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A simplicidade é o último grau da sofisticação.
Leonardo Da Vinci (1452 – 1519)
Um dos pioneiros da tribologia (estudo do atrito).

RESUMO
O atrito entre a superfície do pavimento e o pneu do veículo pode ocorrer de duas diferentes maneiras,
quais sejam: longitudinal e transversal. O presente estudo se refere à segunda situação, cuja aplicação
está relacionada com a trajetória correta de curvas dos veículos, evitando derrapagem e tombamentos.
A determinação deste parâmetro, também chamado de atrito lateral (side friction), é alcançada a partir
de ensaios de textura homologados, tanto de macro quanto de microtextura. A aplicação de
correlações normatizadas entre os parâmetros de campo e os coeficientes fundamentais, permitem a
determinação do índice de atrito internacional, referido como side friction, necessários à definição da
geometria de curvas, que no Brasil se baseiam em estudos internacionais adaptados, para definição
do raio mínimo, superelevação e a velocidade de projeto. O presente estudo, após realizar o
equacionamento, apresentou um valor de coeficiente de atrito lateral demandado para a realização
segura da curva de 0,129, demonstrando que a superelevação existente permite condições adequadas
de aderência pneu pavimento. Essa condição é válida quando respeitada a velocidade de projeto
calculada, bem como tendo o raio da curva superando o raio mínimo normativo para a rodovia de
Classe II, montanhosa. Os ensaios de atrito e textura de uma faixa de rolamento possibilitaram a
validação das correlações das normas,bem como a comparação da norma vigente com a anterior,
confirmando que ensaios de Mancha de Areia e os ensaios realizados com equipamentos como o
Pêndulo Britânico resultam em parâmetros cuja manipulação algébrica permite que se encontre o side
friction através do International Friction Index (IFI).

Palavras-chave: Coeficiente de atrito. Side Friction. Superfície do Pavimento. Segurança Viária.
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RESUMO
O atrito entre a superfície do pavimento e o pneu do veículo pode ocorrer de duas diferentes maneiras, quais
sejam: longitudinal e transversal. O presente estudo se refere à segunda situação, cuja aplicação está
relacionada com a trajetória correta de curvas dos veículos, evitando derrapagem e tombamentos. A
determinação deste parâmetro, também chamado de atrito lateral (side friction), é alcançada a partir de
ensaios de textura homologados, tanto de macro quanto de microtextura. A aplicação de correlações
normatizadas entre os parâmetros de campo e os coeficientes fundamentais, permitem a determinação do
índice de atrito internacional, referido como side friction, necessários à definição da geometria de curvas,
que no Brasil se baseiam em estudos internacionais adaptados, para definição do raio mínimo,
superelevação e a velocidade de projeto. O presente estudo, após realizar o equacionamento, apresentou
um valor de coeficiente de atrito lateral demandado para a realização segura da curva de 0,129,
demonstrando que a superelevação existente permite condições adequadas de aderência pneu pavimento.
Essa condição é válida quando respeitada a velocidade de projeto calculada, bem como tendo o raio da
curva superando o raio mínimo normativo para a rodovia de Classe II, montanhosa. Os ensaios de atrito e
textura de uma faixa de rolamento possibilitaram a validação das correlações das normas, bem como a
comparação da norma vigente com a anterior, inclusive confirmando que ensaios de Mancha de Areia e os
ensaios realizados com equipamentos como o Pêndulo Britânico resultam em parâmetros cuja manipulação
algébrica permite que se encontre o side friction através do International Friction Index (IFI).
ABSTRACT
Road surface and vehicle tire friction feature two different natures: longitudinal and transverse behavior.
The present study refers to the second, whose application is useful to keep the vehicle on the correct curve
path, prevent slippage and tipping. This parameter, also called lateral friction (side friction), is performed
through homologated texture tests, both macro and microtexture, that with applications of standardized
formulas, they are an International Friction Index. To define the geometry of curves, Brazil relies on adapted
foreign studies, witch presents one of its variables or the friction factor for the definition of the minimum
radius, associated with a superelevation and design speed. The present study, after performing the equation
returned a value of a side friction coefficient demanded for the safe accomplishment of the curve of 0.129,
demonstrating that the existing superelevation allows adequate conditions of tire tread adhesion. This
condition is valid when the calculated design speed is respected, as well as having the radius of the curve
exceeding the minimum normative radius for the hilly Class II highway. With friction and texture tests of
a rolling lane it has been possible to validate the correlations of the comparison of the current standard with
previous onde has even confirmed that sandblot testing and equipament such as the British Pendulum result
in parameters whose algebric manipulation allows side friction to be found through the International
Friction Index (IFI)

1. INTRODUÇÃO
O coeficiente de atrito fornecido pela condição da superfície do pavimento impacta na
segurança viária (SV). Assim sendo, busca-se um modo de medição de fácil realização
que permita a determinação desse coeficiente. Na evidência de incongruência entre o
atrito demandado pelo veículo e o atrito fornecido pela rodovia, deve-se apontar uma
adequação a fim de evitar acidentes em curvas horizontais. Tal coeficiente não é
diretamente determinado, porém é possível obtê-lo através de parâmetros experimentais
de micro e macrotextura, a exemplo daqueles determinados com uso dos equipamentos
de Pêndulo Britânico e o ensaio de Mancha de Areia, respectivamente. Neste estudo,
dados de microtextura utilizam a nomenclatura de sigla FR e fazem referência ao atrito,
enquanto valores de macrotextura são chamados pela sigla TX e remetem à textura do

pavimento. Há, pois, a necessidade de que sejam feitas correlações a respeito desses
parâmetros e este trabalho propõe destacar como essas relações acontecem, buscando
encontrar uma forma de como determinar o coeficiente de atrito lateral (side friction) para
que, posteriormente, possa ser aplicado na verificação da superelevação e determinação
do raio mínimo em um estudo de caso, tendo em vista a segurança e o conforto daqueles
que utilizam a rodovia. O estudo de caso teve como escopo a ERS 122, importante rota
de tráfego entre a serra gaúcha e a capital do estado, tanto pelo transporte da produção do
pólo metalmecânico, quanto pela produção vitivinícola de algumas cidades, por exemplo,
além do tráfego de turismo de outras cidades da região. A curva estudada é conhecida
pelo alto índice de acidentes, fator principal para a motivação do trabalho com parceria
em um acordo mútuo de pesquisa entre DAER (Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem) e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
O entendimento causal dos acidentes em curvas horizontais devido ao pavimento e seu
coeficiente de atrito -ou a falta dele- é o motivo amplo e global do presente estudo. Para
tanto, parte-se da definição da NBR 10687 (ABNT 2018) de acidente de trânsito como
todo evento impremeditado que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e/ou lesões em
pessoas e/ou animais, sendo o estudo de caso da curva do km 46 da ERS-122, no estado
do Rio Grande do Sul, campo para o desenvolvimento desta pesquisa. Analisa-se a relação
entre as condições do pavimento e sua interação com o pneu através do fator de atrito
estudado para caracterizar se o caso atende, ou não, às exigências mínimas de segurança
da via em questão, utilizando entendimentos normativos de rodovias federais com
adaptação para o escopo estadual.

As análises de SV buscam determinar os fatores principais presentes na ocorrência de
acidentes. Estudos de diversos autores como Lum e Reagan (1995) e Nodari (2003)
apontam a relação de três fatores predominantes: (i) rodovia, (ii) veículo e (iii) condutor,
que aliados a fatores de natureza desconhecida, formam a totalidade dos acidentes. Existe
também a variação de alguns estudos, como de Gold (1998), que desmembra o fator
rodovia em (i) meio ambiente em que foi construído e (ii) condição da via.
O
comportamento do condutor está presente em todos os conjuntos de fatores e mesmo que
a parcela humana seja importante na análise das falhas que levam aos acidentes, ações
preventivas no veículo e no componente viário, pavimentação e projeto da pista, podem
reduzir o número de acidentes (PEO, 2002). Segundo Evans (2014), Hoffmann (2005) e
Shinar (2007), estima-se que a falha do elemento humano esteja envolvida em 90% dos
acidentes.
A Figura 1, proposta por Kokkalis e Panagouli (1998), apresenta no lado esquerdo a
contribuição nos acidentes dependendo dos valores de micro e macrotextura
representados pelo número em BPN (British Pendulum Number, que também é chamado
de VRD, ou seja, Valor de Resistência a Derrapagem) e HS (do francês Hauteur de Sable,
proveniente do ensaio de Mancha de Areia, conhecido também como MTD, Mean
Texture Depht). À direita, ilustra-se a diferença entre ambas escalas, sendo a macrotextura
em função de HS e microtextura em função de BPN. Dentre os aspectos para a ocorrência
de acidentes, desconsiderando a geometria da via, a aderência pneu-pavimento (P/P) é
um dos aspectos de maior importância cujo entendimento se deve levar em consideração.
Bucharles (2014) conclui que o processo de polimento de agregados reduz o coeficiente
de atrito na interface P/P e compromete a segurança, principalmente em pista molhada.

Figura 1: Taxa de acidentes em função dos valores de micro e macrotextura, à
esquerda; diferença entre macro e microtextura com respectivos parâmetros, à direita.
Dentre os fatores que mais influenciam a ocorrência de acidentes, características
geométricas, limite de velocidade, estado dos pneus dos veículos e condições da
superfície do pavimento são aspectos em que a engenharia se faz presente, sendo também
papel do engenheiro civil entender essa dinâmica da engenharia de transportes e
solucionar de forma prática e efetiva aquilo que interfere na vida das pessoas diariamente
quando dirigem. Ao estudar os fatores que influenciam na segurança de uma rodovia,
Porto (2018) avalia que a resistência à derrapagem é analisada, levando-se em conta a
aderência do pneu com o pavimento na condição física da superfície como um dos
principais fatores a serem considerados.
Nessa perspectiva, uma superfície de pavimento satisfatória deve exibir boas qualidades
em termos de atrito, suavidade e durabilidade, minimizando a reflexão da luz, o ruído de
pneus no pavimento, borrifo e spray d’água a fim de proporcionar ao motorista uma
condução segura e confortável. De todos os fatores, o atrito é crucial no controle e na
redução de acidentes nas estradas e por isso está começando a receber maior atenção no
processo de gerenciamento de pavimentos em todo o mundo. (Flintsch et al., 2009).
O objetivo deste trabalho é incorporar a análise de textura em curvas horizontais de
trechos rodoviários, através de medições realizadas em campo e do estudo da literatura
das correlações da superfície do pavimento. Além disso, busca-se demonstrar que é
possível a utilização de equipamentos de fácil manuseio como o Pêndulo Britânico e de
ensaios com simples realização como a Mancha de Areia para determinação dos
parâmetros de atrito e textura. As correlações entre os parâmetros experimentais e
fundamentais compiladas no trabalho, são então aplicados a um estudo de caso em uma
curva singular da ERS-122, conhecida pelo grande número de acidentes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Quando um veículo se move em trajetória circular, ele sofre uma aceleração centrípeta
que age em direção ao centro de curvatura. Essa aceleração é sustentada por um
componente do peso do veículo (relacionado à superelevação) e pelo atrito lateral
(desenvolvido entre pneu e pavimento), sendo, por vezes, uma combinação de ambos. No

projeto de curvas horizontais, “aceleração lateral” é equivalente a “aceleração centrípeta”,
uma vez que é aplicável ao desenho geométrico (AASHTO, 2011).
As referências pesquisadas na literatura compõem o estudo de forma a discorrer a respeito
do atrito, principal análise do estudo, apresentando as equações fundamentais que
nortearam o trabalho com comparativos entre países a respeito do atrito lateral necessário
em curvas horizontais. Propôs-se esclarecer a diferença entre os tipos de atrito, bem como
apresentar a relação entre atrito demandado e ofertado pelo pavimento. Posteriormente
referenciou-se a superfície do pavimento pelo fato de que o estudo do atrito só ocorre se
há contato P/P. O referencial teórico seguiu subdividido com a exposição de todas
fórmulas e equacionamentos presentes nas normas vigentes e antigas, com o intuito
comparativo e introdução da posterior correlação entre estudos a fim de que se tenha de
forma mais simples a obtenção do IFI. O anexo A demonstra passo a passo todas
manipulações algébricas propostas pelo estudo. A lógica do estudo seguiu com a
resistência a derrapagem e análises de micro e macrotextura, com apresentação de
resultados presentes na literatura de trabalhos já realizados sobre o assunto.
2.1. Atrito
Quando há atrito entre a superfície do pavimento e o pneu do veículo, podem ocorrer duas
situações distintas que são o rolamento ou o deslizamento do pneu sobre o pavimento, o
que significa dizer que existem duas naturezas de coeficientes de atrito, quais sejam:
longitudinal e transversal. O primeiro coeficiente se refere à força quando se arrasta uma
roda travada em uma frenagem, por exemplo. Já o segundo é desenvolvido quando a área
de contato P/P perpendicular com o plano da roda forma um ângulo em relação a sua
direção de rotação, sendo necessário para manter o veículo em curvas ou derrapagens
(Bucharles, 2014), sendo que apenas o atrito transversal/lateral será analisado. Bernucci
et al. (2006) esclarecem que um fator essencial para que haja redução de atrito é o
aumento da velocidade de deslocamento dos pneus em relação ao pavimento, uma vez
que se trata de uma interação que depende de fatores como a adesão e a histerese.
O fator de atrito lateral representa a necessidade de atrito do veículo, também referida
como demanda de atrito lateral. Com a grande variação nas velocidades do veículo nas
curvas, geralmente há uma força desequilibrada, que depende se a pista é superelevada
ou não. Essa força resulta em empuxo lateral do pneu, cujo contrabalanceamento se dá
pelo atrito entre o pneu e a superfície do pavimento (AASHTO, 2011). A Equação 1 adota
um modelo de massa pontual, em que a condição não é sensível à distribuição dos
esforços entre eixos e rodas do veículo, além de não considerar as peculiaridades dos
sistemas de frenagem dos veículos combinados. Com essa abordagem, supõe-se que todos
os vetores de força se cruzem no centro de gravidade do veículo, ou seja, a distribuição
de forças para os pneus individuais é negligenciada, Bonneson (2000).

