessura de ar entre a antena e a superfície do pavimento e as oscilações 

do atrelado (e consequente variação da espessura de ar entre as antenas e a superfície do pavimento) 

ocorrentes durante os ensaios. Para a obtenção do ficheiro de calibração foram registadas 1000 leituras 

(scans). Este procedimento foi repetido quando se efectuou a mudança de antenas (de 1,0 GHz para 

1,8 GHz). 

No sistema de aquisição de dados procedeu-se à configuração das características das antenas, das amplitudes 

do sinal emitido e do número de leituras por metro. Optou-se por definir 4 leituras por metro (de 25 em 

25 cm) por se tratar de um pavimento flexível.  
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O ensaio foi efectuado de modo contínuo a uma velocidade de tráfego de aproximadamente 50 km/h. Foram 

definidos registos parciais de 2 ou 3 km, efectuando-se paragens durante o ensaio entre registos parciais, com 

vista a guardar estes registos em ficheiros separados. Daí a importância do acompanhamento do veículo de 

teste por dois veículos de segurança, um à frente e outro atrás, que permite assegurar o apoio a todo o 

procedimento de ensaio (ver Figura 4.3). Durante os ensaios houve alguns sub-trechos que tiveram de ser 

repetidos, porque a roda de medição parou de transmitir informação relativa à distância.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 – Posicionamento das antenas a 0,45 m da superfície do pavimento (à esquerda) e acompanhamento de 

veículo de segurança durante a execução do ensaio (à direita) 
 

c) Sondagens à rotação 

A partir dos resultados obtidos com os dois equipamentos, foram identificadas determinadas zonas e pontos 

singulares, nos quais foram efectuadas algumas sondagens à rotação, com o intuito de determinar ou verificar 

a constituição do pavimento, no que diz respeito à espessura e constituição das camadas., além de permitir 

obter amostras para efectuar ensaios laboratoriais para determinação de parâmetros como a baridade, teor em 

betume, porosidade, penetração e temperatura de amolecimento de anel e bola do betume recuperado, entre 

outros. 

4.3 - Análise de resultados 

a) Deflectómetro de Impacto 

Os resultados obtidos nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto consistem na determinação das deflexões 

em cada ponto de ensaio e da força de pico correspondente. 

A normalização dos resultados foi feita tendo em conta a força de impacto padrão de 50 kN:  

)(
50

m
F

D
D

m

m
n μ

×
= ,                                                                    (4.1) 

 

em que: 

Dn – Deflexão normalizada; 

Dm – Deflexão medida; 

Fm – Força medida. 
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Foi possível observar que de um modo geral as deflexões registadas ao longo dos 13 km são semelhantes nas 

duas vias, o que permitiu distinguir zonas de comportamento estrutural diferente. Para pavimentos flexíveis 

considera-se que deflexões acima de 500 μm para uma carga de 50 kN correspondem, geralmente, a 

pavimentos com má capacidade estrutural. No sentido B - A verificou-se que determinados pontos singulares 

apresentaram uma deflexão muito elevada. 

As deflexões normalizadas obtidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto para cada sentido são 

apresentadas nas Figuras 4.4 e 4.5 (as mesmas Figuras apresentam-se com mais pormenor nas Figuras do 

Anexo III). 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.4 – Deflexões medidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido A – B 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.5 – Deflexões medidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido B – A. 
 

 
No sentido B - A, no ponto quilométrico (Pk) 8+737, que corresponde a uma zona de pavimento novo, 

registou-se uma deflexão no sensor D0 de cerca de 2,6 mm. Este valor de deflexão é relativamente elevado. 

No tarolo obtido da sondagem à rotação observou-se total fendilhamento da camada betuminosa de 

regularização (ver Figura 4.6). É possível que esta situação se verifique devido à falta de capacidade de 

suporte das camadas granulares subjacentes ou mesmo da fundação naquele local. 

 

 

 
Figura 4.6 – Tarolo 18 do Pk 8+737. 
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Em alguns sub-trechos verifica-se que as deflexões foram ligeiramente superiores no sentido B – A 

comparativamente com o sentido A – B. Esta situação pode ser justificada pelo facto de a via correspondente 

ao sentido B – A ser na sua maioria em escavação, enquanto que a via de sentido contrário é em aterro. A 

maior parte deste trecho de 13 km é em perfil misto. Possivelmente, na via em escavação as condições de 

drenagem não estão asseguradas da mesma forma que na via em aterro, o que pode ter provocado problemas 

na fundação e consequentemente induzir uma diminuição da capacidade de suporte do pavimento. 

Também é de notar que, em alguns trechos de pavimento reforçado, os valores de deflexão foram inferiores 

aos registados para trechos em pavimento novo. Esta questão pode ser observada nas Figuras 4.4 e 4.5. Por 

exemplo, o que se observou no trecho entre Pk 0+000 e Pk 1+000, em pavimento novo, em comparação com 

o trecho entre o Pk 6+100 e Pk 6+800, em pavimento reforçado. É possível que, nos trechos em que se 

verifica que o pavimento reforçado apresentou maior capacidade de suporte do que o pavimento novo, a 

fundação apresentar características geotécnicas mas favoráveis.  

Após a normalização dos valores de deflexão, procedeu-se a um zonamento com base na observação directa 

do gráfico das deflexões obtidas ao longo do trecho de estudo e no método das diferenças acumuladas 

proposto pela AASHTO. Este método permite a divisão em zonas de comportamento estrutural homogéneo, 

correspondentes a zonas de diferentes capacidades de carga, e consiste no cálculo, para cada ponto situado à 

distância x do início do trecho, da diferença ( xZ ) entre a área acumulada sob o gráfico deflexões/distâncias 

( xA ) e a área acumulada correspondente ao valor médio das deflexões em todo o trecho 

( xA ): xxx AAZ −=  [Antunes, 1993]. 

O gráfico de xZ em função da distância, muda de declive nos pontos em que existe mudança de 

comportamento (fronteira) permitindo, efectuar a divisão do trecho de estudo em zonas (sub-trechos) (ver 

Figura 4.9). 

No sentido B - A foram definidas 13 zonas de comportamento estrutural homogéneo (ver Figura 4.7), e no 

sentido A - B 12 zonas (ver Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4.7 – Zonamento pelo método das diferenças acumuladas do trecho em estudo do sentido A – B. 
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Figura 4.8 – Zonamento pelo método das diferenças acumuladas do trecho em estudo do sentido B – A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Ilustração do método das diferenças acumuladas para a divisão em zonas de comportamento homogéneo. 
Fonte: [AASHTO, 2001] 

 
As Figuras 4.7 e 4.8 são demonstrativas das várias zonas de comportamento estrutural homogéneo obtidas 

para cada sentido de circulação. Verificou-se que a divisão em zonas é semelhante para a generalidade do 

trecho de 13 km. Também é possível verificar que a mudança de zona, em geral coincide com a mudança de 
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constituição do pavimento. Por exemplo, a zona 1 e a zona 3 correspondem a pavimento reforçado, enquanto 

que as zonas 2 e 4 são constituídas por pavimento novo. 

Com a divisão em zonas determinou-se o percentil 85 das deflexões obtidas para cada zona, em que se 

considerou que a deformada representativa da zona correspondente a uma probabilidade das deflexões serem 

excedidas é inferior a 15%:  

DDD σ04,1+=  ,                                                                       (4.2) 

em que: 

D  - valor médio de deflexão da zona; 

Dσ  - valor do desvio padrão. 

Seleccionou-se, então, o local de ensaio de cada zona cujos valores de deflexão se aproximavam dos obtidos 

para o percentil 85 e executaram-se sondagens à rotação nesses locais. 

A partir dos ensaios de carga e com o apoio dos resultados obtidos pelo Radar de Prospecção e pelas 

sondagens, estabeleceram-se modelos de comportamento estrutural para cada zona definida do trecho em 

estudo. O principal objectivo consiste em determinar os módulos de deformabilidade das camadas tendo em 

conta as deformadas obtidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto. 

