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resumo 
 

 

Com o progresso da tecnologia, passou a ser relativamente fácil a deslocação
de pessoas e de bens, para diversos pontos do mundo, num espaço de tempo
reduzido. Um dos principais responsáveis por este avanço, no que respeita à
mobilidade, é o transporte aéreo e a sua evolução ao longo dos anos. Para
este tipo de transporte é estritamente necessário garantir a máxima segurança,
pois de um único acidente poderão resultar centenas de vítimas. 
Visto que a qualidade dos pavimentos aeroportuários é um importante factor
para a segurança da movimentação das aeronaves em terra, este trabalho visa
o conhecimento das várias soluções possíveis para os pavimentos
aeroportuários e das anomalias dos mesmos, dos processos de
dimensionamento, e das metodologias para a sua avaliação estrutural e
funcional. Os pavimentos considerados foram os pavimentos flexíveis, os
diversos tipos de pavimentos rígidos, e os pavimentos semi-rígidos. 
Uma vez que as soluções construtivas e as metodologias de dimensionamento
para pavimentos rodoviários constituem um processo de investigação com
larga experiência, e as acções devidas ao tráfego são as que mais divergem
na comparação entre dimensionamento de pavimentos aeroportuários e
rodoviários, dar-se-á especial atenção à sua determinação e à forma como se
distribuem no pavimento de acordo com os diferentes trens de aeronaves. 
Face às limitações, quer económicas, quer de espaço, algumas perspectivas
de novas construções perdem viabilidade relativamente a soluções de
reabilitação. Nesse contexto, este trabalho visa também a modelação de uma
solução de reforço de um pavimento rígido com misturas flexíveis. Para a
modelação referida procurou-se compreender a influência dos módulos de
deformabilidade das misturas e das ligações entre camadas, no
comportamento estrutural do pavimento.  
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abstract 

 
The technological development became easier the movement of people and
goods from different places of the world in a short time. One of the reasons for
this progress is, in what concerns on mobility, the air transport and its evolution
throughout the years. It is necessary to guarantee the security in order to save
lives otherwise many lives can be lost in case of accidents.  
The quality of airport pavements plays an important role as it contributes to
improve the security of the aircraft movement while in land. The aim of this
work is to know some possible solutions for airport pavements, its faults, the
design processes and methodologies for its structural and functional
evaluation.  The work has studied flexible pavements, different kind of rigid and
semi-rigid pavements.  
As the constructive solutions and design methodologies for road pavements
are an investigation process with large experience, and actions caused by
traffic are the most divergent if we compared the design of airport pavements
and road pavements, so it’ll be given special attention to its determination and
to the way they’re distributed in the pavement, according to different aircraft. 
Some perspectives of new constructions lose their availability, in what concerns
of rehabilitation, because of economic and space restrictions. This work wants
to model a reinforced solution in a rigid pavement with a flexible mixture. To the
model solution referred, we’ve tried to understand the influence on the modulus
of elasticity mixtures as well as the links between the layers in the structural
proceeding of the pavement. 
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INTRODUÇÃO 

Cada vez mais o homem tem a necessidade de se movimentar de uma forma rápida sem 

que para isso seja necessário abdicar da segurança. Antes do aparecimento dos veículos 

motorizados eram os veículos de tracção animal que prevaleciam. Estes não solicitavam o 

pavimento da mesma forma que os veículos da actualidade, pois tanto as cargas 

transportadas como o tráfego eram reduzidos. Após a chegada dos veículos motorizados, a 

velocidade, as cargas e o tráfego foram aumentando, levando à progressiva substituição 

tanto dos materiais usados nos pavimentos como dos respectivos processos construtivos. A 

passagem de veículos a tracção animal para veículos de tracção a motor associada à 

necessidade de desenvolvimento económico trouxe não só o aumento de tráfego terrestre 

mas também, embora mais tarde, o aparecimento e evolução de tráfego aéreo. Este tráfego 

traz a necessidade de execução de pavimentos resistentes que permitam a aterragem e 

descolagem segura das aeronaves. Sendo assim, a análise de soluções, rígidas, flexíveis e 

semi-rígidas, para pavimentos aeroportuários, tornou-se um tema de desenvolvimento 

essencial. Actualmente, quer devido a condicionantes financeiras e ambientais, quer devido 

à vasta presença física de infra-estruturas de transporte aéreo, torna-se essencial 

direccionar os estudos não apenas para novas soluções de pavimentos mas também para 

soluções de manutenção e reabilitação dos mesmos. Neste contexto, o trabalho 

desenvolvido nesta dissertação será direccionado para os pavimentos aeroportuários no que 

diz respeito ao dimensionamento, ao estudo de soluções de reforço, e à avaliação das 

características superficiais. 