𝑅𝑚𝑖𝑛 =

𝑉𝑝 ²
127. (𝑒𝑚á𝑥 + 𝑓𝑚á𝑥 )

(1)
Em que 𝑅𝑚𝑖𝑛 : raio mínimo de projeto da curva horizontal [m];
𝑉 (𝑜𝑢 𝑉𝑝 ): velocidade de projeto da curva [km/h];
𝑓𝑚𝑎𝑥 : fator de atrito máximo [adimensional];
𝑒𝑚á𝑥 : superelevação máxima [m/m];

O acúmulo de água na superfície de contato do pneu com o pavimento, faz com que
apareçam as pressões hidrodinâmicas e, conforme o volume acumulado de água e a
velocidade de tráfego do veículo, ocorra a hidroplanagem, havendo perda total do contato
entre P/P impossibilitando qualquer manobra. Nas curvas horizontais, a relação entre a
demanda de atrito da força lateral, a velocidade do veículo e o raio da curvatura e
superelevação é definida por essa abordagem que garante níveis adequados de atrito para
uma variedade de estradas e condições de tráfego (Crisman e Roberti, 2012). Como as
curvas são projetadas para que os veículos possam evitar a derrapagem com uma margem
de segurança, os valores de 𝑓𝑚𝑎𝑥 usados no projeto devem ser substancialmente menores
que os fatores de atrito na derrapagem iminente (AASHTO, 2011). Na Tabela 1 apresentase a comparação da Equação 2, o fator de atrito adotado e a Equação 3, bem como o fator
de atrito efetivo no cálculo geométrico , o qual demonstra bem essa margem de segurança
referente ao conforto do condutor. Através de estudos nos Estados Unidos da América
(EUA), sabe-se que com a melhora dos modelos de veículos com o passar dos anos,
acarreta em cada vez mais tênue esse intervalo de segurança.
Tabela 1: Modelo para estimativa do fator de atrito adotado e efetivo nos EUA
Modelo
ƒR = 0,092 + 8,104 x 10−3 x DC – 2,3 x 10−4 x (DC)²
ƒRD = 0,014 + 2,248 x 10−2 x DC – 5,7 x 10−4 x (DC)²
Fonte: Lamm et al. (1991).

Equação
(2)
(3)

R²
0,887
0,864

Em que: ƒR: coeficiente de atrito adotado [adimensional];
ƒRD: coeficiente de atrito demandado [adimensional];
DC: taxa angular de curvatura [°/ 30,5 m] para o intervalo entre 0° e 20°

De acordo com Lamm et al. (1991), a condição da superfície do pavimento e a presença
ou ausência de água, a pressão de inflação do pneu e sua composição são elementos
físicos que influenciam consideravelmente na variação do valor do coeficiente de atrito
entre P/P e sua condição de aderência entre essas duas superfícies. Referidos autores
também apresentam a possibilidade de classificação de um projeto geométrico através da
diferença entre os coeficientes de atrito efetivo e o transversal, cujos valores modelam as
condições do atrito efetivo e adotado obtidos a partir dos estudos nos EUA, presentes na
Tabela 1.
Devido ao fato de haver mudança de circunstâncias ao longo de uma rodovia, não existe
um nível de atrito exclusivo que defina o limite entre seguro e potencialmente inseguro.
Embora a situação ideal seja que a oferta de atrito atenda ou exceda a demanda de atrito
em todo sistema, essa prática seria muito custosa (e também desnecessária) e não geraria
os benefícios de custo associado a uma estratégia mais bem direcionada. O nível de atrito
considerado apropriado deve ser determinado com base na demanda de atrito de cada
seção e é imperativo que o nível disponível exceda o atrito necessário em todos os
momentos. A margem entre o atrito ofertado pela rodovia e o necessário para que o
veículo faça a curva corresponde ao conforto do motorista e dos passageiros. Quanto
menor essa margem, ou seja, valores baixos de atrito ofertado em contrapartida a valores
altos de atrito demandado (provenientes de altas velocidades ou de baixa superelevação),
maior o desconforto e a insegurança.
Como alternativa, é possível usar um limite único definido entre resistência à derrapagem
disponível e demanda por atrito (Crisman e Roberti, 2012). Essa demanda por atrito
lateral pode ser negativa somente quando existe a superelevação e desde que a velocidade
seja baixa, e/ou o raio seja grande, o que significa que a taxa de superelevação está
projetada a maior. Quando não há superelevação, a demanda por atrito é sempre positiva,
mas geralmente tem valor baixo, de modo que a aceleração lateral é quase detectável
pelos motoristas, o que não garante superelevação para tal estrada. Além disso, a demanda

por atrito lateral pode ser maior que o lado de oferta de fricção, ou mesmo teoricamente
pode ser calculado como maior que 1,0, o que indica que essa velocidade de projeto,
curva, raio e taxa de superelevação máxima são impossíveis para a segurança na direção
(Awadallah, 2005). Bonneson (2000) realizou uma pesquisa baseada na limitação da
aceleração lateral a um “limite de conforto” para os motoristas, sendo analisadas dois
tipos de rodovias: estradas urbanas e rurais, com comparativo de alta e baixa velocidade
na Figura 2.

Figura 2: Comparação do atrito lateral máximo projetado
Ejzenberg (2009) afirma que os modelos clássicos para revisão de critérios de projetos de
curvas horizontais se baseiam no equilíbrio proposto pelo atrito de escorregamento lateral
(ou transversal), ocorrendo deslize quando a solicitação supera a resistência decorrente
do atrito lateral e de vetor força peso proveniente da superelevação. Não obstante, como
é comumente adotado um fator de atrito correspondente à condição funcional da via, ou
seja, conforto para usuários de automóveis (ao invés da aderência ao escorregamento no
seu limite) trata-se de um raio mínimo de projeto. Lutz (2013) esclarece que esse atrito
𝑓𝑟𝑑 , conhecido como atrito demandado já que é o atrito necessário para o veículo
completar sua curva em uma determinada velocidade, raio e superelevação, se diferencia
do suprimento de atrito, que é a quantidade máxima de fricção disponível na interface do
contato P/P. Caso o veículo esteja apto a realizar a curva sem derrapar, significa que temse a Equação 4.
𝑓𝑟𝑑 < 𝑓𝑓

(4)
Em que 𝑓𝑟𝑑 : atrito demandado;
𝑓𝑓 ∶ atrito fornecido;
O atrito fornecido é uma função das macro e microtexturas da estrada, sendo a
microtextura referida à rugosidade da superfície das partículas agregadas individuais na
estrada e macrotextura qualidade rugosa da superfície definida pelas propriedades da
mistura da pista (tamanho, forma, graduação) ou pelo método de acabamento do
pavimento/ texturização de uma pista de concreto (Lutz, 2013). Esse coeficiente de atrito
fornecido expressa a máxima quantidade de atrito ofertado entre a interface
pneu/pavimento em que o veículo resiste ao fazer uma curva. Similarmente, um veículo

capotará caso 𝑓𝑟𝑑 seja maior que o limite de capotagem que representa a velocidade
máxima que um veículo pode experimentar sem que capote é uma característica da
concepção de veículos (Torbic et al. 2015). Embora utilize fatores de atrito disponíveis
com o pavimento na condição molhada, não se consideram as especificidades
condicionantes de aderência do P/P, tanto de automóveis quanto de veículos pesados
(Ejzenberg, 2009). Os fatores de atrito utilizados pela AASHTO (2011) para que se
determine raio mínimo de curvas horizontais têm como base o desempenho de pneus de
automóveis, com o argumento – totalmente justificável para automóveis – de que o
tombamento não é elemento de insegurança, visto que muito antes que um automóvel
venha a tombar, ele já terá derrapado (falha por escorregamento). Tal premissa não leva
em conta o comportamento de caminhões em curvas, em que o limite de tombamento
lateral é bem inferior ao dos automóveis. De forma contrária ao tombamento, as margens
de seguranças do escorregamento são maiores, já que contam com reservas vindas do uso
de valores mais conservadores de atrito disponível, indo a favor da segurança além de ser
também afetados pela eventual diferença entre a trajetória do veículo e o raio da curva.
Vale ressaltar que, segundo Ejzenberg (2009), o escorregamento consome energia,
reduzindo a velocidade, e com pequeno auxílio do condutor tem a possibilidade de ser
controlado. O mesmo autor também conclui que em casos de frenagem em que as rodas
ficam travadas, o atrito lateral disponível é reduzido ao seu valor último, ocasionando,
assim, a saída pela tangente do veículo na curva.
Os máximos valores para o fator de atrito 𝑓𝑟𝑑 𝑚𝑎𝑥 demandado pela AASHTO (2011) é
principalmente definido pelo limite funcional (conforto dos passageiros de automóvel) variável
com a velocidade, sucedendo em boa margem de segurança contra o escorregamento para
automóveis. Com os valores de 𝑓𝑟𝑑 𝑚𝑎𝑥 e 𝑒𝑚á𝑥 tem-se, para cada velocidade de projeto, o

correspondente raio mínimo de curva. Na Figura 3 há um gráfico comparativo entre as
normas do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) E American
Society os State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

Figura 3: Coeficiente de atrito x velocidade nas normas brasileira e norte americana
Outros países também definem seus coeficientes de atritos mínimos do pavimento em que
suas respectivas rodovias devem ser projetadas, sendo que a Figura 4 compara os países
com estudos mais avançados sobre o atrito oferecido pelo pavimento.

Figura 4: Comparação em diversos países.
Em relação às medições de atrito, todos os países têm instrumentos e métodos próprios
de valores de fricção, não sendo diretamente comparáveis, os trabalhos a respeito da
harmonização das medições. Uma solução sugerida é a introdução de um índice mundial,
com uma escala de fricção independente de dispositivos. Faz-se necessário um ambicioso
sistema de calibração internacional para obter as informações necessárias, constantes para
o cálculo desse International Friction Index. O atrito na estrada é muito importante para
a segurança no trânsito, porém é difícil destacar o efeito da fricção fraca no risco de
acidentes, já que os motoristas ajustam sua direção a partir de muito fatores, por exemplo
a aparência da estrada, condição do pavimento, o clima e presença ou ausência de água
(Wallman e Aström, 2001).

As forças de atrito disponibilizadas nas direções lateral (transversal) e tangencial
(longitudinal) de um pneu têm seus limites propostos pelo fator de atrito correspondente
e pela força normal ao pavimento aplicada pelo pneu (Ejzenberg, 2009). Fornecidas pelo
atrito e textura da superfície, as características de aderência representam um papel
fundamental na segurança de vias urbanas (Aps, 2006). As condições de micro e
macrotextura podem acabar em acidentes por derrapagem em situações de manobras
emergenciais ou frenagem, principalmente em pavimentos que não estejam secos. Nessa
perspectiva, elementos da via culminam para que o condutor tenha sua performance
enquanto dirige comprometida, justificando a grande maioria das causas de acidentes por
falha humana. Em resumo, os motoristas, agentes ativos, comandam os veículos, que por
sua vez são passivos, estando sempre sujeitos a falhas.

É papel da engenharia mitigar essas falhas e dar condições estruturais, seja no projeto
geométrico ou nas condições da superfície do pavimento através do atrito, para que a
percepção do motorista seja maior e com isso a segurança aumente. McLean (1983) já
demonstrava que a percepção de quem está no volante aumenta em taxas maiores
conforme aumenta o atrito ofertado pela rodovia e atinge um patamar da totalidade da
percepção quando esse atrito é atendido. Ao desenvolver a trajetória da curva, o motorista
ajusta o volante conforme a sua percepção, e tanto ele quanto os passageiros, sentem
desconforto caso o movimento seja brusco. As leis da física agem e o perigo de acidentes,
sendo na sua grande maioria por falha humana, intensifica caso os componentes de raio
mínimo, superelevação, velocidade e atrito não estejam de acordo com o que foi
projetado.