Sendo a espessura e natureza das camadas conhecidas, utilizou-se um modelo estrutural para o pavimento. 

Fazendo várias iterações determinou-se qual o conjunto de módulos de deformabilidade das camadas que 

conduzia a uma deformada calculada tão próxima quanto possível da deformada medida in situ no ensaio 

representativo dessa zona, ou seja, o local de ensaio correspondente ao percentil 85 [Antunes, 1993]. 

A determinação dos módulos de deformabilidade das camadas do pavimento foi efectuada através do 

programa de cálculo automático BISAR (Bitumen Stress Analysis in Roads), que tem como base o modelo de 

Burmister. O modelo de Burmister considera que o pavimento é composto por um conjunto de camadas 

horizontais, contínuas, homogéneas, isotrópicas e elásticas-lineares, assentes sobre um meio semi-infinito, e 

que na superfície do conjunto de camadas actua uma carga vertical uniformemente distribuída numa área 

circular [SHELL, 1995]. 

O programa BISAR para análise de pavimentos (sistemas multi-camadas) permite considerar que as 

condições de interface entre camadas podem ser variáveis, desde aderência perfeita até deslizamento sem 

atrito (camadas desligadas). 

b) Radar de Prospecção 

O processamento e análise de dados dos ensaios obtidos com o Radar de Prospecção foram efectuados com o 

programa RADAN 6.5 [GSSI, 2005]. Os ensaios foram efectuados para as antenas de 1,0 GHz e 1,8 GHz do 

Radar de Prospecção do LNEC. No entanto, foram tidos em conta para a análise de resultados (em conjunto 

com as sondagens à rotação e os ensaios com o Deflectómetro de Impacto), os ensaios correspondentes à 
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antena de 1,0 GHz, isto porque apesar da antena de 1,8 GHz apresentar melhor resolução, no caso em estudo 

não é muito significativa a diferença, sendo mais importante obter uma maior profundidade de penetração, 

devido a constituição do pavimento em determinadas zonas (ver Figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.10 - Comparação de um troço de ensaio efectuado com a antena de 1,0 GHZ e com a antena de 1,8 GHz do 
Radar de Prospecção. 

 
 

Os ficheiros obtidos nos ensaios com o Radar de Prospecção necessitaram de ser analisados por sub-trechos, 

já que o pavimento em estudo apresentava uma constituição e geometria heterogénea, como anteriormente 

foi referido.  

Os ficheiros foram calibrados com o ficheiro de calibração obtido antes da execução do ensaio, com o 

objectivo de eliminar a parcela dos resultados referente à espessura de ar. As sondagens à rotação permitiram 

calibrar a espessura das camadas, ajustando a constante dieléctrica dos materiais. 

Após divisão dos ficheiros em sub-trechos de geometria e de constituição semelhante, procedeu-se à 

interpretação dos ficheiros. A interpretação passou por definir intervalos de espessuras onde se esperava 

encontrar uma interface entre materiais, tendo em conta as sondagens à rotação obtidas e os dados de 

projecto. A partir da visualização inicial do ficheiro em bruto, foi possível identificar as possíveis interfaces 

do pavimento. Depois deste procedimento tornou-se necessário identificar os pontos de reflexão que se não 

se consideraram relevantes, por serem elementos anómalos, ou por se encontrarem identificados em 

interfaces erradas, ou mesmo a introdução de pontos que promoveu a continuidade da reflexão observada 

(ver Figura 4.11). 
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Figura 4.11 – Comparação entre um ficheiro de interpretação automática e de interpretação manual correspondente a 

um trecho de pavimento reforçado no sentido A - B. 
 

c) Análise de conjunto 

Como exemplo de análise em conjunto dos resultados obtidos com equipamentos (Radar de Prospecção e 

Deflectómetro de Impacto) e com sondagens à rotação, seleccionaram-se dois trechos: um trecho de 

pavimento reforçado (sentido A – B, Pk 0+000 até Pk 1+000), e um trecho de pavimento novo (sentido B – 

A, Pk 6+176 até Pk 6+598). 

Para o troço do sentido B - A correspondente ao intervalo entre o Pk 6+176 e a Pk 6+598, a correspondência 

no ficheiro no programa RADAN é 0 metros e 412 metros, respectivamente, isto porque a contagem da 

quilometragem se inicia no sentido A - B. Importa referir que ocorreu uma situação que afectou a 

referenciação dos registos, nomeadamente devido à roda de medição. Este ficheiro entre o Pk 6+176 e o Pk 

6+598 (422 metros na realidade) tem menos 10 metros do que a realidade, devido a um erro sistemático 

associado à roda de medição, que se verificou em todos os ficheiros obtidos no ensaio. Por esta razão tiveram 

de ser efectuadas correcções das distâncias. 

Tendo em conta a pré-visualização do ficheiro, as informações fornecidas pelo projecto e os tarolos obtidos 

pelas sondagens à rotação considerou-se que o trecho entre o Pk 6+176 e Pk 6+598 seria constituído por duas 

interfaces: a primeira seria a interface entre a camada de regularização em macadame betuminoso e a camada 

de base granular; a segunda interface seria entre a camada de sub-base granular e o geotêxtil colocado sobre 

o solo de fundação (ver Figura 4.12).  



Metodologias de auscultação de pavimentos rodoviários: aplicação prática do Radar de Prospecção e do Deflectómetro de Impacto 

 

88 

Para os intervalos de cota onde seria expectável encontrar as interfaces referidas, definiu-se o intervalo 

[0,04 m; 0,11 m] para a primeira interface e o intervalo [0,20 m; 0,60 m] para a segunda interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12 – Ficheiro de Radar interpretado do trecho do sentido B - A do km 6+176 até ao km 6+598. 

 

A primeira interface (entre a camada de regularização e a camada de base granular) está bem definida, tendo 

sendo registada pouca variação de espessura da camada superficial.  

A segunda interface (entre a camada de sub-base granular e o solo de fundação) já não é tão definida como a 

primeira, visto que as camadas granulares e o solo de fundação apresentam características dieléctricas 

parecidas, o que torna mais difícil obter uma delimitação tão definida quanto a primeira.  

É de referir que, a nível construtivo, é, geralmente, mais fácil obter uma superfície mais regular e 

desempenada para a execução de camadas superficiais de pequena espessura (como é o caso da camada de 

regularização) do que para a execução de camadas granulares adjacentes ao solo de fundação. Com efeito, os 

equipamentos tradicionais de terraplenagens não permitem, de forma geral, obter uma superfície muito 

regular e desempenada. 

Comparando os tarolos 20 e 20 B extraídos no ponto quilométrico 6+187 com o mesmo local no ficheiro 

obtido com os ensaios de Radar de Prospecção, observou-se que a espessura da camada de regularização em 

macadame betuminoso é semelhante, o que atesta a validade dos ensaios efectuados naquela zona com este 

tipo de equipamento não destrutivo e de monitorização em contínuo (ver Figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 4.13 – Identificação do Pk 6+187 no ficheiro de Radar e da espessura entre interfaces (à esquerda) e tarolos 20 

(em cima) e 20 B (em baixo) do sentido B – A (à direita). 
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Foram consideradas três interfaces para o troço de pavimento reforçado entre o Pk 0+000 até ao Pk 1+000 do 

sentido A - B. A primeira interface está identificada entre a camada de regularização, em macadame 

betuminoso, e a camada de pré-regularização também em macadame betuminoso, no intervalo de cotas [0,04 

m; 0,08 m]. A segunda interface encontra-se entre a camada de pré-regularização e o pavimento antigo 

localizada a uma profundidade entre [0,08 m; 0,18 m]. Finalmente, a terceira interface correspondente à 

transição do pavimento antigo com o solo de fundação com o intervalo de cotas definido [0,18 m; 0,60 m]. 