O trabalho tem a seguinte disposição: 

No Capítulo 1, Análise Estrutural de Pavimentos, apresentam-se os vários tipos de 

pavimentos aeroportuários e descrevem-se algumas metodologias de dimensionamento e 

de avaliação da capacidade de carga de pavimentos. 

No Capítulo 2, Avaliação Qualitativa de Pavimentos Aeroportuários, apresentam-se as 

características funcionais dos pavimentos aeroportuários e o modo de funcionamento dos 

sistemas de gestão dos mesmos pavimentos. 
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No Capítulo 3, Anomalias Observadas nos Pavimentos Aeroportuários, descrevem-se e 

propõem-se soluções de correcção para os diversos tipos de anomalias presentes nos 

pavimentos aeroportuários rígidos e flexíveis. 

No Capítulo 4, apresenta-se a modelação de um pavimento semi-rígido, proveniente do 

reforço de um pavimento rígido com misturas betuminosas.  

Por último, no Capítulo 5, Conclusões, são efectuadas advertências sobre as questões 

consideradas mais relevantes e são expostas as principais conclusões sobre a modelação 

presente neste trabalho. 
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1 ANÁLISE ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS 

A análise estrutural de um pavimento determina as tensões e as deformações induzidas nas 

suas diferentes camadas devidas à aplicação de cargas quer directamente quer 

indirectamente. As variáveis que deverão ser tomadas em conta na análise dos pavimentos 

são: o tráfego, as condições climáticas, a geometria do pavimento, o tipo de material, ou 

até mesmo todos os aspectos probabilísticos destas variáveis (Cachim, 2000). A análise 

estrutural é necessária quer em fase de dimensionamento de novos pavimentos, quer na 

fase de observação e avaliação de pavimentos em serviço a fim de determinar a sua vida 

restante e a fim de propor uma estrutura de reforço para os mesmos. 

A acção do tráfego num pavimento flexível provoca flexão nas camadas betuminosas que 

induz, nas mesmas, esforços de compressão, de tracção e de corte. Esta acção provoca nas 

camadas granulares esforços de compressão e corte. Desta forma, torna-se importante 

conhecer os esforços produzidos nas camadas, procurando limitar, quer a fendilhação por 

fadiga nas camadas ligadas (tensões de tracção provocam fissuras na base das camadas que 

se propagam até ao topo das mesmas), quer a deformação permanente nas camadas 

granulares (Minhoto, 2005). 

Os pavimentos rígidos, ao contrário dos flexíveis que podem sofrer deformações dentro de 

certos limites sem se romper, apresentam sensível rigidez à flexão, não podendo sofrer 

deformações (à escala dos flexíveis) sem se romper. Desta forma, enquanto que nos 

pavimentos flexíveis as deformações são o aspecto preponderante para o 

dimensionamento, nos pavimentos rígidos é a resistência à tracção da placa de betão o 

factor principal de dimensionamento. Devido à rigidez dos pavimentos rígidos, a 

distribuição de carga desenvolve-se numa área ampla da fundação, transmitindo-lhe 

tensões bastante inferiores às que transmitem os pavimentos flexíveis. Como mostra a 

Figura 1.1, para um carregamento praticamente análogo e para a mesma espessura, a 

tensão vertical aplicada à sub-base dum pavimento rígido é cerca de um sétimo da tensão 

vertical aplicada ao leito de pavimento ou sub-base de um pavimento flexível (Senço, 

2007). 
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Figura 1.1 – Distribuição de pressões – pavimento flexível / pavimento rígido 

1.1 O que é um aeródromo? 

Um aeródromo é uma área destinada à aterragem, descolagem e movimentação de 

aeronaves. Todos os edifícios, instalações e equipamentos destinados a dar apoio às 

operações anteriormente referidas estão incluídas nos aeródromos. Se o aeródromo estiver 

apetrechado com instalações e serviços acessíveis ao público, tiver possibilidade de 

embarque de passageiros e de carga, de recolha, de abastecimento, de manutenção ou, 

eventualmente, de reparação de aviões considera-se que o mesmo é um aeroporto civil. 