2.2. Superfície do Pavimento
Em busca do melhor entendimento da relação entre a rodovia (meio) e o condutor
(veículo), entendeu-se que a superfície do pavimento é de grande importância, uma vez
que é a interface física onde ocorre o contato entre pneu e pavimento (P/P). Essa relação
está estritamente ligada ao atrito que tem em seu coeficiente lateral a explicação para que
seja fisicamente possível fazer uma curva viária, sendo que seu valor é considerado no
projeto geométrico de curvas horizontais. Muitos equipamentos, além daqueles já
mencionados e recomendados pelo DNIT (2009) que são a Mancha de Areia e o Pêndulo
Britânico, são utilizados para que se tenha os dados de atrito (FR) e textura (TX).

Existem diferentes dispositivos usados pelas agências reguladoras de rodovias para
medição do atrito. Mesmo quando realizadas pelo mesmo tipo de equipamento as
medições de fricção não são consistentes e, portanto, às vezes não podem ser comparadas.
Esse fenômeno enfatiza a necessidade de harmonização para fornecer superfícies de atrito
comparáveis entre si (Flintsch et al. 2009). O estudo busca essa correlação entre os
parâmetros obtidos através dos equipamentos homologados, a transformação desses
dados em informação que posteriormente possa ser utilizada no projeto de curvas, assim,
entendendo de forma precisa como funciona a dinâmica do veículo na rodovia
possibilitando a redução de acidentes. Os equipamentos que utilizam pneu liso podem ser
classificados como de roda oblíqua, bloqueada e parcialmente bloqueada, já os métodos
que utilizam pneu com ranhuras ou são bloqueados ou parcialmente bloqueados. Há
também os equipamentos com sapatas que são considerados estáticos, como DFT
(Dynamic Friction Tester) e o Pêndulo Britânico, sendo que a correlação de parâmetros
encontrados por cada equipamento só é forte quando os mesmos são oriundos da mesma
natureza de medição.

Assim, para exemplificar essa diferença com os diversos equipamentos, resultados
pesquisados na literatura esclarecem que se deve atentar para o fato da tipologia do ensaio.
Como exemplo, um trabalho realizado no Aeroporto Tancredo Neves, com ensaios em
12 pontos da camada porosa de atrito, com cinco repetições em cada ponto, estabeleceu
que a correlação entre o equipamento Mu-Meter e o Pêndulo Britânico é baixa, explicada,
a princípio, pelo fato da natureza de medição serem distintos. Enquanto o Mu-meter é um
equipamento de medição dinâmica, medida ao longo da pista, o Pêndulo Britânico é
pontual, sendo sensível a pequenas variações de atrito que o Mu-Meter não consegue
diferenciar. O Mu-Meter possui uma natureza diferente de obtenção de valores que o
pêndulo, um é dinâmico e o outro é estático, ou seja, ambos possuem péssima correlação.
As boas correlações se darão entre o Mu-meter e equipamentos de roda travada (HRB,
1973). Por sua vez, Gillespie et al. (1973) no mesmo jornal de publicação da Highway
Research Board admitem haver restrições aos testes de roda travada na busca de valores
de derrapagem, ao aplicar métodos estatísticos ao problema de variabilidade, concluíram
que mesmo que as variações do equipamento de derrapagem e dos pneus fossem
eliminadas, há a necessidade de uma análise estatística por causa das variações dos
pavimentos, sendo o número ideal de testes um compromisso entre precisão e praticidade.
Resultados de R² = 0,1019 demonstram a inviabilidade de se utilizar o Mu-Meter para
cálculos do IFI, visto que tal equipamento não consta na lista da PIARC (Permanent
International Association of Roads Congress) (Lugão, 2008).

Outro equipamento de uso difundido para análise de textura é o SCRIM (Sideways Force
Coefficient Routine Investigation Machine), equipamento de roda oblíqua cujo
desenvolvimento foi através do TRRL (Transportation Road Research Laboratory) e que
possui inúmeras variações. Em sua pesquisa, Crisman e Roberti (2012) analisaram
inúmeros informações e realizaram uma análise científica e probabilística a respeito de
acidentes para que fosse possível traçar uma relação entre o parâmetro SFC (SidewayForce Coefficient), resultante desse equipamento de força lateral de amplo uso, e a
geometria da rodovia (raio de curvas, superelevação, velocidade de projeto) e
consequentemente a demanda de tração. Uma das conclusões que os pesquisadores
chegaram é que se o IFI for utilizado, ao invés de SFC, uma rápida avaliação das medidas
de atrito e textura poderiam ser feitas para determinar se a resistência a derrapagem é
adequada para várias velocidades de projeto, usando um limite único e qualquer
equipamento de medição (Crisman e Roberti, 2012). No caso do presente estudo, tais
equipamentos de medição foram o Pêndulo Britânico e o ensaio de Mancha de Areia,
recomendados pelo DNIT (2009).

Revisaram-se métodos como o IFI, índice cujos dois parâmetros necessários são de
textura e atrito, PIARC (1995). Esses fatores geralmente podem estar relacionados, de
maneira que a ocorrência de um acidente pode se dar pela mescla de dois ou três fatores
relacionados e que um nível de fricção suficiente entre o pavimento e os pneus deve ser
oferecido pela superfície da rodovia para permitir que o veículo se mova e realize
manobras seguras (Nodari, 2003), caso essa fricção não seja fornecida, Ogden (1997)
afirma que pavimentos com baixa resistência a derrapagem mostram estar associados com
maiores taxas de acidentes. Crisman e Roberti (2012) apontam que características da
superfície, como macrotextura, resistência à derrapagem e análises dos sulcos do
pavimento fazem parte, atualmente, do escopo das pesquisas gerais a respeito das
condições da estrada. Kokkalis e Panagouli (1998), por sua vez, garantem que para
descrever a superfície do pavimento, as informações sobre profundidade e espaçamento
de micro e macrotexturas são necessárias.
2.3. International Friction Index – ASTM E1960-07 (2015)
Combinando valores de microtextura e macrotextura e em prol de harmonizar um valor
de aderência P/P, já que existe uma grande quantidade de equipamentos e métodos na
avaliação da textura de pavimentos, o índice IFI foi desenvolvido. A associação que
antigamente era chamada de PIARC através de ensaios, criou o índice global que tem sua
escala obtida através da combinação de valores de micro e macrotextura, quantificandoos para que se possa estabelecer uma estratégia mais adequada quanto ao nível de
aderência entre a rodovia e os pneus do veículo (Mattos, 2009). O experimento contou
com medições em 16 países, sendo 47 sistemas diferentes de coleta de dados, a fim de
harmonizar texturas e resistência ao atrito. Foram medidos 34 parâmetros de atrito e 33
parâmetros de textura, resultando em um banco de dados de mais de 15.000 valores para
diversos tipos de superfícies, cujos números foram usados para que se criasse esse índice
comum que quantificasse a aderência no pavimento úmido (Lugão, 2008).

O IFI proposto pela norma americana e base dos estudos brasileiros é uma relação entre
atrito e velocidade de deslizamento onde uma constante de referência de velocidade (Sp)
demonstrada na Equação 5 é estimada junto com um atrito normalizado com velocidade

de 60 km/h (𝐹60 ) considerando um veículo de passeio com rodas travadas e o pneu liso.
O par de valor Sp e 𝐹60 permite calcular o valor de atrito F(S), a qualquer velocidade de
deslizamento S. Para que se obtenha o valor de IFI é necessário que se realize, com
qualquer equipamento ou técnica homologável ou já homologada a partir de critérios pré
estabelecidos, dois tipos de medidas sobre o pavimento, uma de atrito – FR ; e outra de
textura – TX. Segundo a norma ASTM E-1960-07 atualizada em 2015 e principal
referência do estudo de caso na curva específica.
Sp= a + b . TX
(5)
em que

Sp: Constante de referência da velocidade;
a e b: constantes em função do método usado para determinar a macrotextura;
TX: valor da macrotextura obtido com um dos equipamentos homologados;
Os valores de ‘a e b’ para a estimativa da constante Sp da Equação 5 estão apresentadas
na Tabela 2 sendo que os valores correspondem primeiramente à norma vigente, ASTM
E-1960-07 atualizada em 2015 e base de todo estudo, bem como um comparativo com a
mesma norma americana, porém do ano de 1998 e utilizada por muitos trabalhos como
Aps (2006), Alves (2007), Lugão (2008), Mattos (2009), Flintsch et al. (2009), Fernandes
(2010), Bucharles (2014), referenciados neste estudo.
Tabela 2: valores de ‘a e b’ para estimativa da constante Sp
Método de ensaio/ Norma
ASTM E-1960-07 2015 sendo TX= MPD (Mean Profile Depth)

a
14,2

b
89,7

ASTM E-1960-07 1998, sendo TX = HS (Mancha de Areia)

-11,6

113,6

Posteriormente usa-se a medida de atrito (FRS) a uma certa velocidade referencial para
que se determine o valor de atrito ajustado para a velocidade de 60 km/h conforme a
Equação 6.
𝐹𝑅60 = FRS.𝑒(𝑆−60)/𝑆𝑝

(6)
em que 𝐹𝑅60 : valor de atrito ajustado para a velocidade de 60 km/h;
FRS: valor de microtextura obtido com um dos equipamentos homologados;
S: velocidade de referência para o tipo de equipamento; e
Sp: constante de referência da velocidade.
Por fim, pela Equação 7, tem-se o atrito harmonizado em função da medida de
macrotextura (TX) e da medida de atrito ajustada (FR60) para velocidades de 60 km/h.
𝐹60 = A + B . 𝐹𝑅60 + C . TX

(7)
em que

𝐹60 : valor de atrito harmonizado para a velocidade de 60 km/h;
A, B, C: constantes de calibração de acordo com o equipamento utilizado;
𝐹𝑅60 : valor de atrito ajustado para a velocidade de 60 km/h; e
TX: valor de macrotextura.
Sendo que na norma atualizada, o 𝐹60 (Friction Number) é apresentado com calibração
de 𝐷𝐹𝑇20 para uma velocidade referência de 20 km/h, em uma faixa de valor que vai
desde 0,30 até 0,90. A Equação 8 demonstra isso:
𝐹60 = 0,081 + 0,732. 𝐷𝐹𝑇20 . 𝑒−40/𝑆𝑝

(8)

Devido ao fato de tanto o BPN quanto o DFT serem estáticos, sua boa correlação está
presente no estudo de Steven et al. (2009) apresentada na Equação 9 com R² = 0,94.
DFT = 0,0078. BPN
(9)
A boa correlação entre esses dois equipamentos de microtextura também foram estudados
pela NCHRP (National Cooperative Highway Research Program), apresentado através
da Equação 10 com um R² - 0,86 testados pela NASA (National Aeronautics and Space
Administration) e através da Equação 11, Henry (2000b).
BPN = 57,9 . DFT + 23,1
(10)
MTD = 0,91 . MPD + 0,053
(11)
A atual norma define que há uma calibração para valores de MPD entre 0,2 e 1,5 mm.
Esse valor é correlacionado com o MTD por uma simples equação de reta proposta por
Flintsch et al. (2003), a Equação 12 com R² = 0,88 e a Equação 13, exponencial com
maior precisão de R² = 0,92.
MTD = 0,7790 . MPD – 0,379
(12)
Tendo em vista que os valores da relação variam pouco, pois segundo a PIARC a parcela
que subtrai fica entorno da faixa de 0,2 e o multiplicador varia perto do 0,8 (Praticò e
Vaiana, 2015).
MTD = 0,2549. 𝑒 0,6694.𝑀𝑃𝐷
(13)
A manipulação algébrica de ambas propostas estarão presentes no Anexo A, juntamente
com o compilado de formulações comparativas entre a norma ASTM E1960-07 tanto de
1998 quanto de 2015 que são base para o estudo garantindo a possibilidade de que se
possa utilizar o Pêndulo Britânico como equipamento de medição de atrito (FR) e o ensaio
da Mancha de Areia quando se refere à textura (TX). Assim, utilizando a equação 8 e a
Equação 9, para microtextura bem como a Equação 12 e a Equação 13 para macrotextura,
têm-se a Equação 14 e Equação 15, que estabelecem os valores de IFI através dos
parâmetros de HS e BPN.
𝐹60 = 0,081 + 0,732.0,0078. 𝐵𝑃𝑁. 𝑒

40

{−

[14,2+89,7.(1,282.𝐻𝑆+0,4861)]

}

(14)

− 40

[14,2+89,7.

𝐹60 = 0,081 + 0,732.0,0078. 𝐵𝑃𝑁. 𝑒{

𝐻𝑆
)
0,2549
]
0,6694

(ln(

}

(15)

Sendo os coeficientes de calibração A, B, C para o equipamento Pêndulo Britânico
segundo a norma antiga ASTM E-1960-07 (1998):
Tabela 3: Equipamento calculado pelo modelo PIARC – British Pendulum Tester
Características
Estático

Equipamento
British Pendulum Tester BPT (USA)

S
10

A
0,056

B
0,008

C
0

As correlações de parâmetros são explicadas de forma visual através da Figura 5
desenvolvida pela PIARC (1995)

Figura 5: Determinação do IFI
O IFI é um índice que avalia também a resistência a derrapagem em pavimentos
molhados, já que combina valores de micro e macrotextura, de modo que forneça um
valor harmonizado de aderência P/P. Por definição, os pares de valores (𝐹60 , Sp) são
designados com sendo o IFI de um pavimento e, conhecido seu valor, é possível traçar
curvas de referência estimadas de atrito versus velocidade de deslizamento de acordo com
aquilo proposto pela 4ª tentativa no trabalho de Aps (2006), representada pela Figura 6.