Refira-se que a primeira interface só foi identificada porque, foi colocado geotêxtil entre as camadas de 

macadame betuminoso que apresentou uma reflexão bastante definida das ondas electromagnéticas durante o 

ensaio com o Radar de Prospecção (ver Figura 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14 - Parte do Ficheiro de Radar interpretado do trecho do sentido A - B do Pk 0+000 até ao Pk 1+000. 

 

Na Figura 4.15, compara-se os resultados do ficheiro de RADAN entre o Pk 0+000 e o Pk 1+000, com os 

tarolos obtidos nas sondagens à rotação. Os tarolos 1 e 1 B foram extraídos no Pk 0+600. Foi possível 

identificar a espessura da camada de regularização devido à interface definida pelo posicionamento do 

geotêxtil. No caso de não existir geotêxtil entre a camada de regularização e a camada de pré-regularização, 

contrário, seria difícil identificar esta interface, visto que as duas camadas são constituídas pelo mesmo 

material, logo possuem constantes dieléctricas semelhantes. Quanto à interface definida entre a camada de 

pré-regularização em macadame betuminoso e o pavimento antigo, não foi possível obter informação nas 

sondagens à rotação visto, que quando os tarolos foram executados, apenas foi retirada a parte superior 

correspondente à camada de pré-regularização. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15 - Identificação do Pk 0+600 no ficheiro de Radar e da espessura entre interfaces (à esquerda) e tarolos 1 

(em baixo) e 1 B (em cima) do sentido A – B (à direita). 
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Após o processamento e análise dos ficheiros obtidos nos ensaios com o Radar de Prospecção, procedeu-se à 

determinação das características estruturais de cada zona de comportamento estrutural homogéneo definida a 

partir do método das diferenças acumuladas e utilizando os resultados dos ensaios com o Deflectómetro de 

Impacto. 

A título de exemplo demonstrativo do processo iterativo efectuado, seleccionou-se a zona 1 do sentido A - B 

(entre o Pk 0+000 e o Pk 1+050) e a zona 8 do sentido B - A (entre o Pk 6+112,5 e o Pk 6+787,5). O 

processo consistiu em determinar, para cada zona de comportamento estrutural homogéneo (utilizando como 

local de ensaio representativo de cada zona o correspondente ao percentil 85), o conjunto de módulos de 

deformabilidade das camadas que conduzia a uma deformada calculada que fosse próxima da deformada 

medida no ensaio, utilizando o programa de cálculo automático BISAR. 

No programa de cálculo automático BISAR foi necessário definir dados referentes a três características: a 

carga aplicada na superfície do pavimento, as camadas do pavimento e a posição onde se pretende 

determinar a deflexão devida à carga. 

A carga aplicada e a posição de determinação das deflexões mantêm-se inalteráveis para todas as zonas do 

trecho em estudo. A carga vertical aplicada corresponde à força padrão de 50 kN, utilizada nos ensaios com 

o Deflectómetro de Impacto, com um raio de distribuição da carga de 0,15 m (ver Figura 4.16).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.16 – Dados de entrada no programa BISAR das características da carga aplicada sobre a superfície do 
pavimento. 

 

Os pontos onde se pretende determinar a deflexão devida à aplicação da carga circular de 50 kN 

correspondem à posição dos sensores do ensaio de carga, distribuídos linearmente pela superfície do 

pavimento (ver Figura 4.17). 
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Figura 4.17 – Dados de entrada no programa BISAR dos pontos onde se pretende determinar a deflexão. 

 

Para a primeira iteração, correspondente ao ponto de ensaio do Pk 0+600 (sentido A - B), definiram-se os 

módulos de deformabilidade referidos no projecto (ver Quadro 4.1).  

Os coeficientes de Poisson que foram adoptados para a definição do modelo de comportamento estrutural, 

foram diferentes dos de projecto, tendo em conta a experiência do LNEC, que considerou que as misturas 

betuminosas apresentavam coeficiente de Poisson mais próximo de 0,40 e na fundação com características 

razoáveis tinha coeficiente de Poisson mais próximo de 0,35 (solos de fundação mais argilosos apresentam 

coeficiente de Poisson mais elevado). 

Na análise efectuada, consideraram-se as seguintes quatro camadas: camada de regularização e pré-

regularização em macadame betuminoso; camada que representa o pavimento antigo; uma camada superior 

de fundação de 1 metro; e uma camada a que corresponde a parte inferior da fundação de espessura semi-

infinita. Nas iterações efectuadas para as duas zonas escolhidas (zona 1 do sentido A - B e zona 8 do sentido 

B - A) considerou-se que as camadas em estudo estavam ligadas, tendo em conta os elementos evidenciados 

nos tarolos recolhidos in situ. 

Importa referir que, com o objectivo de aproximar a modelação o mais possível da realidade, se optou por 

dividir a fundação numa camada superior de 1 metro e uma camada inferior de fundação de espessura semi-

infinita com características de camada rígida, ou seja com um módulo de deformabilidade 

significativamente superior à primeira [Antunes, 1993]. 

Este procedimento justifica-se, em alguns casos, pela existência de solos de melhor qualidade, ou de rocha, 

sob a camada superior. Caso isto não aconteça a adopção de uma camada rígida pode ser justificada pelo 

aumento de pressões de confinamento do solo, devido à acção do peso próprio que tendo em conta o 

comportamento não linear, em geral, deste tipo de materiais corresponde ao aumento do módulo de 

deformabilidade com a profundidade [Antunes, 1993].  
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Verificou-se que a camada superior de fundação assume uma maior importância em questões de 

dimensionamento, porque está associada fundamentalmente às deformações permanentes (relacionadas com 

as extensões plásticas verticais de compressão no topo dos solos de fundação). Considera-se uma parte 

superior da fundação com um módulo de deformabilidade menor em comparação com a parte inferior, com o 

intuito não só de aproximar o modelo da realidade como também de estar do lado da segurança. 

As espessuras foram definidas tendo em conta os seguintes aspectos: a espessura dos tarolos 1 e 1B, para as 

camadas betuminosas; a média aritmética da espessura de 9 pontos de reflexão do ficheiro de RADAN 

correspondente, (correspondente a 1 metro de cada lado do Pk 0+600, a partir da tabela de cálculo 

demonstrativa do posicionamento das interfaces entre as camadas do ficheiro de RADAN do sentido A - B 

entre o Pk 0+000 e Pk 1+000); e a espessura especificada no projecto. As características das camadas 

consideradas para efectuar a primeira iteração, estão apresentadas no Quadro 4.5. 

 
Quadro 4.5 – Características das camadas definidas para efectuar a primeira iteração do ponto 0+600, do sentido A - B, 

no programa de cálculo automático BISAR. 
Características das camadas na primeira 

iteração 
Espessura (m) E (MPa) υ 

1 - camada de regularização e pré-regularização 0,17 5500 0,40 

2 - pavimento antigo 0,13 1000 0,35 

3 – camada superior de fundação 1,00 70 0,35 

4 - camada inferior de fundação - 350 0,35 

 

Foram realizadas várias iterações e foi verificada a aproximação entre a deformada calculada (BISAR) e a 

deformada real (ensaio de carga). Para isso, adoptou-se como critério a minimização da raiz quadrada dos 

valores médios dos quadrados das diferenças entre as deflexões medidas e calculadas divididas pelos valores 

médios (RMS – Root Mean Square) [Domingos, 2007]. 
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em que: 

n – número total de sismómetros utilizados; 

dci – deflexão calculada no sismómetro i; 

dmi – deflexão medida no sismómetro i. 

Para valores de RMS inferiores a 10% considerou-se que o conjunto de módulos de deformabilidade 

apresentava um grau de aproximação aceitável. Nestes casos, a deformada calculada aproximava-se de forma 

satisfatória da deformada medida. 

A partir do processo iterativo foi possível identificar a contribuição das várias camadas para a deformada 

medida nos ensaios de carga para o pavimento flexível em estudo.  