Quando se está na presença de um aeródromo com mais do que uma pista considera-se 

uma pista principal e as outras secundárias. Para aeroportos com muito tráfego a pista 

principal poderá desdobrar-se em duas ou mais pistas consoante o necessário. A pista 

principal dadas as suas dimensões, a sua orientação e a resistência do seu pavimento é a 

mais favorável ao escoamento do tráfego, sendo então, em condições normais, a mais 

utilizada (Veloso, 2001). 

 

Figura 1.2 - Exemplo de aeródromo (Aeródromo Municipal de Cascais) 
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1.2 Tipologia e constituição dos pavimentos aeroportuários 

Sendo este trabalho direccionado para os pavimentos aeroportuários no que diz respeito ao 

dimensionamento, ao estudo de soluções de reforço, é à avaliação das características 

superficiais, faz-se uma descrição dos diversos tipos de pavimentos e da sua constituição. 

Estes pavimentos poderão evidenciar-se tanto em aeroportos como em estradas.  

Um pavimento aeroportuário deverá possuir boa capacidade de suporte (característica 

estrutural); boa rugosidade, resistência à derrapagem, regularidade longitudinal, e 

regularidade transversal (características funcionais). Nos pavimentos rodoviários um dos 

factores que interfere na segurança de circulação é o atrito transversal. Tal facto deve-se à 

circulação dos automóveis em curva. No caso de pavimentos aeroportuários o factor atrito 

é mais relevante na direcção longitudinal pois afecta a distância de travagem das 

aeronaves, sendo esta tanto menor quanto maior o valor do atrito longitudinal. 

Segundo Cardoso (1990), “a função de um pavimento é, genericamente, a de suportar as 

cargas actuantes, mantendo um determinado nível de qualidade de circulação, sem 

deterioração apreciável durante o seu período de vida útil” (in Concepção e 

Dimensionamento de Pavimentos Rígidos, p. 236). No que diz respeito à constituição “um 

pavimento rodoviário é considerado como um sistema multi-estratificado, formado por 

várias camadas de espessura finita, apoiadas na fundação constituída pelo terreno natural 

(maciço semi-indefinido), o qual pode ter um coroamento de qualidade melhorada” 

(Branco et al. 2006, in Pavimentos Rodoviários, p. 9). Um pavimento deverá apresentar: 

qualidade funcional, oferecendo conforto e segurança de circulação; e qualidade estrutural, 

oferecendo boa capacidade de carga sem sofrer alterações acima de valores limites 

estipulados para o tráfego desejado. Os diversos tipos de pavimentos são: pavimentos 

flexíveis, pavimentos rígidos, e ainda pavimentos semi-rígidos. Os pavimentos flexíveis 

(boa flexibilidade sob carga, resistindo a pequenos graus de deformação) apresentam as 

camadas superiores formadas por misturas betuminosas (materiais estabilizados geralmente 

com betume asfáltico), seguidas inferiormente por uma ou duas camadas de material 

granular. Os pavimentos rígidos têm uma camada superior constituída por betão de 

cimento, geralmente cimento Portland1, seguidas de uma ou duas camadas de agregado 

estabilizado ou não com ligante hidráulico. Os pavimentos semi-rígidos apresentam uma 

ou duas camadas superiores constituídas por misturas betuminosas seguidas de uma 

                                                 
1 O cimento Portland é um cimento artificial obtido por tratamento térmico a alta temperatura (cerca de 
1450ºC) de misturas de argila (aluminosilicatos hidratados) e calcário (carbonato de cálcio), devidamente 
proporcionadas e finamente moídas. 
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camada de base constituída por agregado estabilizado com ligante hidráulico que por sua 

vez poderá assentar ou não numa sub-base granular. (Cardoso, 1990; Branco et al., 2006). 

1.2.1 Pavimentos Flexíveis 

A designação de pavimentos flexíveis (Figura 1.3), criada pelo Asphalt Institute em 1960, 

refere-se a um pavimento constituído por uma ou mais camadas de misturas betuminosas 

que assentam directamente sobre camadas granulares (Moreira, 2006). A suportar as 

camadas granulares está um maciço semi-indefinido designado por fundação. 