Figura 6: Modelo IFI
Além disso, um estudo com CTM (Circular Texture Meter) proposto por Henry et. al
(2000a) define valores próximos de Sp com uma precisão de R² = 0,96, dada pela Equação
16 a seguir:
Sp = 102,07 . MTD – 4,64
(16)
Sendo o valor de Sp encontrado também através do método volumétrico da Mancha de
Areia e dada pela Equação 17 por Alves (2007), em estudo aeroportuário de pavimentos
de pistas de pousos e decolagens que possui intuito de comparação já que o grande
número de estudos da pavimentação em aeroportos não pode ficar desapercebida quando
se refere ao atrito de pavimento, sendo o valor de F60 dada pela Equação 18:

Sp = 110,7. MTD – 1,02
(17)
𝐹60 = 0,0436 + (0,0095.BPN.𝑒 (−50)/𝑆𝑝 )
(18)
em que

𝐹60 : Coeficiente de atrito (Friction Number);
Sp: constante de velocidade;
BPN: valor dado pelo equipamento de Pêndulo Britânico
MTD: medida de textura obtida pelo método de Mancha de Areia.
Através do IFI, os valores podem ser utilizados em estudos na gerência de pavimentos,
na sua manutenção, bem como em operações aeroportuárias e outras aplicações, sendo
usado como ferramenta tendo em vista a redução de acidentes (Aps, 2006). Apresenta-se,
seguir, a Figura 7 que separa as diferentes zonas de análises do fator.

Figura 7: Significado das diferentes zonas do diagrama atrito/textura.
De acordo com o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (2006b), foi
proposta a classificação apresentado na Tabela 4 para orientação de estudos no Brasil e
ainda na 4ª tentativa de estudo, Aps (2006) apresenta sete faixas de classificação,
semelhante às normas do DNIT, demonstradas na Tabela 5.
Tabela 4: Valores de IFI
Valores de IFI
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Ótimo

Mínimo
< 0,06
0,06
0,13
0,20
>0,30

Máximo
0,12
0,16
0,30
-

Tabela 5: Valores de IFI
Valores de IFI
Péssimo
Muito ruim
Ruim
Regular
Bom
Muito Bom
Ótimo

Mínimo
0,06
0,09
0,12
0,15
0,22
>0,35

Máximo
<0,05
0,08
0,11
0,14
0,21
0,35
-

Assim, qualquer que seja o dispositivo utilizado - nos métodos citados pelo DNIT são
medidos pela Mancha de Areia e Pêndulo Britânico – no país, sempre será possível
calibrar pela norma citada para avaliação das condições de Atrito/ Derrapagem das
rodovias nacionais (DNIT, 2006b). De acordo com as especificações do DNIT (2009)
valores de IFI (F60) ≥ 0,22 para obras rodoviárias novas e IFI (F60) ≥ 0,15 para
pavimentos restaurados são os valores mínimos recomendados. Em estudo realizado com

metodologia de mensuração com o CTM em Indiana, EUA, McDaniel et al. (2004)
apresenta o comparativo de valores de IFI (F60) de três diferentes tipos de pavimento, na
Tabela 6, sendo importante salientar que os levantamentos reportados no referido estudo
de textura e atrito para os pavimentos de SMA (Stone Matrix Asphalt) e CPA (Camada
Porosa de Atrito) foram coletados antes do tráfego estar permitido para as rodovias de
Indiana – EUA.
Tabela 6: Valores de IFI (F60)
Tipo de pavimento
Concreto Asfáltico Convencional
SMA
CPA

IFI (F60)
0,19
0,28
0,36

Espera-se que a ação de tráfego desgaste o revestimento de filme aglutinante nos
agregados salientes, aumentando o atrito da superfície. Os valores de CPA forneceram
maiores atrito em termos de IFI que Concreto Asfáltico Convencional e SMA, sendo que
os valores de atrito tanto de CPA, quanto de SMA têm a tendência de aumento após
desgaste do revestimento ao tráfego. Conclui-se que a seção estudada de CPA exibe nível
melhores de atrito, e menor respingos ou borrifos de água em comparação com SMA e
Concreto Convencional. O CPA pode oferecer uma maneira econômica de redução de
ruído, mantendo ou até mesmo melhorando o atrito e a visibilidade (McDaniel et al.
2004).
2.4. Resistência à derrapagem
Com a grande variação nas velocidades dos veículos nas curvas, geralmente há uma força
desequilibrada se a curva é superelevada ou não. Essa força resulta em empuxo do lado
do pneu, que é contrabalançado pelo atrito entre os pneus e a superfície do pavimento. A
força contrária de fricção é desenvolvida pela distorção da área de contato do pneu
(AASHTO, 2011). Outro estudo atribui essa perda de aderência à redução da área de
contato entre o (P/P), já que a boa interação entre a superfície do P/P depende
principalmente da qualidade desse contato entre ambos e a presença de elementos que
lubrificam a área, como a água, ocasionam variações nesse contato devido à ascensão do
fluído na parte anterior do pneu. Quanto mais alta a velocidade em que o veículo trafega,
tão quão será maior a reação das forças hidrodinâmicas atuantes na parede dos pneus e,
por consequência, menor será a área de contato entre P/P, além de destacar que a
aderência P/P é uma característica da rodovia em função do tempo/tráfego e das condições
de clima (Mattos, 2009).

Crisman e Roberti (2012) alegam que é difícil estabelecer uma relação entre atrito da
superfície do pavimento e o risco de colisão. Existem, no entanto, evidências sugerindo
que o número de derrapagens no piso molhado aumenta à medida que o valor de fricção
diminui. Assim sendo, é amplamente aceito que se a estrada estiver molhada, as chances
de acidentes são maiores. Ainda analisando o pavimento, fenômenos com a presença de
água na superfície do pavimento como hidroplanagem e viscoplanagem merecem atenção
especial quando se estuda a relação P/P (Mattos, 2009). O próprio autor esclarece que a
hidroplanagem acontece quando o pneu perde totalmente a ligação tátil com a superfície
do pavimento por causa da existência de uma lâmina d’água que se interpõe entre P/P. As
forças hidrodinâmicas que atuam no contato superam as forças exercidas pelo pneu e
fazem com que ele flutue sobre a água e o condutor perca o controle total do veículo.

Mattos (2009) destaca que a probabilidade de ocorrência da hidroplanagem é pequena. Já
o fenômeno da viscoplanagem consiste na falta de aderência na sua totalidade devido à
uma pequena lâmina d’água entre P/P. Outros pesquisadores concluem que um elemento
essencial para a SV dá-se pelo componente - em condições molhadas – da resistência à
derrapagem quando analisadas perante a superfície do pavimento, assim, para essa
situação o coeficiente de atrito deve ser considerado na etapa de projeto geométrico. Três
critérios de SV são propostos pelos mesmos autores: dois deles sobre (i) consistência de
projeto e (ii) consistência da velocidade operacional, sendo o terceiro (iii) coeficiente de
atrito no dimensionamento da superelevação (Lamm et al., 1999), sendo esse último o
critério de maior ênfase nesse presente estudo.
De acordo com as especificações do DNIT (2009) se define que as condições de
segurança de um pavimento devem ser definidas por métodos que mensurem a textura,
sendo para a macrotextura recomendado o ensaio de Mancha de Areia. Para a avaliação
quanto à resistência a derrapagem, deve ser utilizado o Pêndulo Britânico. Conforme Lay
(1998) a microtextura tem relação com a aspereza superficial de cada agregado que
compõe a mistura asfáltica ou concreto de cimento Portland. A macrotextura, por sua vez,
corresponde ao tamanho desse agregado, a faixa granulométrica, aos vazios presentes na
mistura e a configuração geométrica individual do agregado. Fernandes (2010) afirma
que, uma vez que a microtextura pode ser avaliada indiretamente através da medição
contínua do coeficiente de atrito, a caracterização da textura da superfície de um
pavimento acaba por se traduzir na medição da macrotextura e para isso se pode recorrer
a ensaios pontuais de medição (volumétrica da Mancha de Areia). O mesmo autor
esclarece que ensaio de Mancha de Areia representa um bom indicador do seu potencial
valor, particularmente em zonas de altas velocidades, uma vez que constitui uma medida
direta da macrotextura da superfície da camada de desgaste do pavimento. A delimitação
representada pela Equação 7, mostra os intervalos de dimensões horizontais e verticais da
superfície do pavimento.
Tabela 7: Classificação da textura do pavimento
Escala
Microtextura
Macrotextura
Megatextura
Irregularidades

Horizontal
0 – 0,5 mm
0,5 – 50 mm
50 – 500 mm
0,5 – 50 m

Vertical
0 – 0,2 mm
0,2 – 10 mm
1 – 50 mm
1 – 200 mm

As irregularidades e a megatextura afetam o contato do veículo com o pavimento,
interferindo também na aderência em pistas molhadas. Porém, o enfoque, quando se
refere à aderência, é a microtextura, superfície e aspereza dos agregados, e a
macrotextura, que depende da rugosidade formada pelo conjunto entre agregados e
mastique (Bernucci et al., 2006).
2.5. Microtextura e Macrotextura
Segundo Kokkalis e Panagouli (1998), a microtextura é medida diretamente por
fotomicrografias da superfície do pavimento, contudo indiretamente o BPN fornece uma
excelente medida do tamanho da microtextura do pavimento. Os autores afirmam que
irregularidades maiores que 0,3 mm não podem penetrar na borracha macia do pneu,
portanto não interferem de maneira direta no atrito do pavimento. Considera-se que o
fator predominante na resistência à derrapagem, em situações em que a velocidade de
deslocamento seja inferior à 50 km/h é a microtextura. (Mattos, 2009). A microtextura
está relacionada a própria superfície do agregado, podendo ser áspera ou polida. O

comprimento de onda apresentado na Tabela 7 depende da propriedade mineralógica e é
de extrema importância para que se consiga romper a pequena camada de água quando
em contato com P/P (Specht et al. 2007)

A macrotextura é relacionada ao atrito em altas velocidades com a capacidade do
pavimento de drenar a água, evitando a hidroplanagem; a formação de spray e espelho
noturno; o aumento no consumo do combustível e desgastes nos pneus além da
diminuição dos níveis de ruído (Specht et al. 2007). Ela tem relação com as asperezas
superficiais do pavimento ocasionadas pelas protuberâncias de certos agregados de
dimensões apresentadas na Tabela 7. Segundo Bucharles (2014), resultados de análises
de acidentes em três rodovias do estado do Paraná, totalizando 106 locais em que a
macrotextura foi determinada através do ensaio de Mancha de Areia e que posteriormente
foi possível realizar os cálculos dos parâmetros de IFI, indicam que uma melhor condição
de macrotextura pode reduzir de 6% a 19% as energias cinéticas envolvidas nos acidentes
em rodovias, com real possibilidade de que se reduzam avarias e danos nos veículos e,
principalmente, lesões nas vítimas. De acordo com Mattos (2009), a macrotextura garante
drenagem superficial do pavimento para velocidades maiores que os 50 km/h tomados
como base para a microtextura já que se torna mais difícil a ruptura da pequena camada
de água devido ao menor tempo de contato entre P/P, devendo facilitar o escoamento das
águas evitando, assim, a derrapagem do veículo. A macrotextura da superfície depende
do da dimensão dos agregados e da quantidade utilizada de mistura asfáltica do
revestimento. Com o passar do tempo, o desgaste da macrotextura faz com que o
pavimento perca a capacidade de escoar essa água superficial, o que constitui um fator de
risco para a SV.