Capítulo 4  Caso de estudo prático 

93 

Verificou-se que as deflexões medidas nos transdutores mais próximos do local de aplicação da carga 

traduziam a resposta estrutural do pavimento e da fundação em conjunto, enquanto que nos sensores mais 

distantes, a resposta estrutural estava condicionada pelas camadas inferiores do pavimento e pela fundação, 

ou seja, a deflexão registada no sensor D0 era o reflexo do conjunto da estrutura total (pavimento e fundação) 

enquanto que a deflexão registada no sensor D6 traduzia quase exclusivamente a resposta da fundação à 

carga aplicada (ver Figura 4.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18 – Influência das camadas de um pavimento flexível na definição da deformada medida [adaptado de 

Domingos, 2007]. 
 

Na Figura 4.19 são apresentadas as características das camadas definidas como modelo de comportamento 

estrutural (última iteração do ponto 0+600 do sentido A - B), no programa de cálculo automático BISAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.19 – Dados de entrada no programa BISAR das características das camadas para o Pk 0+600 do sentido A - B. 
 

As deflexões calculadas pelo cálculo automático do programa BISAR correspondiam às deflexões registadas 

na direcção vertical UZ, como indicado na Figura 4.20: 
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Figura 4.20 – Valores das deflexões calculadas pelo programa BISAR na direcção vertical calculadas pelo programa 

BISAR para o ponto 0+600 do sentido A - B. 
 

No Quadro 4.6 constam os valores das deflexões medidas, e das deflexões estimadas, à distância de cada 

sensor, com o objectivo de obter um RMS inferior a 10%. 

 
Quadro 4.6 – Verificação da conformidade com o critério RMS entre deflexões medidas e calculadas pelo BISAR, para 

Pk 0+600 do sentido A - B. 
Sentido A - B 

(zona 1) 
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Deflexão 

calculada (μm) 
316,10 247,00 210,80 177,40 121,50 80,74 35,10 

Deflexão 

medida (μm) 
321,36 255,95 221,82 182,01 126,08 82,47 34,13 

Diferença 

(mm) 
0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Erro (%) 1,64 3,50 4,97 2,53 3,63 2,10 2,85 

Pk
  0

+6
00

 

RMS (%) 3,20 < 10 % (verifica) 

 

No sentido B - A, para o ponto de ensaio Pk 6+187 (zona 8), os coeficientes de Poisson e módulos de 

deformabilidade das camadas adoptados para a primeira iteração foram os já referidos no projecto.  

À semelhança do procedimento efectuado para determinar as espessuras das camadas do local de ensaio Pk 

0+600 do sentido A - B, foram tidos em consideração os seguintes valores para as espessuras: a espessura 

dos tarolos 20 e 20B, para as camadas betuminosas; a média aritmética da espessura de 9 pontos de reflexão 

do ficheiro de RADAN correspondente, (1 metro para cada lado do ponto de ensaio 6+187, a partir da tabela 

de cálculo demonstrativa do posicionamento das interfaces entre as camadas do ficheiro de Radar do sentido 
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B – A, entre o Pk 6+176 e Pk 6+598); e a espessura especificada no projecto. As características das camadas 

definidas para esta zona são referidas no Quadro 4.7. Os valores de deflexões, calculados automaticamente 

pelo programa BISAR, que permitiram obter conformidade com o critério de erro RMS, estão apresentados 

no Quadro 4.8. 

 

Quadro 4.7 - Características das camadas definidas como modelo de comportamento estrutural (última iteração do 
ponto 6+187 do sentido B - A), no programa de cálculo automático BISAR. 

Características das camadas   Espessura (m) E (MPa) υ 

1 - camada de regularização 0,09 5800 0,40 

2 – camadas granulares de ABGE 0,30 110 0,35 

3 – camada superior de fundação 1,00 160 0,35 

4 - camada inferior de fundação  720 0,35 

 

 
Quadro 4.8 - Verificação da conformidade com o critério RMS entre deflexões medidas e calculadas pelo BISAR, para 

o km 6+187 do sentido B - A. 
Sentido B - A 

(zona 8) 
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Deflexão 

calculada (μm) 559,60 292,70 174,40 103,00 40,73 21,09 9,79 

Deflexão 

medida (μm) 529,83 284,16 174,64 102,61 40,45 19,73 7,89 

Diferença 

(mm) -0,03 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Erro (%) 5,62 3,01 0,14 0,38 0,69 6,88 23,97 

Pk
  6

+1
87

,5
 

RMS (%) 9,73 < 10 % (verifica) 

 

Existem várias fórmulas para se proceder à correcção dos módulos de deformabilidade das misturas 

betuminosas, obtidas a partir dos ensaios de carga a diversas temperaturas. 

A expressão seguinte foi desenvolvida pelo LNEC, estabelece uma correlação entre a razão do módulo de 

deformabilidade a uma dada temperatura T (ºC) e o módulo de deformabilidade à temperatura de referência 

de 20ºC [LNEC, 2005]: 

5562,10282,0
20

+−= TE
ET  ,                                                        (4.4) 

em que: 

TE  - módulo de deformabilidade à temperatura T; 

20E  - módulo de deformabilidade à temperatura de 20ºC. 

 

Com a correcção do módulo de deformabilidade, obtido à temperatura T de ensaio, pretende-se determinar o 

módulo de deformabilidade para a temperatura das misturas betuminosas considerada em projecto. Para o 
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caso das camadas em macadame betuminoso a temperatura considerada no projecto é de 24ºC. Deste modo, 

é possível comparar os módulos de deformabilidade apresentados no projecto com os estimados, a partir dos 

resultados dos ensaios efectuados. 

Durante os ensaios de carga foram efectuadas medições de temperatura na superfície do pavimento. No 

entanto, pretende-se determinar o valor da temperatura das camadas betuminosas a uma dada profundidade 

representativa. No caso em estudo, considerou-se que a profundidade representativa da temperatura das 

camadas betuminosas seria a correspondente a metade da espessura das camadas betuminosas. Para isso 

adoptou-se um método empírico para estimar a temperatura das camadas betuminosas, a uma determinada 

profundidade, a partir da temperatura à superfície, das temperaturas do ar ocorridas nos dias anteriores e da 

espessura das camadas betuminosas. 

De acordo com o método de BELLS3 (Baltzer, Ertman-Larsen, Lukanen and Stubstad), a temperatura da 

camada betuminosa à profundidade d é dada pela seguinte equação [Stubstad, R.N. et al; 1998]: 

)5,13(042,0))5,15(83,1)1(62,045,0()25,1)(log(892,095,0 1818 −××+−×+−×+×−×−+×+= hrsenIRhrsendayIRdIRTd , (4.5) 

em que: 

IR – temperatura medida à superfície medida por infra-vermelhos (ºC);  

log – logaritmo na base 10; 

d – profundidade à qual se pretende determinar a temperatura (mm); 

1-day – média da temperatura do ar mais alta e mais baixa do dia anterior; 

sen – função seno para um período de 18 horas, em que um ciclo de 18 horas corresponde a 2π radianos; 

hr18 – hora do dia calculada usando um ciclo de 18 horas de variação de temperatura da camada betuminosa. 

No entanto, conforme a altura do dia em que foram efectuados os ensaios e medidas as temperaturas, as 

funções )5,15( 18 −hrsen  e )5,13( 18 −hrsen  assumem valores diferentes (ver Figura 4.21).  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 4.21 – Função seno representativa do ciclo de 18 horas de variação de temperatura da camada betuminosa 
[Stubstad, R.N. et al; 1998]. 

 
Para a função )5,15( 18 −hrsen apenas se usam os tempos entre as 11:00 horas e as 05:00 horas da manhã 

seguinte. Se o tempo não corresponder ao intervalo anterior utilizar 1−=sen , relativo a 11:00 horas. Caso o 
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tempo esteja entre as 00:00 horas e as 05:00 horas, adiciona-se 24 ao tempo decimal [Stubstad, R.N. et al; 

1998]. 