 

Figura 1.3 - Estrutura tipo de pavimento flexível 

As camadas superiores (betuminosas), constituídas por materiais ligados, são relativamente 

menos espessas que as camadas inferiores (granulares), constituídas por materiais não 

ligados estabilizados mecanicamente. As camadas ligadas, que apresentam resistência à 

tracção e à compressão, englobam três possíveis camadas: uma de desgaste, uma de 

regularização e uma de base. As camadas não ligadas, que não possuem resistência à 

tracção, englobam uma camada de base e uma camada de sub-base podendo ser a camada 

de base granular substituída, se o tráfego o exigir, por uma betuminosa (Minhoto, 2005). 

Os pavimentos flexíveis podem possuir misturas betuminosas fabricadas a quente ou 

misturas betuminosas fabricadas a frio. As misturas betuminosas fabricadas a frio são 

produzidas, espalhadas e compactadas sem aquecimento dos materiais e são compostas por 

agregados aos quais se junta uma emulsão betuminosa (ligante), podendo, ainda, adicionar-

se água e aditivos. Estas misturas são, geralmente, aplicadas em camadas de pavimento 
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onde as solicitações não são significativas. Os diversos tipos de misturas a frio são: 

agregado britado de granulometria extensa tratado com emulsão betuminosa; mistura 

betuminosa aberta a frio; microaglomerado betuminoso a frio; revestimento superficial 

betuminoso; e lama asfáltica. Dos quatro tipos de misturas a frio: os dois primeiros são 

aplicados em camada de base, de regularização, no reperfilamento de pavimentos 

existentes, e no enchimento de bermas; e os últimos são geralmente aplicados em 

tratamentos superficiais. As misturas fabricadas a quente são produzidas de forma a que, 

pelo menos, um dos componentes, agregado ou betume, seja aquecido. Os componentes 

são misturados em central ou numa betoneira sendo posteriormente transportados, 

espalhados e compactados dando forma a uma camada de pavimento. Os principais tipos 

de misturas a quente são: macadame por penetração e por semi-penetração; macadame 

betuminoso; mistura betuminosa densa; misturas de alto módulo de deformabilidade; betão 

betuminoso; betão betuminoso drenante; e micro-betão betuminoso rugoso (Branco et al., 

2006).  

Para minimizar os custos quer económicos quer ambientais, tem-se vindo a recorrer à 

utilização de material fresado em camadas estruturais do pavimento. Os produtos 

reciclados são provenientes de trabalhos de beneficiação e reforço de pavimentos. As 

técnicas de reciclagem existentes são, quanto à temperatura de fabrico, reciclagem a quente 

e reciclagem a frio, e quanto ao local de fabrico, in situ ou em central (Tabela 1.1). Estudos 

recentes têm vindo a provar que a reciclagem a frio é vantajosa. Esta é geralmente 

efectuada in situ através da adição de ligantes ao material reciclado (Moreira et al., 2006). 

Tabela 1.1- Técnicas de reciclagem 

 Reciclagem in situ Em Central 

A Frio 

Com cimento   

Com emulsão betuminosa Com emulsão betuminosa 

Com betume espuma Com betume espuma 

Com betume/ rejuvenescedor   

Semi-Quente   Com emulsão betuminosa 

A Quente   Com betume 

 

 



Pavimentos Aeroportuários: Análise de Soluções Rígidas e Flexíveis 

 

8 
 

1.2.2 Pavimentos Rígidos 

Os pavimentos rígidos (Figura 1.4) podem ser constituídos por betão simples, betão 

armado, betão pré esforçado, betão com fibras, betão compactado a rolo, ou ainda betão de 

alta resistência. Estes podem apoiar-se directamente no solo de fundação, numa sub-base, 

ou mesmo em pavimentos antigos (Oliveira, 2000). 

 

Figura 1.4 - Estrutura tipo de pavimento rígido 

Os pavimentos de betão simples são constituídos por placas de betão de cimento Portland 

apoiadas na fundação. Estes possuem juntas transversais e longitudinais nas quais a 

transmissão de cargas se realiza, ou  por interpenetração do agregado ao nível dos seus 

bordos, ou através de varões de transmissão de carga. A função das juntas nos pavimentos 

é a de reduzir a fissuração no betão devida tanto à retracção como às tensões induzidas 

pelas variações da temperatura.  

As categorias das juntas dos pavimentos rígidos são determinadas de acordo com a função 

das mesmas no pavimento. Estas podem ser de expansão, de contracção, e de construção. 