Kokkalis e Panagouli (1998) afirmam que a macrotextura está relacionada com a
capacidade de microdrenagem do pavimento e a redução da espessura da água entre o
pavimento e o pneu devido a saliências na superfície. O tráfego diminui a macrotextura,
deixando o para o design do pneu a principal tarefa de dispersão de água. Em alta
velocidade e chuvas intensas, essa saída com o contato do pneu não é adequada e parece
haver o risco de o pneu perder o contato, aumentando assim a probabilidade de ocorrência
de acidentes. Para Torbruegger e Buckhard, pesquisadores alemães que no ano de 2015
realizaram estudos a respeito da textura do pavimento de forma analítica, já que o atrito
depende sempre dos parceiros de contato que deslizam um em relação ao outro (no caso
contato entre pneu e superfície do pavimento), não há coeficiente de atrito para uma dada
superfície, mas ele depende do instrumento utilizado na medição, além das condições de
medição. Nesse sentido, fica claro que essas condições precisam ser contabilizadas
quando o relacionamento entre a textura do pavimento e sua resistência à derrapagem são
estudadas.
2.5.1 Método da Mancha de Areia ASTM E965 – 15 e NBR 16504-2016
Determina-se a profundidade média da altura de Mancha de Areia formada entre os picos
e as depressões de textura do revestimento analisados. A profundidade da textura será a
divisão entre o volume conhecido de areia pela área do círculo formado pela própria areia.
Também se pode calcular a profundidade da textura através da aplicação da Equação 19
de forma direta do diâmetro médio do círculo de areia, sendo que o numerador se refere
a quatro vezes o valor do volume de referência do material granular espalhado de 25.000
milímetros cúbicos:

𝐻𝑆 =

100.000
𝜋. 𝐷𝑚 ²
(19)

Em que HS: profundidade da textura [mm];
𝐷𝑚 : diâmetro médio do círculo de areia [mm];
A classificação da macrotextura é dada, por sua vez, de acordo com a profundidade média
da Mancha de Areia pelo critério presente na Tabela 8 com valores limites do Manual de
Restauração de Pavimentos Asfálticos entre 0,6 mm < HS < 1,2 mm recomendados por
DNIT (2006b).
Tabela 8: Classificação da macrotextura pelo método da Mancha de Areia
Profundidade média da Mancha de Areia – HS [mm]
HS ≤ 0,20
0,20 < HS ≤ 0,40
0,40 < HS ≤ 0,80
0,80 < HS ≤ 1,20
HS > 1,20

Horizontal
Muito fina ou muito fechada
Fina ou fechada
Média
Grosseira ou aberta
Muito grosseira ou muito aberta

Na pesquisa de Bucharles (2014), a Agência de Transportes do estado de São Paulo, em
seus editais de concessão de rodovias estaduais, exige os mesmos parâmetros (valores
compreendidos entre 0,60 mm < HS < 1,2mm), além do atendimento às Normas
Britânicas HD 15/87 e HD 36/87, ambas do Departamento de Trânsito de Londres. O
mesmo autor faz referência a National Cooperative Highway Research Program
(NCHRP) ao estudar os valores de textura que variam na Austrália em função da classe
da rodovia, ou seja, para classe secundária e primária (entre 0,2 mm e 0,4 mm), e classe
especial (entre 0,4 e 0,8 mm). A partir do conhecimento de que a aderência é variável em
função do clima, Specht et al. (2007) realizaram 147 ensaios em rodovias do Rio Grande
do Sul nas proximidades da cidade de Ijuí-RS. Utilizando a metodologia do Ensaio de
Mancha de Areia, estudaram diferentes tipos de pavimentos com grandes diferenças de
macrotextura, segundo classificação da Tabela 8, sendo eles na BR 285 com o CBUQ –
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (média); PMQ – Pré-Misturado a Quente
(grossa); CPA (muito grosseira), na RST 377 com asfalto TSD – Tratamento Superficial
Duplo (muito grosseira) e na rodovia BR 290 presente o CBUQ com ligante AB -Asfalto
Borracha (média) ; MR – Micro Revestimento (muito grosseira); LA - Lama Asfáltica
(fina) e CCP – Concreto de Cimento Portland (média). Conclui-se que praticamente
inexiste diferença entre CBUQ (macrotextura média encontrada de 0,42 mm) com ou sem
ligante de Asfalto Borracha em se tratando de média dos valores de textura e o TSD (
cujo valor encontrado foi na média de 2,30 mm e que junto com o MR, macrotextura
média de 1,53 mm, compõe o Cape Seal) foi o revestimento que apresentou os valores
mais elevados de macrotextura, eficientes na aderência P/P, mas que podem causar ruídos
excessivos e vibrações indesejadas no veículo. Também no estado do sul, na rodovia BR290 trecho entre Porto Alegre e Osório, Mattos (2009) encontrou valores de macrotextura
para o concreto asfáltico de 0,52 mm e para o MR de 0,62 mm, valores bem inferiores ao
estudo das rodovias do interior do estado. Com levantamentos de ensaio de macrotextura
através da Mancha de Areia no interior do estado, na localidade de Lajeado – RS em cinco
pontos distintos, Scherer (2015) obteve valores de macrotextura variando entre 0,71 e
0,61 mm em quatro medições, descartando o primeiro ponto) para o revestimento em
CBUQ.

Vaiana et al. (2012), pesquisadores italianos que estudaram a macrotextura em termos de
variação de HS durante dois anos, em curvas da região da Calábria (sul da Itália onde faz
mais calor), definiram as misturas monitoradas, com medições de Mancha de Areia. A
Figura 8 compara os levantamentos obtidos em retas e curvas de misturas asfálticas de
quatro tipos, com mudanças de teores de calcário e basalto com M0 = 100% calcário;
M1= 85% calcário e 15% basalto com agregado de diâmetro >5 mm; M2 = 70% calcário
e 30% basalto com agregado de diâmetro > 5 mm e M3 = 82% calcário e 8% de argila
expandida com agregado de diâmetro 3 – 11 mm (os 10 % restantes se referem a outras
composições). O teor de binder foi de cerca 5,5% sobre o peso da mistura asfáltica, com
exceção do M3, no qual o conteúdo do fichário atinge um valor de 8%. (Vaiana et al.,
2012).

Figura 8: Evolução do HS
Após o trabalho dos italianos, é possível notar que uma diminuição repentina da variação
da altura de Mancha de Areia (após 6 meses), explicada pela compactação devido às
cargas de tráfego que tem o efeito de reduzir a profundidade da textura. Esse decréscimo
inicial vem seguido de um pequeno, mas significante acréscimo (depois de 13 meses)
correspondente à fase em que o ligante foi removido pelo tráfego.

Ensaios realizados em diversos pontos na cidade de São Paulo constataram MR com
média de 0,73 mm e o CBUQ com valores de 0,52 mm (Aps, 2006), assemelhando-se
tanto com valores de Specht et al. (2007) em se tratando de CBUQ, quanto aos dados de
Mattos (2009) em se tratando de MR. Mais para o nordeste do país, artigo de Oliveira et
al. (2010) fez um estudo comparativo entre macrotexturas do estado do Ceará com
medições de Mancha de Areia em quinze pontos que resultaram em alturas bem distintas
entre CBUQ e TSD. Para o Concreto Betuminoso Usinado a Quente, encontrou-se uma
homogeneidade em que os valores de profundidade da textura não ultrapassaram 0,2 mm,
já para TSD os picos em dois pontos chegavam a ultrapassar 3 mm, sendo uma média de
1,8 mm. Pode-se concluir, portanto, que o tratamento superficial duplo apresenta
melhores índices, quando da presença de água, ao proporcionar melhor resistência à
derrapagem e que o pavimento com revestimento CBUQ está bem desgastado e, ao
contrário do TSD, tem homogeneidade com classificação insatisfatória muito fina/muito
fechada.

Outro estudo realizado por Bucharles (2012), com 104 ensaios (52 para cada sentido de
tráfego), com Mancha de Areia em rodovias do estado do Paraná cujo tipo de

revestimento é CBUQ constatou que os valores ficaram compreendidos entre 0,55 mm e
0,76 mm para a PR-090, compreendendo uma macrotextura média. Na PR-323 foram
feitos 62 ensaios de Mancha de Areia, metade dos ensaios em cada sentido, com valores
compreendidos entre 0,51 mm e 0,82 mm, também compreendendo a macrotextura
média. Já na PR-445, dos 154 ensaios os valores ficaram entre 0,45 e 0,91 mm e na
Avenida Dez de Dezembro, próxima ao entroncamento com essas rodovias, os valores
encontrados ficaram entre 0,57 mm e 0,70 mm e na avenida Juscelino Kubitschek apontou
alturas que variavam dentre 0,56 mm e 0,81 mm. Para a avenida Leste-Oeste os valores
encontrados foram entre 0,53 e 0,83, no entanto para a avenida Tiradentes, em 12 ensaios
o autor encontrou valores de macrotextura compreendidos entre 0,5 e 0,71 mm. Em todos
pontos com levantamento de Mancha de Areia que tiveram acidentes reportados, houve
também a coleta de dados de microtextura com Pêndulo Britânico que será apresentado,
na sua média, no item 2.5.2. O estudo mencionado anteriormente de McDaniel et al.
(2004), em Indiana, encontrou para concreto asfáltico convencional um valor de altura de
MPD na faixa de 1,37 mm (com desvio padrão de 0,13); Para SMA de 1,17; com desvio
de 0,14 e CPA de 0,30 (com desvio padrão de 0,05).

2.5.2 Método do Pêndulo Britânico ASTM E303-93 e NBR 16780-2019
O Pêndulo Britânico determina o grau de aderência entre P/P ofertada pela superfície do
pavimento através de uma medida escalar, chamado de coeficiente de atrito cinemático
(Lugão, 2008). O equipamento possui um braço pendular cuja extremidade apresenta uma
sapata emborrachada cuja intenção é ser atritada contra a superfície do pavimento, assim
determinando o VRD ou BPN, com recomendação mínima de 47, garantindo uma
microtextura medianamente rugosa (Bernucci et al. 2006). O Manual do DNIT (2006b)
sugere um limite de VRD > 55, bem como todas faixas classificatórias presentes na
Tabela 9.
Tabela 9:Classificação de microtextura
Classe
Perigosa
Muito lisa
Lisa
Insuficientemente rugosa
Medianamente rugosa
Rugosa
Muito rugosa

Valor Resistência à derrapagem
VRD < 25
25 ≤ VRD ≤ 31
32 ≤ VRD ≤ 39
40 ≤ VRD ≤ 46
47 ≤ VRD ≤ 54
55 ≤ VRD ≤ 75
VRD > 75

A Agência de Transportes do estado de São Paulo exige valores de VRD > 47, obtido
pelo ensaio de pêndulo britânico, referentes às classes entre média e rugosa, em seus
editais de concessão de rodovias estaduais, além do atendimento às Normas Britânicas
HD 15/87 e HD 36/87, ambas do Departamento de Trânsito de Londres (Bucharles,
2014). A NCHRP ao estudar os valores de microtextura que variam na Austrália de acordo
com a classe da rodovia, sendo que para rodovias Secundárias, Primárias e Especiais o
valor de BPN precisa ser superior à 45 e para Classe Local, BPN maior que 40. O atrito
entre superfícies pode ser considerado como uma soma de duas parcelas, sendo que a
primeira é a adesão nos pontos de contato entre duas superfícies, contato entre agregados
expostos e superfície pneumática; e a segunda parcela tem o surgimento das
irregularidades de uma superfície com a produção de deformação na outra superfície de
contato de forma a alterar sua forma original (Specht et al. 2007). O manual do DNIT
(2006b) ainda sugere uma correção de temperatura da água para os ensaios realizados
através do Pêndulo Britânico apresentado na Figura 9, esquerda com os valores limitados

pelo manual em 40°C e à direita com a extrapolação para valores de temperaturas mais
altas.

Figura 9: Correção proposta pelo DNIT.
Bucharles (2014) encontrou valores de Pêndulo Britânico para os locais onde o ensaio de
Mancha de Areia, já apresentado anteriormente, tiveram valores abaixo do mínimo
exigido normativamente. A Tabela 10 resume tais medidas nas respectivas rodovias.
Tabela 10: BPN em pontos de rodovias do PR com baixa altura de Mancha de Areia.
Rodovias
PR-090
PR-323
PR-445
Av. Dez de Dezembro
Av Juscelino Kubitschek
Av. Leste-Oeste
Av. Tiradentes

HS [mm]
0,56 – 0,58
0,52 – 0,58
0,47 – 0,59
0,57 – 0,59
0,57 – 0,58
0,54 – 0,59
0,52 – 0,58

VRD [BPN]
57 – 67
35 – 69
33 - 69
59 – 72
59 - 70
50 - 70
48 - 72

2.5.3 Análise de microtextura encontrada em literaturas
Para a Europe Tire and Rim Technical Organization (2011, apud Torbrugger e Buckhard,
2015), as faixas dos parâmetros precisam atender ao seguinte critério para se qualificar
como pistas de ensaio em piso molhado: a resistência à derrapagem medida com o
pêndulo deve exibir um valor entre 42 BPN e 60 BPN. Scherer (2015) determinou a
macrotextura com ensaios de Pêndulo Britânico e obteve medidas rugosas e muito
rugosas, considerados altos para revestimento de CBUQ (valores médios nos cinco
ensaios de 75,6). Aps (2006) através de seus ensaios obteve um resultado médio de 55,1
para o CBUQ e para a camada de Microrresvestimento foi atribuído o valor de VRD
médio de 53,7. Já nas rodovias do sul do país, Mattos (2009) encontrou um valor de VRD
de 53 para revestimentos de concreto asfáltico. Vaiana et al. (2012), referidos
previamente, definiram, em seu estudo das curvas da região da Calábria, que para todas
as misturas monitoradas, com medições de Pêndulo Britânico e o valor base segundo os
padrões italianos (BPN = 35), o máximo valor de BPN é alcançado depois de 13 meses
do pavimento liberado para tráfego. Esse tráfego, segundo os pesquisadores, realizado no
distrito de Cosenza, estimado em 400 a 500 veículos por hora por faixa em cada seção. A
porcentagem de acréscimo de pico variava entre 11% e 16 % ao dia. A explicação para
tal fenômeno se dá pelo fato de que em 13 meses a película do ligante é removida e o
agregado fica completamente exposto às ações do tráfego. A Figura 10 compara os
levantamentos obtidos em retas e curvas de misturas asfálticas de quatro tipos, com

mudanças de teores de calcário e basalto. Sendo as mesmas referidas com M0 = 100%
calcário; M1 = 85% calcário e 15% basalto com agregado de diâmetro >5 mm; M2 = 70%
calcário e 30% basalto com agregado de diâmetro > 5 mm e M3 = 82% calcário e 8% de
argila expandida com agregado de diâmetro 3 – 11 mm (os 10 % restantes se referem a
outras composições). O teor de binder foi de cerca 5,5% sobre o peso da mistura asfáltica,
com exceção do M3, no qual o conteúdo do fichário atinge um valor de 8% (Vaiana et
al., 2012).