Para a função )5,13( 18 −hrsen apenas se usam tempos entre as 09:00 horas e as 03:00 horas da manhã 

seguinte. Se o tempo não corresponder ao intervalo anterior, utiliza-se 1−=sen , correspondente a 09:00 

horas. Para intervalos de tempo entre as 00:00 horas e as 03:00 horas, adiciona-se 24 ao tempo decimal 

[Stubstad, R.N. et al; 1998]. 

A temperatura medida à superfície da camada betuminosa (IR) foi corrigida, conforme as condições 

meteorológicas, de acordo com o Quadro 4.9. 

Quadro 4.9 – Correcção da temperatura IR de acordo com as condições meteorológicas [Stubstad, R.N. et al; 1998]. 
Condições meteorológicas Correcção da temperatura IR 

Céu limpo + 4ºC 

Céu parcialmente nublado + 3ºC 

Céu nublado + 1,5ºC 

Chuva/ precipitação + 0,0ºC 

 

Os ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido A – B foram efectuados no dia 10 de Abril de 2007 e 

no sentido B – A no dia 11 de Abril de 2007. O ensaio de carga correspondente ao Pk 0+600, do sentido A – 

B, foi realizado às 06:51 com o céu limpo, enquanto que o ensaio de carga relativo ao Pk 6+187, do sentido 

B – A, foi efectuado às 11:32 com o céu parcialmente nublado. 

Os cálculos das temperaturas das camadas betuminosas, pelo método de BELLS3, estão apresentados no 

Anexo IV, tendo em conta as temperaturas do ar e da superfície do pavimento medidas durante os ensaios de 

carga., e a espessura das camadas betuminosas, referidos no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Valores das temperaturas do ar e da superfície necessárias à estimativa da temperatura das camadas 
betuminosas pelo método de BELLS3. 

 Temperatura 
do ar 

Temperatura da superfície do 
pavimento 

Espessura camadas 
betuminosas 

Pk 0+600 sentido A - B 9ºC 11ºC 17 cm 

Pk 6+187 sentido B - A 17ºC 21ºC 9 cm 

 

Para a zona 1 do sentido A – B, o local de ensaio representativo correspondente ao percentil 85 é o Pk 

0+600. Estimou-se uma temperatura de 13ºC para as camadas betuminosas, em macadame betuminoso, à 

profundidade de 8,5 cm. Para a zona 8 do sentido B – A, o Pk 6+187 corresponde ao percentil 85 desta zona, 

tendo-se estimado uma temperatura de 18ºC para a camada de macadame betuminoso, a uma profundidade 

de 4,5 cm. 

Após se terem estimado as temperaturas das camadas betuminosas, procedeu-se à determinação do módulo 

de deformabilidade, à temperatura de referência de 20ºC. Com a temperatura de referência, determinou-se o 

módulo de deformabilidade à temperatura de projecto (ver Quadro 4.11). 
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Quadro 4.11 – Estimativa do módulo de deformabilidade das misturas betuminosas para a temperatura de projecto. 

 

Temperatura 
de ensaio das 

camadas 
betuminosas 

ET 
(ensaio) E20 

E24 
(à temperatura de projecto) 

Pk 0+600 
sentido A - 

B 
13ºC 4800 MPa 

MPa

E

3925
5562,1130282,0

4800
20

=
+×−=

MPa

E

3430
3925

5562,1240282,0
24

=

+×−=

Pk 6+187 
sentido B - 

A 
18ºC 5800 MPa 

MPa

E

5449
5562,1180282,0

5800
20

=
+×−=

MPa

E

4760
5449

5562,1240282,0
24

=

+×−=

 

Após a correcção dos módulos de deformabilidade para a temperatura de projecto, verificou-se como 

esperado, uma diminuição dos valores dos módulos de deformabilidade, já que as temperaturas calculadas 

para as camadas betuminosas eram inferiores às de projecto (24ºC). 

As variações de temperatura têm influência no comportamento (módulo de deformabilidade) das misturas 

betuminosas, porque afectam o módulo de deformabilidade essencialmente devido à presença de betume. 

O módulo de deformabilidade especificado no projecto para o macadame betuminoso era de 5500 MPa. Nos 

cálculos efectuados a partir dos ensaios de carga, obtiveram-se valores inferiores ao de projecto, para os 

pontos correspondentes ao percentil 85 de cada zona em estudo. Para se poder caracterizar estruturalmente 

cada zona, seria aconselhável estimar módulos de deformabilidade correspondentes a outros pontos para 

cada zona. A obtenção de valores de módulos de deformabilidade, estimados mais baixos do que os 

preconizados em projecto, pode ter origem na má execução e aplicação das misturas betuminosas. No 

entanto, para poder justificar esta diferença seria necessário proceder-se à caracterização da mistura 

betuminosa a partir de ensaios laboratoriais, principalmente ensaios de caracterização do betume, por 

exemplo, dos ensaios de determinação da temperatura de amolecimento de anel e bola e de penetração a 25º. 

Neste capítulo da dissertação apresentou-se uma metodologia de análise para a caracterização estrutural de 

um pavimento flexível, a partir da interpretação dos resultados de ensaios de carga com Deflectómetro de 

Impacto conjuntamente com os do Radar de Prospecção e das sondagens à rotação.  

Nesta parte do trabalho, foram dados alguns exemplos do procedimento efectuado para alguns locais do 

trecho em estudo. Contudo, esta metodologia repete-se para todas as zonas em cada sentido do trecho de 13 

km da estrada nacional analisada. Os ensaios laboratoriais efectuados com os tarolos retirados do trecho e a 

análise estrutural efectuada serão os factores preponderantes na avaliação final do trecho rodoviário em 

estudo. 

Deste modo, foi possível conjugar a análise teórica efectuada com a aplicação de um caso prático de estudo, 

o que permitiu dar uma contribuição académica relacionada com a utilização de equipamentos de 

auscultação, na determinação da capacidade estrutural de pavimentos. 
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5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As vias de comunicação rodoviárias são infra-estruturas de transporte fundamentais para o desenvolvimento 

socioeconómico de qualquer país, porque asseguram um intercâmbio de pessoas e de mercadorias, de forma 

rápida, eficaz e segura, entre várias zonas. É crucial que estas infra-estruturas apresentem um nível elevado 

de qualidade que permita satisfazer os utentes, proporcionando condições de segurança, conforto, economia 

e qualidade ambiental. O conhecimento do estado dos pavimentos ao longo da sua vida útil, é fundamental 

para se atingirem os objectivos enunciados. 

É habitual classificar os pavimentos rodoviários de acordo com três categorias principais: rígidos, semi-

rígidos e flexíveis, sendo estes últimos os mais representativos em Portugal. A constituição de cada um dos 

três tipos de pavimentos implica comportamentos estruturais diferentes, devido à existência de camadas com 

características diferentes, o que se traduz na diferente degradação das cargas em profundidade. 

Os pavimentos são estruturas que evoluem de estado com a acção de vários factores. Esta evolução pode 

traduzir-se no aparecimento de patologias ou degradações que são características de cada pavimento, devido 

às diferenças de materiais constituintes referidas anteriormente. As degradações podem estar associadas com 

a perda de capacidade de suporte da estrutura e/ou com a perda das características funcionais do pavimento. 

As características estruturais de um pavimento estão relacionadas com a capacidade de suporte das cargas 

para que foi projectado, enquanto que as características funcionais estão relacionadas fundamentalmente com 

a regularidade longitudinal e transversal, a drenabilidade, o ruído, o atrito e a textura. Estas características 

estão associadas entre si, na medida em que a textura condiciona o nível de ruído e a mobilização de atrito e, 

por sua vez, é influenciada pelas condições de drenabilidade. 

A obtenção de níveis adequados destas características é muito importante não só para satisfazer as exigências 

dos utentes a curto prazo mas também para assegurar a manutenção destas características a partir de 

operações de monitorização periódicas. Importa referir que a degradação de algumas destas características 

num pavimento rodoviário, pode ter consequências muito graves, nomeadamente no que se refere à 

ocorrência de acidentes de viação.  