As diversas considerações que se seguem, sobre as juntas, são fundamentadas, 

principalmente, no documento Airport Pavement Design and Evaluation, publicado pela 

organização Federal Aviation Administration, FAA, no ano de 1995.(FAA, 1995) 

As juntas de expansão têm a função de isolar tipos diferentes de pavimentos, ou, ainda, de 

isolar a intersecção destes com estruturas como pontes, por exemplo. Estas podem ser do 

tipo A ou do tipo B (0). As juntas do tipo A são usadas quando é necessária a transferência 

de carga entre as lajes do pavimento, possuem barras de transferência de cargas e são em 

parte preenchidas por um material compressível resistente à extrusão com espessura de 19 
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milímetros. As juntas do tipo B, também com 19 milímetros, são utilizados, ou quando não 

são necessários os dispositivos de transferência de carga, ou quando o pavimento confina 

uma estrutura, ou, ainda, quando possam ocorrer diferencias de movimento horizontais no 

pavimento. Estas são formadas através do aumento da espessura do pavimento ao longo do 

bordo da laje e não possuem barras de transferência de carga (ANEXO I).  

As juntas de contracção têm a função de controlar a fendilhação das lajes de betão do 

pavimento, devida às tensões geradas neste e provenientes da resistência que as camadas 

subjacentes provocam à sua variação de comprimento. Os fenómenos que geram a variação 

do comprimento das lajes são a retracção do betão, após a pavimentação, e as variações de 

temperatura que ocorrem em cada dia. Para além de problemas provenientes pelas 

variações de comprimento das lajes há ainda os problemas de empenamento das mesmas, 

devidos, também, às variações de temperatura. Tais problemas, também, podem ser 

controlados pelas juntas de contracção. Os tipos de juntas de contracção são: tipo F, tipo G, 

e tipo H (ANEXO I). 

As juntas de construção são necessárias nos casos em que se procede à colocação de lajes 

adjacentes em espaços de tempo diferentes, como por exemplo na continuação dos 

trabalhos de pavimentação no início do dia seguinte. Estas são do tipo C, D e E (ANEXO 

I).  

Os pormenores da selagem das juntas são apresentados no ANEXO I. 

Os varões, em aço, que efectuam a ligação entre as placas do pavimento podem ser do tipo 

passadores ou do tipo Barras de Ligação. Os Passadores permitem movimentos 

longitudinais entre as placas e possibilitam a transferência de carga nas mesmas. As suas 

dimensões e espaçamento estão presentes na Tabela 1.2. As Barras de Ligação não têm a 

função de transferência de carga e impedem o afastamento das placas, mantendo-as em 

contacto fechado. Estas devem possuir diâmetro de 16 mm, comprimento de 760 mm e 

devem ter um espaçamento de 760 mm.  

Tabela 1.2 - Dimensões e espaçamento das Passadores 

Espessura, milímetros / polegadas Diâmetro, mm Comprimento, mm Espaçamento, mm 

6 – 7 / 210 – 305 20 460 305 

8 – 12 / 210 – 305 25 480 305 

13 – 16 / 330 – 405 30 510 380 

17 – 20 / 430 – 510 40 510 460 

21 – 24 / 535 - 610 50 610 460 

Os passadores podem ser barras maciças ou tubos de elevada resistência. Os tubos de elevada resistência 
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devem ser selados nas suas extremidades com uma cápsula de plástico, ou com mistura betuminosa, ou 

com argamassa. 

 

Para pavimentos rígidos, sem presença de sub-base estabilizada, de uma forma grosseira, o 

espaçamento entre as juntas longitudinais e transversais não deverá exceder cerca de 24 

vezes a espessura da laje. De. De forma mais detalhada, a Tabela 1.3 indica valores 

máximos para o espaçamento das juntas. Para os pavimentos não armados o rácio entre o 

comprimento e a largura das lajes não deverá ser superior a 1,25. 

Tabela 1.3 - Espaçamento máximo das juntas 

 Espaçamento das Juntas, metros 

Espessura da laje, milímetros Transversais Longitudinais 

150 3.8 3.8 

150 – 230 4.6 4.6 

230 - 305 6.1 6.1 

>305 7.6 7.6 

Nota: Os valores tablados correspondem a valores máximos recomendados. Pavimentos sujeitos a 

significativas variações de temperatura sazonais ou sujeitos a elevados gradientes térmicos durante a sua 

aplicação em obra podem requerer juntas com espaçamentos inferiores. 