Figura 10: Evolução do BPN
2.6. Macrotextura, Microtextura na composição do IFI
Os parâmetros de textura e de atrito estão estreitamente ligados com locais onde ocorrem
ou não acidentes, dependendo se seus valores atendem aos valores mínimos para um
contato P/P em que nada fuja do normal. Na pesquisa de Bucharles (2012) há a listagem
dos valores obtidos através de ensaios de Mancha de Areia e Pêndulo Britânico e
apresentados na Tabela 11.
Tabela 11:Valores de HS, VRD e IFI
HS
[mm]
0,56
0,57
0,56
0,58
0,57
0,56
0,52
0,55
0,58
0,53
0,54
0,57
0,49
0,47
0,59
0,57
0,56
0,55
0,50

VRD
[BPN]
57
67
58
61
60
67
35
55
69
48
67
69
58
33
64
63
58
66
49

IFI
Sp
52,02
53,15
52,02
54,29
53,15
52,02
47,47
50,86
54,29
48,61
49,74
53,15
44,06
41,79
55,42
53,15
52,02
50,88
45,20

F60
0,23
0,27
0,23
0,25
0,24
0,26
0,15
0,22
0,28
0,19
0,25
0,28
0,21
0,14
0,26
0,25
0,23
0,25
0,19

Observa-se que dois locais analisados, dos dezenove em que o IFI foi calculado,
apresentaram valores de microtextura inferiores ao recomendado (47 BPN).
Considerando o recomendado por McDaniel et al. (2004), os mesmos dois locais de
acidentes analisados por Bucharles (2012) apresentaram o leito asfáltico, no que tange à
textura e ao atrito, em condição inadequadas (0,14 e 0,15), quando considerado em
especial o concreto asfáltico com relação aos valores mínimos de IFI. O autor concluiu,

ainda, que os valores calculados de IFI em função da macro e microtextura dos
revestimentos asfálticos ficaram entre 0,14 e 0,28, sendo que os dois menores valores
encontrados (0,14 e 0,15) teriam sua classificação como regular e, para os locais de
acidentes, todas permaneceram entre os intervalos de 0,19 e 0,30, considerados bons
valores.
Outro pesquisador, que utilizou os métodos homologados para seu trabalho com vista à
caracterização das condições de aderência entre P/P em pista de pouso e decolagens de
Minas Gerais, confrontou valores de macro e microtextura para entender quais parâmetros
influenciam e como se dá tal relação com o IFI. Foram realizadas análises de mancha de
areia em 27 pontos, distribuídos em regiões com diferentes níveis de emborrachamento e
de Pêndulo Britânico, buscando a sensibilidade para verificar se há maior influência no
resultado do IFI entre a microtextura (BPN) ou de macrotextura (HS), variando os
parâmetros em -75%, -50%, -25%, +25%, +50% e +75%, sendo que o valor base de BPN
foi de 55, verificando-se que BPN medido pelo Pêndulo Britânico tem maior influência
no valor do IFI (Lugão, 2008). Os resultados aparecem expressos na Tabela 12
Tabela 12:Sensibilidade de cada parâmetros para cálculo do IFI
Parâmetro
HS
BPN

-75%
-50,2%
-64,6%

-50%
-19,6%
-43,1%

-25%
-6,9%
-21,5%

+25%
4,3%
21,5%

+50%
7,2%
43,1%

+75%
9,3%
64,6%

Kokkalis e Panagouli (1998) afirmam que a microtextura parece ser aproximadamente 5
vezes mais importante que a macrotextura (a macrotextura tem uma importância relevante
em se tratando de altas velocidades).

3. MÉTODO
O método foi separado em duas vertentes, uma teórica e outra prática. A parte teórica
reuniu normas internacionais e nacionais em uma comparação entre a norma antiga
utilizada em muitos trabalhos acadêmicos com a nova norma atualizada no ano de 2015.
A respeito do tema, compilaram-se informações, referenciou-se estudos que
apresentavam correlações entre os parâmetros exigidos normativamente, conforme consta
no Anexo A as suas formulações e os parâmetros que resultavam dos ensaios e
equipamentos disponíveis, como mostra o Anexo B os quadros com todos dados obtidos
em campo. Para a coleta de informações na curva referida do estudo de caso, as NBR e
ASTM respectivas sobre o ensaio de Mancha de Areia e Pêndulo Britânico foram
consultadas. No momento dos ensaios, uma série de adaptações foi feita conforme as
recomendações de manuais do DNIT e literatura pesquisada.

A separação dos pontos de análise teve como base a sequência de fotografias
disponibilizadas pelo DAER através do sistema Pavesys onde se determinou uma seção
de controle dentro da própria curva. Assim como na pesquisa de Ogden (1997), as seções
de controle foram necessárias para permitir uma comparação do histórico de acidentes do
local de tratamento e do local de controle. Esta é uma abordagem padrão na avaliação de
acidentes, já que permite qualquer tendência subjacente na frequência de acidentes que
de outra forma - erroneamente - pode ser atribuída à contramedida em questão em uma
simples análise antes e depois.

Segundo Alves (2007), dentre tantos outros equipamentos de medição de atrito e textura
do pavimento, o ensaio volumétrico de Mancha de Areia e de Pêndulo Britânico requer a
presença, nos ensaios, de veículos de segurança, sendo que a técnica volumétrica de
mancha de areia permite determinar a profundidade média de textura de um pavimento
de forma pontual, considerado um ensaio fácil, pouco custoso e de baixo rendimento. O
pêndulo britânico, por sua vez, proporciona a determinação do coeficiente de atrito de
forma simples, sendo também um ensaio pontual e que interfere com o tráfego rodoviário
e possui baixo rendimento. Ambos equipamentos são homologados e fazem parte do rol
de instrumentos permitidos por norma para que se possa realizar testes de textura.

Foram feitas coletas amostrais a cada estaca de 20 metros, optando-se pela análise no
sentido interior-capital, da descida da serra, direção de fluxo mais intenso que apresenta
a maior taxa de acidentes. A curva horizontal da análise está compreendida entre as
cidades de Farroupilha e São Vendelino, no estado do Rio Grande do Sul. Localizada
entre o KM 47 +070 e o KM 46 + 670 o levantamento foi mais criterioso no interior da
curva devido a sua heterogeneidade, assim dois ensaios de Mancha de Areia foram
realizados para cada ensaio de Pêndulo Britânico. Na curva da ERS 122, o acúmulo de
água não ocorre na prática, já que há uma superelevação considerável e a inclinação não
permite esse cenário, sendo, porém, importante mencionar que a presença de água
acarreta em um decréscimo do atrito fornecido pela pista de rolamento. Por questões de
segurança só foi possível a tomada de valores no rodado direito, mesmo que a literatura,
como Vaiana et al. (2012) indicasse um exemplo de amostragem que apresenta melhor
abrangência de acordo com a Figura 11. Uma vez que os veículos de carga passavam
pelos pontos de coleta com metade da carroceria na faixa em que foi feita a análise e
metade na faixa adicional separada pelos cones da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Figura 11: Método intercalado de mensuração de atrito e textura
O primeiro ponto de coleta, de um total de vinte e um pontos, foi na estaca 47+070, com
coordenadas de latitude e longitude de X: - 29,3186 e Y: - 51,3402, respeitando-se a
referência de Donnell et al. (2016) que, ao ser convertido para o sistema internacional de
medidas, estabeleceu referência de 130 metros antes da curva, na transição do traçado
geométrico. No momento da instalação dos equipamentos, pegou-se um ponto de
referência que coincidiu com aquele mostrado pelo software Pavesys disponibilizado pelo
DAER das referidas coordenadas. A Figura 12 estabelece um critério que foi seguido na
metodologia em que meia curva (90°) foram separadas em três partes equivalentes. Como

a curva real estudada apresenta aproximadamente uma inversão de sentido (180°), a
demarcação de pontos foi duplicada. Tal procedimento de posição do Pêndulo Britânico
(NBR 19780) na trilha de roda do lado direito, bem como a análise da macrotextura
através do ensaio de mancha de areia (NBR 16504) ocorreu nos seis pontos seguintes
(estacas 47+050, 47+030, 47+010, 46+990, 46+970). A divisão da curva em três partes
iguais, como preconiza o referencial teórico, sendo respeitadas mais três partes que
surgiram pelo espelhamento da curva.

Figura 12: Exemplo de locais para coleta que influenciam uma rodovia.
Nos próximos nove pontos, o ensaio continuou com o pêndulo posicionado na estaca
respectiva, com dois ensaios de mancha de areia, um anterior e outro posterior, sendo que
em algumas medições foi necessário deslocar o local poucos centímetros para o lado
esquerdo ou direito, devido às falhas no pavimento. Tal metodologia foi acompanhada de
registro fotográfico na sua quase totalidade, ou seja, alguns pontos não possuem
fotografia pois na data de coleta amostral o curto período de tempo, bem como a
necessidade de auxílio logístico em tempo integral dificultou tal desempenho. Mesmo
assim, nos pontos (46+950, 46+930, 46+910, 46+890, 46+870, 46+850, 46+830, 46+810,
46+790) obtiveram-se análises intercaladas de pêndulo e mancha conforme normativa do
manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (2006b), onde é apresentado
uma figura esquemática de unidade de amostragem (U.A) representada pela Figura 13.

Figura 13: Unidade de Amostragem (UA)

As seis estacas finais, saindo da curva e entrando no trecho intermediário de transição do
traçado geométrico da rodovia, o procedimento foi igual a primeira parte da entrada da
curva, sendo que seis pontos foram analisados quanto à macrotextura (ensaio de mancha
de areia) e microtextura (ensaio de pêndulo britânico) nas estacas respectivas (46+770,
46+750, 46+730, 46+710, 46+690, 46+671) com margem de erro de um metro nas
medidas horizontais realizadas com trena a cada 3 metros, por seis vezes e com 2 metros
na última vez. A conferência e constatação do erro foi possível pois o último ponto de
número 21 estava a um metro de distância do ponto de referência dada pela coordenada
X: -29,3205 e Y: -51,3401 obtidos através do Pavesys. A Figura 14 mostra os
equipamentos utilizados na data de 9 de outubro de 2019 para coleta em campo. Ponto
fotografado de número 12, praticamente no centro da curva de estudo.

Figura 14: Equipamentos e aparato técnico de coleta de dados
A faixa de rolamento da direita, na descida foi estudada, sentido mais crítico segundo o
DAER e PRE. Para Bucharles (2014), devido à importância da macro e microtextura, é
recomendado que o protocolo avaliativo de acidentes de pavimentos para perícias
técnicas, os levantamentos de pêndulo britânico e mancha de areia compreenda uma
extensão de 10 a 70 metros, respectivamente, para vias onde a velocidade máxima
permitida de 40 km/h e de 120 km/h, quando não houver marcas de frenagem. O mesmo
autor também afirma que devem ser feitos pelo menos quatro ensaios para que se possa
determinar a macrotextura média da superfície do pavimento analisado, em quatro pontos
distintos, corroborando com o desenho esquemático do manual do DNIT (2006b). Devese considerar uma diferença entre os valores nas duas trilhas de roda do coeficiente de
atrito (Crisman e Roberti, 2012).