Para a avaliação destas características recorre-se a procedimentos nos quais se inserem diversos 

equipamentos de auscultação. Os resultados obtidos permitem avaliar o estado dos pavimentos e a partir dos 

sistemas de gestão da rede rodoviária, é possível determinar posteriormente quando, onde e como se deve 

intervir. 

Neste trabalho foram descritas algumas metodologias de auscultação consideradas representativas para a 

determinação das características referidas. 

Os veículos de auscultação multifunções proporcionam a observação de várias características de um 

pavimento, simultaneamente utilizando apenas um veículo com as várias tecnologias integradas, o que 
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implica redução do tempo de ensaios e consequentemente vantagens ao nível económico, já que mobilizam 

menos recursos humanos. 

Tendo analisado as metodologias de ensaio de alguns equipamentos de auscultação, foi possível 

compreender que o procedimento de calibração antes da realização dos ensaios assume grande relevância 

fundamental para a obtenção de resultados fidedignos. 

Há vários equipamentos que avaliam as mesmas características. Daí estarem a ser desenvolvidas várias 

acções internacionais, com o objectivo de harmonização de metodologias de auscultação de determinadas 

características. Dada a impossibilidade de alargar o âmbito de estudo, não foi possível abordar mais em 

pormenor os indicadores existentes, tendo sido referidos o IFI (Índice de Atrito Internacional), e o IRI 

(Índice de Irregularidade Internacional), este último utilizado pela entidade Estradas de Portugal nos sistemas 

de gestão da sua extensa rede. 

Os sistemas de gestão das redes assumem um papel importante para garantir que os pavimentos em serviço 

possuem as características adequadas a um bom desempenho quer funcional quer estrutural. As campanhas 

de auscultação permitem a determinação de indicadores de qualidade dos pavimentos que servem de apoio à 

decisão de intervenção. Em Portugal, os indicadores de qualidade adoptados baseiam-se, essencialmente, na 

observação visual do estado dos pavimentos. Com as perspectivas de desenvolvimento futuro de 

equipamentos de auscultação de alto rendimento, associados à execução de ensaios à velocidade de tráfego e 

o desenvolvimento de software associado a estes equipamentos que permita a interpretação rápida dos 

resultados, prevê-se que os sistemas de gestão de rede integrem indicadores de qualidade que, de uma forma 

expedita e fidedigna, englobem a avaliação de várias características dos pavimentos. 

O estudo acompanhado no LNEC, surgiu como uma oportunidade para se poder avaliar estruturalmente um 

trecho de pavimento rodoviário, a partir da utilização de equipamentos de auscultação.  

No entanto, a avaliação estrutural de um pavimento rodoviário não se resume à análise efectuada neste 

trabalho. Uma análise estrutural de um pavimento com uma determinada constituição deverá incluir a 

adopção de modelos de comportamento e a execução de ensaios de carga, associados à determinação da 

resposta estrutural do pavimento. Estes ensaios devem ser complementados com ensaios que permitam a 

determinação da constituição das várias camadas e correspondentes espessuras, como a realização de ensaios 

com o Radar de Prospecção, de sondagens à rotação e também de ensaios laboratoriais, em que estes últimos, 

por não serem do âmbito da abordagem adoptada para este trabalho e por não terem sido efectuados até à 

data, não foram desenvolvidos neste estudo. 

A actividade desenvolvida no LNEC apresentada no capítulo 4, é referente a um trecho de 13 km de uma 

estrada nacional (1 faixa de rodagem com 2 vias de circulação, fundamentalmente em perfil misto). Este 

estudo permitiu ter contacto com as metodologias de auscultação associadas ao Radar de Prospecção (para a 

determinação da espessura de camadas de material diferente do pavimento) e ao Deflectómetro de Impacto 

(para determinação da capacidade de carga do pavimento), tendo sido possível compreender a 

complementaridade de resultados provenientes dos dois equipamentos. 
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No entanto, a tecnologia de funcionamento do Radar de Prospecção por si só não permite obter resultados 

conclusivos sobre a constituição do pavimento. Daí que este equipamento deverá ser utilizado na 

identificação de camadas de pavimento de modo complementar, e não de forma isolada. 

Verificou-se que o procedimento de gravação de registo de informação parcial, nos ensaios com o Radar de 

Prospecção, se tornou muito útil, já que a roda de medição parou de transmitir informação relativa à distância 

e foi necessário repetir dois sub-trechos de 2 km.  

Apesar da potencialidade de obtenção de resultados do Radar de Prospecção, constatou-se que a 

interpretação dos registos nem sempre é fácil e pode tornar-se muito complexa, devendo ser efectuada de 

forma cuidada e conscienciosa. 

As sondagens à rotação efectuadas permitiram verificar a constituição real do pavimento. A recolha de 

tarolos provenientes das sondagens à rotação é fundamental porque permite confrontar a realidade com a 

informação obtida nos ensaios efectuados com o Radar de Prospecção e com o Deflectómetro de Impacto 

A partir dos resultados obtidos foi possível identificar claramente dois tipos de constituição diferente no 

pavimento em estudo. Em determinadas zonas, identificaram-se duas interfaces e nas restantes três 

interfaces. É de notar que nos sub-trechos de pavimento reforçado a interface entre as camadas de 

regularização e de pré-regularização, ambas em macadame betuminoso só é perceptível devido à existência 

do geotêxtil aplicado entre estas camadas. 

Foi possível verificar que, em geral, há coincidência entre zonas de comportamento estrutural diferente 

comparando o zonamento efectuado nos dois sentidos (de A para B e de B para A). De uma forma geral, a 

mudança de zona corresponde à mudança de constituição do pavimento. Na maior parte das zonas 

correspondentes à estrutura de pavimento novo, as deflexões registadas são superiores às do pavimento 

reforçado. Também se constatou que na via que se encontra principalmente em escavação (sentido B – A) a 

capacidade de suporte é ligeiramente inferior, podendo a diferença dever-se a problemas de drenagem ou 

problemas relacionados com diferentes características geotécnicas dos terrenos de fundação. 

Consequentemente, verifica-se perda de capacidade de suporte na fundação nesta via, no meio perfil em 

escavação. 

A partir do procedimento efectuado para determinar os módulos de deformabilidade para a temperatura de 

projecto (24ºC), observou-se a influência da temperatura nos módulos de deformabilidade das misturas 

betuminosas. Ocorreu diminuição dos módulos de deformabilidade após a correcção para a temperatura de 

projecto de 24ºC, (13ºC para o Pk 0+600 do sentido A - B e 18ºC para o Pk 6+187 do sentido B - A), tal 

como seria de esperar, já que as temperaturas de ensaio foram inferiores á de projecto. 

Tendo em conta os resultados obtidos nos ensaios de carga efectuados com o Deflectómetro de Impacto, com 

o Radar de Prospecção e com as sondagens à rotação, os módulos de deformabilidade calculados são 

inferiores ao referido no projecto para o macadame betuminoso. No entanto, é necessário estimar valores de 

módulos de deformabilidade com base noutros pontos de para cada zona e efectuar ensaios laboratoriais às 
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amostras recolhidas no campo para poder ter dados para se poder analisar a conformidade do pavimento com 

o preconizado em projecto. 

Após o acompanhamento do caso de estudo no LNEC, foi possível compreender a utilidade dos 

equipamentos de auscultação e a interacção entre resultados obtidos com vista à avaliação estrutural de um 

pavimento. O trecho estudado por ser constituído por um pavimento flexível tão heterogéneo permitiu 

efectuar análises comparativas. Caso fosse num pavimento de constituição homogénea esta análise 

comparativa não seria possível. 