 

Os pavimentos rígidos, com presença de sub-base estabilizada, estão sujeitos a esforços 

elevados devidos aos gradientes térmicos. As variações de temperatura provocam 

empenamento na laje que, sendo contrariado pela sub-base tratada, gera esforços 

significativos. Desta forma o espaçamento entre as juntas da laje de betão é determinado de 

forma diferente da anterior, sendo o valor recomendado obtido em função do raio de 

rigidez relativo2, l, da laje, definido por Westergaard e representado na Equação 1.1. Esta 

relação deverá ser tal que o rácio entre o espaçamento das juntas e o raio de rigidez relativa 

da laje esteja compreendido entre 4 e 6. 

4
2

3

)1(12 k

Eh
l




     
( 1.1) 

Onde: 

E – módulo de elasticidade do betão, psi 

h – espessura da laje de betão, polegadas 

                                                 
2  O raio de rigidez relativo, l, tem a dimensão de comprimento e, quando calculado de acordo com as 
unidades presentes na Equação1.1 e com a sua legenda, toma valores de polegadas. 
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u – coeficiente de poisson do betão 

k – módulo de reacção do leito de pavimento, psi 

Os pavimentos armados podem possuir ou não juntas transversais, designando-se os que 

não têm juntas por pavimentos de betão armado contínuo. No caso de pavimentos armados 

correntes a armadura tem a função de resistir à retracção e aos efeitos provocados pelas 

variações de temperatura. Nos pavimentos estruturalmente armados a armadura tem, ainda, 

a função de resistir juntamente com o betão à carga exercida pelo tráfego. Nos pavimentos 

de betão armado contínuo a armadura deverá ser tal que permita limitar as fissuras que 

seriam limitadas por eventuais juntas transversais. Nestes pavimentos, porque não há 

juntas transversais, existindo lajes de comprimento elevado, deverá prever-se adequadas 

juntas de expansão que compensem as variações de comprimento provocadas pelos 

gradientes térmicos.  

Os pavimentos de betão armado com juntas (Figura 1.5), constituídos por um conjunto de 

placas de betão armado apoiadas sobre a fundação, foram concebidos com o objectivo de 

minimizar, face aos pavimentos não armados, a quantidade de juntas no pavimento e os 

consequentes problemas de conservação do mesmo. Tais problemas de conservação 

devem-se ao facto de ser na zona das juntas que os pavimentos apresentam os maiores 

danos ao longo da sua vida útil. No caso dos pavimentos aeroportuários o comprimento das 

lajes de betão varia entre os 14 e os 23 metros. A armadura deste tipo de pavimentos, 

colocada na metade superior da laje, tem a função de controlar a fendilhação que devido 

aos gradientes térmicos e à retracção do betão por secagem, associados ao elevado 

comprimento das lajes é inevitável. Tal armadura pode ser materializada, quer por barras 

de aço amarradas no local, quer por aplicação de telas soldadas pré fabricadas. A abertura 

das suas juntas deverá ser tanto maior quanto maior o comprimento das suas lajes. Estas 

deverão ser bem fechadas, com selante apropriado, e deverão absorver movimentos 

consideráveis das lajes (FAA, 1995; Kraemer et al., 2004). 
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Figura 1.5 - Estrutura tipo de laje de betão armado com juntas 

 Nos pavimentos de betão armado contínuo (Figura 1.6), com a excepção das juntas de 

construção, as juntas transversais são eliminadas e compensadas com o aumento da área de 

aço da sua armadura. Tal remoção das juntas transversais faz com que se passe de uma 

armadura descontínua, na zona das juntas, para uma armadura contínua. Esta armadura, 

que na sua direcção longitudinal tem uma percentagem em área entre 0,5% e 1%, controla 

a abertura (inferior a 0,5 mm) e o espaçamento (0,6 a 3 m) das fendas na laje. Nos 

extremos das lajes destes pavimentos deverão ser executadas juntas especiais que 

consigam absorver movimentos que poderão chegar aos 5 centímetros. No que diz respeito 

às juntas longitudinais, dependendo do método de execução, estes pavimentos poderão não 

as apresentar (FAA, 1995; Branco et al., 2006). 