4. ANÁLISE E RESULTADOS
Segundo Aps (2006), o Brasil possui recomendações e diretrizes de atrito e textura para
o caso rodoviário e urbano, sendo que exigências restritivas precisam ser implementadas
de acordo com a complexidade do local de aplicação. Recomenda-se que as condições de
aderência P/P sejam as melhores possíveis para que não venha comprometer a segurança
do cliente da rodovia, assim, valores mínimos para camadas de rolamento compostas por
misturas betuminosas devem ter intervalo de HS (mancha de areia) entre 0,6 e 1,2 mm.
Ademais disso, a condição de atrito obtida pelo Pêndulo Britânico, expressa em valor de
resistência à derrapagem precisa estar entre 47 e 75. Mattos (2009) observa que
considerando um revestimento de mistura asfáltica com microtextura igual a 60 BPN,
caso seja executado um revestimento de concreto asfáltico CBUQ apresentará um valor

médio de macrotextura de 0,5 mm, porém se for um MR asfáltico apresentará um valor
médio de 1,0 mm de macrotextura.
Seguindo com proposta de Aps (2006), a altura média de Mancha de Areia no
microrrevestimento sobre o concreto asfáltico que reduz acidentes em pistas molhadas
varia entre 0,8 a 1,2 mm em geral. A Norma do DNIT 031/2004 ES, denominada de
Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico (DNIT, 2006a) objetiva especificar o sistema
de execução de mistura asfáltica a quente especifica em uma de suas alíneas (‘d’ –
condições de segurança) que os VRD obtidos por meio do Pêndulo Britânico (ASTM E
303) devem ser >45; quanto a textura especifica valor de altura de areia entre 1,2mm e
0,6mm. O Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006b) recomenda
uma textura na superfície 1,2 mm ≥ HS ≥ 0,6 e como microtextura rugosa o limiar de
BPN ≥ 55. Esse manual do DNIT foi a base para as análises do referido estudo. Bucharles
(2014) esclarece que se o valor for inferior a 0,60 mm, a textura se torna muito fechada,
ou seja, há um maior risco de hidroplanagem. Caso extrapole os 1,2 mm de altura de areia
a textura se torna aberta, implicando em desgaste excessivo dos pneus, resultando em
maior consumo de combustível e aumento do ruído.
4.1 Coleta de dados em campo
Na data de 09 de outubro de 2019, com permissão e auxílio in loco do DAER,
planejamento logístico e de segurança da PRE, bem como ajuda técnica do LAPAV
(Laboratório de Pavimentação) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
a coleta de dados de macrotextura e microtextura, com os ensaios de Mancha de Areia e
Pêndulo Britânicos foram realizados. As medidas fazem parte da validação, por meio de
dados concretos, do coeficiente de atrito na curva do km 46 da rodovia estudada, a ERS
122. A seguir, serão apresentados os dados de altura de Mancha de Areia e Pêndulo
Britânico e posteriormente as formulações tanto da norma vigente quanto uma
comparação com a norma antiga, utilizada em diversos trabalhos acadêmicos
referenciados. O Anexo A contém todas as manipulações algébricas realizadas no estudo.
4.2 Ensaio de Mancha de Areia
O ensaio de Mancha de Areia seguiu os procedimentos da NBR 16504 (ABNT, 2016),
com quatro medidas válidas distanciadas entre si em 0º ,45°, 90°, 135°. Cinco medidas
do diâmetro de forma que o valor que estivesse mais distante da média fosse descartado
e a altura da Mancha de Areia pudesse ser calculada através da Equação 19.

Figura 15: Ensaio de Mancha de Areia

Figura 16: Ensaio com equipamento de Pêndulo Britânico
Por meio do Quadro 1, apresenta-se o modelo dos demais quadros presentes no Anexo B,
com as medidas, sendo a segunda linha sem a medição descartada, e a primeira linha
contendo o HS utilizado nos cálculos seguintes:
Quadro 1: Ensaio de mancha de areia n°1
Diâmetro medido (cm)
Média

Localização

5

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

47+070

RD

-

23,00

22,40

23,00 24,00

23,10

0,60

24,50

23,00

22,40

23,00 24,00

23,38

0,58

Sem descarte

4

(cm)

Sabendo-se que HS é MTD (Mean Texture Depht) pela Equação 12 e Equação 13, obtevese MPD de 1,25 e 1,27, respectivamente. Devido à diferença ser baixa, para os demais
cálculos optou-se pela Equação 13 logarítmica que apresentou R² mais próximo da
unidade (R² = 0,925).
4.3 Ensaio de Pêndulo Britânico
O ensaio de Pêndulo Britânico seguiu os procedimentos da NBR 16780 (ABNT, 2019),
com três medidas válidas, tendo em vista que a maior e a menor medição do equipamento
são descartadas. As correções de temperatura seguiram a linha de tendência apresentada
na Figura 9, proposta pelo DNIT com extrapolação de valores quando a temperatura
ultrapasse 40°C. No Quadro 2, apresenta-se o modelo dos demais quadros com as
medidas, conforme a segunda linha sem a medição descartada, e a primeira linha contendo
o BPN utilizado nos cálculos seguintes.
Quadro 2: Ensaio de Pêndulo Britânico n° 1
Medidas Pêndulo Britânico
Média (BPN) Correção
1
2
3
4
5
-

43,00

43,00 44,00

-

43,33

43,00 43,00

43,00 44,00

45,00

32,2°C

45,53

Com a Equação 9, pode-se calibrar o número encontrado no ensaio para que seja possível
utilizá-lo na norma vigente da AASHTO.

4.4. Cálculo do IFI
A Equação 15 representa o compilado das deduções presentes no Anexo A, que resulta
no valor de atrito F60 através de valores de HS e BPN. Para o primeiro ponto,
representado pelos Quadro 1 e Quadro 2, o fator de atrito ofertado pelo pavimento na
entrada da curva, para o ponto 1 é 0,27 por exemplo. A norma do DAER (1991) para
projetos rodoviários define a curva estudada do km 46 da ERS 122 como sendo de Classe
II de região montanhosa com rampa máxima de 7 % e raio mínimo de 80 metros.
Sabendo-se que o raio aproximado da curva é 100 metros (dado obtido através da análise
do projeto geométrico com o software AutoCAD), foi possível calcular o atrito mínimo
recomendado para que a curva forneça segurança e conforto ao cliente, seja ele motorista
ou passageiro. A Equação 20, resulta em uma superelevação naquela curva recomendada
de 6,72 %.
2. 𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑚𝑖𝑛 ²
𝑒 = 𝑒𝑚á𝑥 . (
−
)
𝑅
𝑅²
(20)
Em que 𝑅𝑚𝑖𝑛 : raio mínimo de projeto da curva horizontal [m];
𝑅: raio da curva [m];
𝑒 : superelevação [%];
𝑒𝑚á𝑥 : superelevação máxima [%];
Pela Equação 1, substituindo os valores de raio, velocidade de projeto de 50 km/h e raio
de 100 , obtém-se um atrito mínimo recomendado de 0,129; sendo que os cálculos
também estão presentes no Anexo A. Cada ponto estudado será apresentado no Anexo B,
através do Quadro 3 (concatenando os Quadros 1 e 2 já apresentados), Quadro 4 ao 23.
Sendo que a Figura 17 mostra os valores em uma mesma imagem conclusiva em que
todos os 21 pontos de coleta de dados, mesmo com alguns pontos de textura fora dos
limites aconselhados, apresentam atrito lateral que atendem aos parâmetros de segurança
já que a superelevação e o raio compensam.

Figura 17: IFI coletados na curva do km 46 da ERS 122
De maneira comparativa, também foram plotados esses dados de atrito coletados em
campo, confrontando-se com os dados da Tabela 2 da norma antiga, utilizaram-se a
Equação 5, a Equação 6 e a Equação 7, obtendo-se novo valor simulado de IFI
apresentado na Figura 18. Os valores da norma antiga possuem uma defasagem maior, ou
seja, estão contra a segurança, pois o atrito calculado através da antiga metodologia e

ofertado pelo pavimento está mais próximo do valor mínimo exigido em norma. Com a
atualização de 2015, o novo método proposto dos cálculos fez com que os valores de IFI
tenha diminuido, representando melhor o que efetivamente o pavimento oferece. Os
trabalhos de Aps (2006), Alves (2007), Lugão (2008), Mattos (2009), Flintsch et al.
(2009), Fernandes (2010), Bucharles (2014) apresentam tais aspectos da norma antiga.

Figura 18: Comparativo entre normas ASTM
4.5 Alternativas de melhoria do atrito
O Engenheiro Civil precisa encontrar as melhores soluções para resolver os problemas de
engenharia que surgem ao aliar o melhor custo benefício encontrando as alternativas que
tenha a melhor adequação para o fim proposto. No presente estudo de caso, não se faz
necessário modificar o traçado da curva horizontal, nem aumentar a inclinação da
superelevação. Essas alternativas seriam caras e não atenderiam ao que se faz necessário
no km 46 da ERS 122 que é o aumento de atrito. O referecial teórico apresentou uma
média de trabalhos em que, para as mesmas condições, obtiveram-se valores médios de
MR de 1,53 mm; 0,62 mm e 0,73 mm. Ao utilizar as formulações presentes no Anexo A,
juntamente com os valores de BPN encontrado de 53,70, têm-se um F60 = 0,330.
Comparando com o melhor resultado encontrado na coleta de campo (o ponto 2) têm-se
HS = 0,66 mm com BPN = 55,27 cujos valores estão acima do limite mínimo do DNIT e
F60 = 0,318 e média de todos pontos, presentes no Anexo B, de 0,24 de side friction.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o estudo de caso da curva do km 46 da ERS-122, conclui-se que a curva, no que
tange ao atrito, está dentro dos parâmetros de segurança e conforto. Todos valores de
Coeficiente de Atrito Lateral (Side Friction) encontrados por representação do IFI
estiveram acima do limite mínimo de 0,129 de atrito demandado. Isso ocorreu devido ao
fato de que a inclinação da superelevação aplicada, bem como o raio existente estão de
acordo com as normas para geometria de rodovias de Classe II em região montanhosa
para a velocidade de projeto equivalente. Mesmo que alguns pontos de microtextura e
macrotextura estivessem fora dos limites, o atrito fornecido pelo pavimento foi superior
ao atrito demandado para a realização da curva. A adaptação de normas federais para uma
rodovia estadual permite que se incorpore a análise de textura no dimensionamento de
curvas horizontais.

Esse trabalho parte da premissa que a textura é um importante fator que deve ser levado
em conta no ambiente rodoviário, sendo os parâmetros obtidos através de diversos
equipamentos. Para a validação do estudo de caso utilizaram-se parâmetros de
microtextura através do equipamento de Pêndulo Britânico, bem como de macrotextura

como o ensaio de Mancha de Areia, sendo ambos possíveis de serem utilizados. Destacase a vantagem na sua utilização por serem de fácil aplicação e barata aquisição ao se
compararem com outros equipamentos e ensaios dos mesmos parâmetros utilizados em
aeroportos, por exemplo.

Os valores no equipamento de Pêndulo Britânico não variaram tanto e permaneceram
entre 47,63 e 55,27. Já os valores encontrados de altura de Mancha de Areia ficaram entre
0,28 mm e 0,66 mm, levemente abaixo do que o DNIT em seu Manual indica como sendo
ideal. Então, a coleta dessas informações de microtextura e macrotextura,
respectivamente, são diretamente vinculados com a queda ou aumento da taxa de
acidentes, dependendo se há menos ou mais atrito.

Através de uma compilação normativa e correlações presentes na literatura, concluiu-se
que os ensaios de microtextura e macrotextura possuem relação com o índice
internacional de atrito e com as fórmulas de projeto geométrico de inúmeros países,
inclusive do Brasil. O atrito demandado para que a curva seja feita de forma segura é o
side friction também ofertado pela relação de contato pneu/pavimento. O presente
trabalho de conclusão evidenciou tais relações, comparando as normas atualizadas com o
que vinha sendo estudado na literatura nacional e internacional, validando as informações
obtidas com pesquisa em campo. Até o ano de 2015 os trabalhos vinham sendo realizados
com uma normative americana menos conservadora que a atual, ou seja, com menores
margens entre o que o pavimento está ofertando de atrito e o que o veículo precisa para
desenvolver sua trajetória com segurança e conforto.

Em suma, é muito mais efetivo e menos custoso avaliar bem o pavimento, levar em conta
a textura ao projetar e entender que o atrito auxilia no desempenho dos veículos em uma
curva. Para melhoria na curva estudada, uma alternativa que demonstrou aumento do
atrito oferecido foi o MR, tanto a quente, quanto a frio. O valor com MR presente na
literatura e adaptada para a curva do estudo de caso forneceria um atrito maior que o
máximo atrito presente nos pontos estudados e muito superior ao atrito da média dos
mesmos pontos. Assim sendo, uma alternativa viável seria tratar a superfície do
pavimento ao invés de modificar o traçado ou a geometria da via.
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Anexo A:
Superelevação estimada para curva KM 46 da
ERS 122 – DAER (1991) tabela 3 página 20.
𝑒 = 𝑒𝑚á𝑥 . (

2. 𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑚𝑖𝑛 ²
−
)
𝑅
𝑅²

Substituindo o 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 80 m e 𝑒𝑚á𝑥 = 7% em se
tratando de rodovia montanhosa de Classe II,
segundo DAER – Norma de Projeto Geométrico,
além de R = 100 m estimado via AutoCAD, têm-se
2. 80

80²

𝑒 = 7% . ( 100 − 100² ) = 6,72 % referente à
superelevação estimada para a curva em estudo.