Uma análise futura poderia incluir a tentativa de estabelecer correlação entre os vários resultados obtidos em 

campanhas de ensaio com a utilização de diversos equipamentos, que possibilitem a avaliação de 

características diferentes dos pavimentos, privilegiando metodologias de ensaio não destrutivas. Estes 

resultados seriam integrados em índices de qualidade mais complexos e completos que permitiram a 

avaliação do estado dos pavimentos de uma forma mais próxima da realidade. 
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ANEXOS 

Anexo I – Especificações para a irregularidade  

De acordo com o CEEP, para pavimentos flexíveis e rígidos, a superfície acabada deve ficar bem 

desempenada, com um perfil transversal correcto e livre de depressões, alteamentos e vincos, não podendo, 

em qualquer ponto, apresentar diferenças superiores a 1,5 cm em relação aos perfis longitudinal e transversal 

estabelecidos. A uniformidade em perfil será verificada tanto longitudinalmente como transversalmente, 

através de uma régua fixa ou móvel de 3 m, devendo os valores medidos cumprirem os limites do Quadro 

AI.1. 

Quadro AI.1 – Limites para as irregularidades medidas com régua fixa ou móvel de 3 m para pavimentos flexíveis 
rígidos [EP-IEP-JAE, 2002]. 

Tipo de irregularidade Camada de desgaste 
1ª camada subjacente 

à camada de desgaste 

2ª camada e seguintes 

subjacente à camada 

de desgaste 

Irregularidades transversais 0,5 cm 0,8 cm 1,0 cm 

Irregularidades longitudinais 0,3 cm 0,5 cm 0,8 cm 

 

Complementarmente devem ser respeitados os valores admissíveis para o IRI para a camada de desgaste. 

Para a obtenção destes valores recomenda-se que sejam respeitados os valores referidos para a 1ª e 2ª 

camadas subjacentes à camada de desgaste. 

Quadro AI.2 – Valores admissíveis de IRI (m/km), calculados por troços de 100 metros em pavimentos com camadas 
de desgaste betuminosas [EP-IEP-JAE, 2002]. 

 Percentagem da extensão da obra 

Camada 50% 80% 100% 

Camada de desgaste ≤ 1,5 ≤ 2,5 ≤ 3,0 

1ª camada sob a camada de 

desgaste 
≤ 2,5 ≤ 3,5 ≤ 4,5 

2ª camada sob a camada de 

desgaste 
≤ 3,5 ≤ 5,0 ≤ 6,5 

 
Quadro AI.3 – Classificações correspondentes aos valores admissíveis de IRI para camadas de desgaste betuminosas 

[EP-IEP-JAE, 2002]. 

Muito Bom Excede largamente os parâmetros exigidos. 

Bom Cumpre os parâmetros exigidos excepção feita à percentagem da extensão do traçado 
com valores inferiores a 3,0, que deverá ser superior ou igual a 95%. 

Razoável 
Cumpre os parâmetros exigidos, excepção feita às percentagens de extensão do 
traçado com valores inferiores a 1,5 e 3,0, onde se admitem respectivamente as 

percentagens de 40 e 90. 

Medíocre Não cumpre as exigências anteriores (razoável), mas apresenta valores de IRI de 1,5; 
2,5 e 3,0 em percentagens do traçado superiores a 15, 60 e 85, respectivamente. 

Mau Não cumpre os parâmetros exigidos nas classificações anteriores. 
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Quadro AI.4 – Valores admissíveis de IRI (m/km), calculados por troços de 100 metros em pavimentos rígidos [EP-
IEP-JAE, 2002]. 

 Percentagem da extensão da obra 

Camada 50% 80% 100% 

Camada de desgaste ≤ 2,0 ≤ 2,5 ≤ 3,0 

 

 
Quadro AI.5 – Classificações correspondentes aos valores admissíveis de IRI para pavimentos rígidos [EP-IEP-JAE, 

2002]. 
Bom Cumpre os parâmetros exigidos. 

Razoável 
Não cumpre as exigências anteriores. Apresenta valores de IRI de 2,0; 2,5 e 

3,0 em percentagens do traçado superiores a 15, 50 e 80, respectivamente. 

Mau Não cumpre os parâmetros exigidos nas classificações anteriores. 

 

Estes valores devem ser medidos em cada via de tráfego, ao longo das duas rodeiras (esquerda e direita), e 

calculados os correspondentes IRI por troços de 100 m. O valor médio obtido nas duas rodeiras por cada 

troço de 100 m será o representativo desse mesmo troço. 

A medição da irregularidade com vista à determinação do IRI deverá ser efectuada recorrendo a métodos que 

forneçam o perfil longitudinal da superfície, tais como o nivelamento topográfico de precisão, o equipamento 

APL, ou os equipamentos que utilizam sensores do tipo laser ou ultra-sons. O intervalo de amostragem 

mínimo utilizado para o levantamento do perfil deverá ser da ordem de 0,25 m. 

De acordo com o CEEP, não deverão ser utilizados equipamentos que efectuem a medição da irregularidade 

com base na resposta da suspensão de um veículo (designados por equipamentos tipo “resposta”), atendendo 

às limitações que estes equipamentos apresentam. Com efeito, considera-se desejável o fornecimento dos 

resultados em termos de perfil longitudinal da superfície segundo o alinhamento ensaiado, para além dos 

valores do IRI por troços de 100 m, de modo a poderem visualizar-se quaisquer deficiências pontuais 

existentes na superfície, facilitando a sua localização e tendo em vista a posterior correcção das mesmas 

quando se justifique. 
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Anexo II – Determinação do índice de qualidade utilizado no sistema de gestão de pavimentos 

rodoviários das EP 

Os Quadros AII.1 e AII.2 estabelecem para pavimentos flexíveis e rígidos, respectivamente, a relação entre a 

área afectada e o valor adoptado, consoante o nível de gravidade de cada degradação, para efeitos de cálculo 

do Índice de Qualidade. 

 
Quadro AII.1 - Área afectada/valor adoptado para os níveis de gravidade, parâmetros de estado considerados no 

cálculo do índice de qualidade para pavimentos flexíveis [EP-IEP-JAE, 2005] 

Degradação 
Nível de 

gravidade 
Descrição do nível de gravidade 

Área afectada/ valor 

adoptado 

Nível 1 Fenda isolada. 0,5 m x comprimento afectado 

Nível 2 
Fenda longitudinal significativa, ramificada com 

eventual perda de agregados (2 mm < abertura < 4 
mm). 

2,0 m x comprimento afectado 
Fendilhamento 

Nível 3 
Fenda longitudinal grave ramificada ou em grelha 
ligeira com perda de material (abertura > 4 mm). 

Fenda transversal de qualquer gravidade. 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 1 
Malha com fendilhamento de abertura de pequena 

dimensão e sem ascensão de finos (abertura < 2 mm 
e malha > 20 cm). 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 2 

Malha com fendilhamento de abertura de qualquer 
dimensão e com perda de material (Fendas com 

abertura < 2 mm e malha < 20 cm, ou fendas com 
abertura ente 2 e 4 mm para qualquer tipo de malha, 
ou fendas com abertura > 4 mm e malha > 40 cm). 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Fendilhamento 
do tipo pele de 

crocodilo 

Nível 3 
Malha com fendilhamento de abertura de grande 

dimensão com perda de material e ascensão de finos 
(Fendas com abertura > 4 mm e malha < 40 cm). 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 1 Anomalia com largura < 30 cm. 0,5 m x comprimento afectado 
Nível 2 30 cm < Anomalia com largura < 100 cm. 2,0 m x comprimento afectado 

Peladas, 
Desagregações 

superficiais, 
Exsudação do 

betume, 
Polimento dos 

agregados, 
Assentamentos 

localizados 

Nível 3 
Anomalia com largura > 100 cm, ou várias 

anomalias de qualquer largura na mesma secção 
transversal. 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 1 Profundidade máxima da cavidade < 2 cm. 0,5 m x comprimento afectado 
Nível 2 2 cm < Profundidade máxima da cavidade < 4 cm. 2,0 m x comprimento afectado 

Covas (ninhos) 
Nível 3 

Profundidade máxima da cavidade > 4 cm., ou 
várias covas de qualquer largura na mesma secção 

transversal. 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 1 Reparações bem executadas. 4
1  da largura do trecho x 

comprimento afectado 

Nível 2 Reparações com baixa qualidade de execução ou má 
elaboração das juntas. 2

1 da largura do trecho x 

comprimento afectado 

Reparações 

Nível 3 Reparações mal executadas. Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 1 Profundidade máxima da rodeira < 10 mm. 10 mm 
Nível 2 10 mm < Profundidade máxima da rodeira < 25 mm. 25 mm  Rodeiras 
Nível 3 Profundidade máxima da rodeira > 25 mm. 40 mm 

Irregularidade 
longitudinal - Valor do IRI. IRI (mm/km) 

Aderência - Valor do SCRIM ou equivalente + mancha de areia Coeficiente de atrito/IFI/Aa 
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QuadroAII.2 -Área afectada/valor adoptado para os níveis de gravidade, parâmetros de estado considerados no cálculo 
do índice de qualidade para pavimentos rígidos [EP-IEP-JAE, 2005]. 