 

Figura 1.6 – Estrutura tipo de laje de betão contínuo 

Os pavimentos de betão estruturalmente armados são constituídos por placas de betão 

armadas assentes na fundação. Estas placas possuem uma malha de armadura na sua 
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metade inferior, que resiste às tensões de tracção por flexão, e uma malha de armadura na 

sua metade superior, que resiste às tensões provocadas pela retracção. A armadura para 

resistir às tensões de tracção por flexão deverá ser colocada na metade inferior da laje, pois 

na metade superior da laje estas tensões são mínimas ou nulas (Figura 1.8). Estes 

pavimentos possuem um maior espaçamento entre juntas e podem apresentar, quando 

dotados de eficazes dispositivos de transferência de carga, espessuras significativamente 

inferiores aos não armados e aos não estruturalmente armados (Oliveira, 2000).  

 

Figura 1.7 - Estrutura tipo de laje de betão contínuo estruturalmente armado 

 

Figura 1.8 - Distribuição possível das tensões ao longo da espessura de uma laje de betão 

Os pavimentos de betão compactado com rolo são como o nome indica compactados com 

um rolo (cilindro) após a sua colocação e espalhamento em obra. A sua colocação é 

semelhante à dos pavimentos flexíveis. O betão destes pavimentos tem uma baixa relação 

água/cimento e um teor em cimento idêntico ao betão dos pavimentos referidos 

anteriormente, constituindo uma vantagem aquando da utilização em vias que necessitem 

de abertura rápida ao tráfego. Quando se utiliza esta solução para circulação a alta 

velocidade deverá colocar-se por cima do betão um piso betuminoso para melhorar a sua 

regularidade. Deverão efectuar-se, quando o betão está ainda em fresco, juntas transversais 
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espaçadas a cerca de três metros com o intuito de minimizar a sua abertura e a consequente 

reflexão de fissuras às camadas betuminosas que poderão estar acima da laje de betão 

(Kraemer et al., 2004). 

Os pavimentos de betão pré-esforçado são usados, principalmente, quando há tráfego 

pesado, sendo a sua maior utilização em pistas e parques de aeroportos. O pré-esforço 

induz uma pré-tensão de compressão no betão criando uma reserva de resistência e 

impedindo a abertura de fissuras permitindo uma diminuição da espessura da placa e um 

aumento do espaçamento das juntas. Os principais problemas destes pavimentos são a 

dificuldade de execução e a eventual perda de pré-esforço. 

Os pavimentos de betão com fibras são constituídos por placas de betão de cimento 

Portland com adição de fibras. De ensaios experimentais, sabe-se que o betão reforçado 

com fibras apresenta, geralmente, uma resistência inferior ao betão não reforçado. No 

entanto, após o inicio da fissuração este apresenta melhor comportamento. Contudo, o 

melhor ou pior comportamento do betão reforçado com fibras é extremamente dependente 

da percentagem, do comprimento e da configuração das fibras adicionadas. Um dos 

principais problemas do betão reforçado com fibras, quando estas são em aço ou revestidas 

a zinco, é a corrosão das mesmas. Este problema pode ser resolvido com a utilização de 

fibras de aço inoxidável (Cachim, 2000; Oliveira, 2000).  

1.2.3 Pavimentos Semi-Rígidos 

Os pavimentos semi-rígidos (Figura 1.9) são constituídos por uma camada superficial de 

desgaste em materiais betuminosos que assenta numa camada de base, com função 

estrutural, constituída, ou por materiais granulares tratados com ligantes hidráulicos, ou por 

betão de cimento. A camada betuminosa de desgaste pode ter uma espessura reduzida, 

inferior a 10 centímetros, ou atingir espessuras superiores a 18 centímetros (Domingos, 

2007). 
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Figura 1.9 - Estrutura tipo de pavimento semi-rígido 

1.3 Dimensionamento 

Para dimensionar um pavimento recorrendo à análise estrutural é necessário, em primeiro 

lugar, determinar os estados de tensão, de deformação e os deslocamentos induzidos na 

estrutura do pavimento, provocados pela passagem dos veículos. Após a determinação 

anterior, deve proceder-se à comparação dos valores obtidos com os valores limite, dados 

pelos critérios de dimensionamento considerados adequados para a situação em análise 

(Antunes, 1993).  

Evitar que o pavimento atinja o estado de ruína (estrutural), antes da data prevista para o 

seu fim de vida, é a função dos critérios de dimensionamento.  