Raio mínimo em função de velocidade de projeto,
superelevação máxima e fator de atrito lateral
AASHTO (2011) tabela 3-7 da página 3-20; DNIT
(2010) página 128; DAER (1991) página 33.
𝑅𝑚𝑖𝑛 =

𝑉𝑝 ²
127. (𝑒𝑚á𝑥 + 𝑓𝑚á𝑥 )

A velocidade de projeto para a classificação
referida é 50 km/h, então o 𝑓𝑚á𝑥 demandado pelo
veículo para que consiga fazer a curva dentro da
segurança e conforto para que foi dimensionada
deve ser maior que o 𝑓𝑓 (fornecido) pelo pavimento
da curva KM 46 da ERS 122.
100 =

Profundidade de textura HS (altura da mancha de
areia) NBR 16504-2016.
𝐻𝑆 =

100.000
𝜋. 𝐷𝑚 ²

Equivalência entre MTD (Mean Texture Depht) e
altura de mancha de areia - ASTM E965 – 07
𝑀𝑇𝐷 = 𝐻𝑆

E a mesma relação entre MTD e MPD por Praticò
e Vaiana (2015) com R² = 0,925.

𝑓𝑚á𝑥 =

50²
127. (0,0672 + 𝑓𝑚á𝑥 )
2500 − 853,44
= 0,129
12700

Precisando que, para a curva estudada, o 𝑓𝑓 seja
maior que 0,129 [admensional] de atrito lateral ou
side friction. Com a coleta em campo de
macrotextura (HS;MTD), buscou-se o menor e o
maior valor para fins didáticos. Assim, número de
altura de areia de 0,28 mm (menor, representando
pela letra ‘m’ minúscula) e 0,66 mm (maior,
representado pela letra ‘M’ maiúscula).
Referência de intervalo recomendado de DNIT
(2006b) de 0,6 < HS < 1,2.
𝑀𝑇𝐷 = 0,2549. 𝑒 0,6694.𝑀𝑃𝐷

MTD = 0,2549. 𝑒 0,6694.𝑀𝑃𝐷

ln
𝑀𝑃𝐷 =

Constante de referência de velocidade Sp segundo
a norma ASTM E-1960-07 atualizada em 2015.

ln
𝑀𝑃𝐷𝑚 =

Sp= a + b . TX

Cujos parâmetros para ensaio de mancha de areia
referente á macrotextura dados pela norma antiga
ASTM E-1960 de 2007 e presentes nos trabalhos
de Aps (2006), Alves (2007), Lugão (2008), Mattos
(2009), Flintsch et al. (2009), Fernandes (2010),
Bucharles (2014). Sendo TX = HS.
Sp = -11,6 + 113,6 . HS

0,6694

(0,28)
0,2549

0,6694
ln

𝑀𝑃𝐷𝑀 =

(𝑀𝑇𝐷)
0,2549

(0,66)
0,2549

0,6694

= 0,1403

= 1,4212

Pela norma antiga têm-se dois valores de referência
de velocidade:
𝑆𝑝𝑚(2007) = -11,6 + 113,6 . 0,28 = 20,208
𝑆𝑝𝑀(2007) = -11,6 + 113,6 . 0,66 = 63,367

Em comparação com a atualização do ano de 2015
da norma ASTM 3-1960/07 por questões
comparativas têm-se:

Atualizados pela norma ASTM 3-1960/07 revisado
em 2015 para TX = MPD.
Sp = 14,2 + 89,7 . MPD

Sendo o parâmetro Sp necessário para o cálculo do
IFI juntamente com o parâmetro 𝐹60 de acordo com
a ASTM E-1960/07 revisada em 2015.

𝑆𝑝𝑚(2015) = 14,2 + 89,7 . 0,1403 = 26,785
𝑆𝑝𝑀(2015) = 14,2 + 89,7 . 1,4212 = 141,681

Então, substituindo por valores de BPN respectivos
encontrados nos pontos de menor e maior mancha
de areia com correção da temperatura (47,63 ;
55,27)
𝐹60(𝑚) = 0,081 + 0,732. 𝐷𝐹𝑇20 . 𝑒 −40/𝑆𝑝(𝑚)

𝐹60 = 0,081 + 0,732. 𝐷𝐹𝑇20 . 𝑒 −40/𝑆𝑝
− 40

Sabendo que DFT (Dynamic Friction Tester) é
medida de atrito, assim como BPN (British
Pendulum
Number)
e
correspondem
à
microtextura, Steven et al. (2009) relaciona ambas
grandezas com R² = 0,94.

[14,2+89,7.

𝐹60 = 0,081 + 0,732.0,0078.47,63 . 𝑒 {

0,28
(ln(
)
0,2549
]
0,6694
}

𝐹60 = 0,142

𝐹60(𝑀) = 0,081 + 0,732. 𝐷𝐹𝑇20 . 𝑒 −40/𝑆𝑝(𝑀)

𝐷𝐹𝑇20 = 0,0078. BPN
− 40

Assim sendo, IFI: f(𝐹60 , Sp) que por sua vez é
função de macro e microtextura, sintetizados em
uma única fórmula.

[14,2+89,7.

𝐹60 = 0,081 + 0,732.0,0078.55,27 . 𝑒 {
𝐹60 = 0,319

− 40
𝐻𝑆
)
0,2549
]
0,6694

(ln(
[14,2+89,7.

𝐹60 = 0,081 + 0,732.0,0078. 𝐵𝑃𝑁. 𝑒 {

Sendo os pontos de menor e maior IFI estudados.

}

0,66
(ln(
)
0,2549
]
0,6694
}

Anexo B:
Quadro 3: Medidas do ponto 1
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

47+070

RD

-

23,00

22,40

23,00

24,00

23,10

0,60

24,50

23,00

22,40

23,00

24,00

23,38

0,58

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
1

2

3

4

5

Média
(BPN)

-

43,0

43,0

44,0

-

43,33

43,0

43,0

43,0

44,0

45,0

32,2°C

Correção
45,53

Quadro 4: Medidas do ponto 2
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,270 > 0,129

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

47+050

RD

-

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

0,66

21,30

22,00

22,00

22,00

22,00

21,86

0,67

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

51,67

55,27

1

2

-

50,00

50,00 51,00

54,00

50,00

50,00 51,00 50,00

IFI
(F60, Sp)
0,320 > 0,129

46,0°C

Quadro 5: Medidas do ponto 3
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

47+030

RD

-

23,50

24,50

24,00

24,50

24,13

0,55

22,00

23,50

24,50

24,00

24,50

23,70

0,57

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

43,00

46,00

1

2

-

43,00

43,00 43,00

50,00

43,00

43,00 43,00 41,00

40,4°C

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,270 > 0,129

Quadro 6: Medidas do ponto 4
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

47+010

RD

-

27,00

26,00

23,00

23,00

24,75

0,52

20,00

27,00

26,00

23,00

23,00

23,80

0,56

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

46,33

49,43

1

2

-

45,00

45,00 49,00

49,00

45,00

45,00 49,00 45,00

IFI
(F60, Sp)
0,280 > 0,129

40,4°C

Quadro 7: Medidas do ponto 5
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+990

RD

-

26,50

25,30

25,00

26,00

25,70

0,48

28,00

26,50

25,30

25,00

26,00

26,70

0,47

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

44,00

46,00

1

2

-

45,00

43,00 44,00

42,00

45,00

43,00 44,00 46,00

IFI
(F60, Sp)
0,260 > 0,129

30,3°C

Quadro 8: Medidas do ponto 6
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+970

RD

-

24,00

24,00

25,00

24,5

24,38

0,54

26,00

24,00

24,00

25,00

24,5

24,70

0,52

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

44,67

44,17

1

2

-

44,00

45,00 45,00

42,00

44,00

45,00 45,00 47,00

35,0°C

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,270 > 0,129

Quadro 9: Medidas do ponto 7
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+950

RD

-

34,00

33,00

31,00

31,00

32,35

0,31

34,50

34,00

33,00

31,00

31,00

32,70

0,30

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

42,00

45,50

1

2

-

44,00

40,00 42,00

40,00

44,00

40,00 42,00 45,00

IFI
(F60, Sp)
0,210 > 0,129

45,5°C

Quadro 10: Medidas do ponto 8
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+930

RD

-

29,00

29,30

31,00

28,50

29,45

0,37

33,00

29,00

29,30

31,00

28,50

30,16

0,35

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

39,33

44,43

1

2

-

39,00

40,00 39,00

40,00

39,00

40,00 39,00 38,00

IFI
(F60, Sp)
0,210 > 0,129

50,0°C

Quadro 11: Medidas do ponto 9
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+910

RD

-

26,50

25,50

26,00

26,30

26,08

0,47

27,50

26,50

25,50

26,00

26,30

26,36

0,46

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

44,33

48,23

1

2

-

44,00

44,00 45,00

45,00

44,00

44,00 45,00 43,00

49,4°C

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,260 > 0,129

Quadro 12: Medidas do ponto 10
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+890

RD

-

22,50

23,50

24,40

22,30

23,18

0,59

25,20

22,50

23,50

24,40

22,30

23,58

0,57

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

52,67

55,67

1

2

-

54,00

51,00 50,00

50,00

54,00

51,00 50,00 54,00

IFI
(F60, Sp)
0,310 > 0,129

49,4°C

Quadro 13: Medidas do ponto 11
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+870

RD

-

26,80

26,50

27,00

27,00

26,83

0,44

28,00

26,80

26,50

27,00

27,00

27,06

0,43

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

45,60

45,00

1

2

-

45,00

45,00 46,00

44,00

45,00

45,00 46,00 49,00

IFI
(F60, Sp)
0,240 > 0,129

-

Quadro 14: Medidas do ponto 12
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+850

RD

-

30,80

31,00

30,00

30,70

30,63

0,34

29,50

30,80

31,00

30,00

30,70

30,40

0,34

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

44,33

44,33

1

2

-

45,00

44,00 44,00

45,00

45,00

44,00 44,00 43,00

-

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,200 > 0,129

Quadro 15: Medidas do ponto 13
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+830

RD

-

31,50

29,00

31,00

30,00

30,38

0,34

28,00

31,50

29,00

31,00

30,00

29,90

0,36

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

43,33

47,43

1

2

-

44,00

44,00 43,00

40,00

44,00

44,00 43,00 46,00

IFI
(F60, Sp)
0,210 > 0,129

50,8°C

Quadro 16: Medidas do ponto 14
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+810

RD

-

28,00

29,00

27,50

28,50

28,25

0,40

26,80

28,00

29,00

27,50

28,50

27,96

0,41

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

45,00

45,00

1

2

-

43,00

45,00 47,00

43,00

43,00

45,00 47,00 47,00

IFI
(F60, Sp)
0,230 > 0,129

-

Quadro 17: Medidas do ponto 15
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+790

RD

-

29,50

29,30

30,00

30,00

29,70

0,36

29,20

29,50

29,30

30,00

30,00

29,60

0,36

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

48,67

52,07

1

2

-

48,00

48,00 50,00

47,00

48,00

48,00 50,00 50,00

44,3°C

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,230 > 0,129

Quadro 18: Medidas do ponto 16
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+770

RD

-

32,50

33,00

30,00

34,50

33,63

0,28

31,50

32,50

33,00

30,00

34,50

33,20

0,29

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

44,30

47,63

1

2

-

45,00

44,00 44,00

46,00

45,00

44,00 44,00 42,00

IFI
(F60, Sp)
0,140 > 0,129

43,3°C

Quadro 19: Medidas do ponto 17
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+750

RD

-

22,00

22,50

22,50

22,00

22,25

0,64

23,00

22,00

22,50

22,50

22,00

22,40

0,63

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

40,00

43,60

1

2

-

40,00

39,00 41,00

39,00

40,00

39,00 41,00 45,00

IFI
(F60, Sp)
0,270 > 0,129

46,50°C

Quadro 20: medidas do ponto 18
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+730

RD

-

29,50

33,00

30,00

31,50

31,00

0,33

35,00

29,50

33,00

30,00

31,50

31,80

0,31

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

40,33

43,03

1

2

-

40,00

40,00 41,00

39,00

40,00

40,00 41,00 43,00

37,3°C

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,190 > 0,129

Quadro 21: Medidas do ponto 19
Diâmetro medido (cm)

Localização
Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+710

RD

-

30,00

30,00

31,50

30,00

30,38

0,34

34,00

30,00

30,00

31,50

30,00

31,10

0,33

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

37,33

41,23

1

2

-

38,00

37,00 37,00

30,00

38,00

37,00 37,00 30,00

IFI
(F60, Sp)
0,190 > 0,129

49,1°C

Quadro 22: Medidas do ponto 20
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+690

RD

-

32,00

30,00

31,00

31,50

31,13

0,33

53,00

32,00

30,00

31,00

31,50

35,50

0,25

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

46,33

50,03

1

2

-

48,00

45,00 46,00

53,00

48,00

45,00 46,00 43,00

IFI
(F60, Sp)
0,210 > 0,129

47,8°C

Quadro 23: Medidas do ponto 21
Diâmetro medido (cm)

Localização

HS
(mm)

Estaca

Faixa

1

2

3

4

5

Média
(cm)

46+670

RD

-

28,30

31,00

30,00

29,00

29,58

0,36

32,00

28,30

31,00

30,00

29,00

30,06

0,35

Sem descarte

Medidas Pêndulo Britânico
3

4

5

Média
(BPN)

Correção

-

41,67

44,67

1

2

-

41,00

42,00 42,00

44,00

41,00

42,00 42,00 41,00

-

HS
(mm)

IFI
(F60, Sp)
0,210 > 0,129