Degradação 
Nível de 

gravidade 

Descrição do nível de 

gravidade 
Área afectada/ valor adoptado 

Nível 1 Fenda isolada fina com ou sem 
selagem 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 2 
Fenda isolada aberta com 

selagem 
 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Fendilhamento das 
lajes e do canto das 

lajes 
 

Fendilhamento: em 
blocos diagonal 
longitudinal de 

retracção transversal 
junto a tampas no 

pavimento; 
Fendilhamento de 

canto. 
 

Nível 3 

Fenda isolada aberta sem 
selagem ou malha de fendas 
com desagregação em blocos 

 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 1 
Anomalia com largura < 

30 cm 
 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 2 
30cm < Anomalia com largura 

< 100 cm 
 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Desagregação 
superficial 

 

Lasqueamento 
próximo das juntas; 
Lavagem do betão; 
Perda de agregados; 
Bombagem de finos. 

 
Nível 3 Anomalia com largura > 

100 cm. 
Largura da via x comprimento 

afectado 

Nível 1 Reparações bem executadas. Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 2 

Reparações com baixa 
qualidade de execução ou má 

laboração das juntas. 
 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Reparações 
 

Nível 3 Reparações mal executadas Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 1 Desfasamento perceptível 
(dimensão < 0,5 cm). 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 2 Desfasamento incómodo 
(0,5 cm < dimensão < 1 cm). 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Escalonamento 
 

Desfasamento vertical 
entre lajes. 

 
Nível 3 Desfasamento muito incómodo 

Dimensão > 1 cm). 
Largura da via x comprimento 

afectado 

Nível 1 Um quarto das juntas sem 
selagem. 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Nível 2 Metade das juntas sem 
selagem. 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Defeitos na 
selagem das juntas 

ou fendas 
 

Perda ou 
fendilhamento da 

selagem; Quebra ou 
desintegração junto às 

juntas ou fendas. Nível 3 Totalidade das juntas sem 
selagem. 

Largura da via x comprimento 
afectado 

Aderência Perda de textura 
superficial - Valor do SCRIM ou 

equivalente + mancha de areia. Coeficiente de atrito/IFI/Aa 

 

O comprimento afectado terá sempre o valor mínimo de 5 m (ou a dimensão longitudinal duma laje se o 

pavimento não for contínuo) ou um valor múltiplo de 5 m, o que será estabelecido no decorrer do tratamento 

de dados do levantamento de campo (por exemplo, um valor do comprimento afectado para a degradação de 

4 m é tomado como 5 m, um valor de 7 m é tomado como 10 m, etc.). 

 
 



Anexos 
 

115 

Anexo III – Deflexões registadas nos ensaios de carga (Abril de 2007) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura AIII.1 - Deflexões medidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido A – B. 
 
 

 



Metodologias de auscultação de pavimentos rodoviários: aplicação prática do Radar de Prospecção e do Deflectómetro de Impacto 

 

116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura AIII.2 - Deflexões medidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido A – B. 
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Figura AIII.3 - Deflexões medidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido B - A. 
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Figura AIII.4 - Deflexões medidas nos ensaios com o Deflectómetro de Impacto no sentido B - A. 
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Anexo IV – Determinação da temperatura das camadas betuminosas pelo método de BELLS3 

A partir da página da Internet do Instituto de Meteorologia [IM, 2007] foi possível determinar a temperatura 

média máxima e mínima do ar no mês de Abril de 2007, na zona em estudo. As temperaturas máximas e 

mínimas dos dias anteriores aos ensaios de carga, neste caso dias 9 e 10 de Abril (visto que os ensaios 

decorreram nos dias 10 e 11 de Abril) foram determinadas a partir dos desvios às temperaturas médias 

registadas para estes dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura AIV.1 – Temperaturas média máxima do ar (à esquerda) e temperaturas médias mínimas do ar (à direita) em 

Abril de 2007 [IM, 2007]. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura AIV.2 – Desvios da média da temperatura do ar para cada dia do mês de Abril de 2007 [IM, 2007]. 
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QuadroAIV.1 – Valores obtidos para a temperatura do ar mais alta e mais baixa dos dias 9 e 10 de Abril de 2007. 

 Pk 0+600 
sentido A - B 

Pk 6+187 
sentido B - A 

Temperatura média máxima do ar em 
Abril 17ºC 

Temperatura média mínima do ar em 
Abril 6,5ºC 

Desvio à média da temperatura máxima 
do ar no dia 9 de Abril de 2007 - 1,8ºC - 

Desvio à média da temperatura mínima 
do ar no dia 9 de Abril de 2007 + 0,3ºC - 

Desvio à média da temperatura máxima 
do ar no dia 10 de Abril de 2007 - + 5,1ºC 

Desvio à média da temperatura mínima 
do ar no dia 10 de Abril de 2007 - + 1,6ºC 

Temperatura do ar mais alta do dia 
anterior 

Cº2,158,117 =− Cº1,221,517 =+  

Temperatura do ar mais baixa do dia 
anterior  

Cº8,63,05,6 =+ Cº1,86,15,6 =+  

 
 
Quadro AIV.2 – Dados necessários à determinação da temperatura da camada betuminosa à profundidade pretendida. 

 Pk 0+600 
sentido A - B 

Pk 6+187 
sentido B - A 

Temperatura do ar (ºC) 9 17 
Temperatura da superfície do pavimento (ºC) 11 21 

Espessura camadas betuminosas (cm) 17 9 
Hora do ensaio 6:51 11:32 

Hora decimal do ensaio )( 18hr  6,85 11,53 

5,1518 −hr  -8,65 -3,97 
5,1318 −hr  -6,65 -1,97 

π218)5,15( 18 ×−hr (rad) -3,02 -1,38 
π218)5,13( 18 ×−hr (rad) -2,32 -0,69 

)5,15( 18 −hrsen  -0,12 -0,98 
)5,13( 18 −hrsen  -0,73 -0,63 

d - profundidade à qual se pretende determinar a 
temperatura (mm) 85 45 

IR temperatura medida à superfície (ºC) 1349 =+  20317 =+  
1-day - média da temperatura do ar mais alta e 

mais baixa do dia anterior (ºC) 11,0 15,1 

 

 

Com os dados apresentados no Quadro AIV.1 e Quadro AIV.2, foi possível proceder à utilização da 

expressão dada pelo método de BELLS3 (para a determinação da temperatura da camada betuminosa à 

profundidade pretendida [Stubstad, R.N. et al; 1998].: 

 

CsensenT Pk
d º13)73,0(13042,0)12,0(83,1)1162,01345,0()25,1)85(log(13892,095,0)6000( =−××+−×+×+×−×−+×+=+

 

CsensenT Pk
d º18)63,0(20042,0)98,0(83,1)1,1562,02045,0()25,1)45(log(20892,095,0)1876( =−××+−×+×+×−×−+×+=+

 

 