Os estados de ruína / modelos de degradação considerados no dimensionamento são: as 

deformações permanentes excessivas, tais como rodeiras nos pavimentos flexíveis e 

escalonamento nos pavimentos rígidos; e a fendilhação por fadiga das camadas ligadas, 

ou com ligantes betuminosos ou com ligantes hidráulicos. 

O dimensionamento de pavimentos rodoviários e aeroportuários tem como objectivo 

principal a selecção da estrutura mais económica do pavimento, considerando as condições 

de serviço a que está sujeito e os materiais e tecnologias disponíveis para a sua construção, 

de forma a garantir as características estruturais e funcionais mínimas aceitáveis no seu 

final de vida (Domingos, 2007).  
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Para melhor entender o tema do dimensionamento de pavimentos, apresenta-se, na Figura 

1.10, um esquema representativo da metodologia preconizada nos métodos de 

dimensionamento do tipo analítico-empíricos. 

 

Figura 1.10 – Método de dimensionamento do tipo “analítico-empírico” Adaptado de (Domingos, 

2007) 

Algumas das metodologias de dimensionamento actuais não consideram as variações 

sofridas pela estrutura do pavimento ao longo do tempo, sendo que a maioria delas pondera 

apenas as características iniciais dos materiais para temperaturas standard, sob o tráfego 

previsto. A melhor forma para calcular a vida residual do pavimento é ter em conta as 

mudanças que podem ocorrer na estrutura do pavimento, e, com base na evolução no 

tempo das mudanças, ser capaz de estimar a restante vida do mesmo. Devido à dificuldade 

da medição exacta das alterações da integridade dos pavimentos torna-se difícil, para estes, 

o estabelecimento de modelos precisos que simulem a evolução das características no 

tempo (Fontul, 2004).  

A metodologia proposta por COST 333, considera um processo incremental que tenha em 

conta a deterioração dos vários elementos da estrutura do pavimento para os ciclos 

tráfego/clima ao longo da vida do mesmo. Neste método incremental, as entradas para o 

modelo de resposta e para as leis de deterioração são actualizadas com as mudanças na 

estrutura e nas propriedades dos materiais no tempo. 
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O método incremental (Figura 1.11) consiste na estimativa da deterioração que ocorre para 

pequenos incrementos de tempo (∆t), pertencentes à vida total do pavimento. Além disso, 

dentro dos incrementos de tempo, o mecanismo de deterioração pode ser considerado de 

forma incremental, ou seja, incrementos de danos (∆i). Para cada um dos factores que 

possa causar deterioração do pavimento, os cálculos são realizados separadamente, em fase 

uns com os outros, e com o tempo incrementado simultaneamente. No final de cada 

incremento, o modelo do pavimento é actualizado de acordo com todos os factores de 

deterioração ocorridos. Os danos são somados até atingir o fim de vida do pavimento 

(COST-333, 1999; Fontul, 2004). 

 

Figura 1.11 – Modelos incrementais de dimensionamento, Adaptado de (COST-333, 1999) 

Na análise estrutural de pavimentos, a acumulação dos danos impelidos por diferentes 

tipos de acções é geralmente determinada com recurso à lei de Miner. De acordo com esta 

lei, a acumulação dos danos induzidos por diferentes tipos de acções é linear, tomando o 

valor igual à unidade quando o material atinge a ruína (Miner, 1945; Christensen, 2002): 
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Onde: 

Na – Número de tipos de acções consideradas; 

ni – Número de repetições de carga da acção i; 

Ni – Número admissível de repetições da acção i, de acordo com o critério de ruína adoptado. 

Condições Iniciais Estrutura Inicial

Tráfego

Clima

Geometria do Pavimento

Propriedades dos Materiais

Modelo de
Resposta

Cálculos: Tensões, Extensões, Deslocamentos

Incremento de Dano Modelos de Comportamernto

Dano Acumulado (? D) Historial

i = i + 1
t = t + 1



Pavimentos Aeroportuários: Análise de Soluções Rígidas e Flexíveis 

 

18 
 

1.4 Métodos de dimensionamento baseados na análise estrutural 

Os métodos actualmente existentes para o dimensionamento de pavimentos rodoviários e 

aeroportuários são os seguintes: métodos empíricos, métodos analíticos, métodos de 

elementos finitos, e métodos empírico-mecanicistas.  

Métodos analíticos 

Os métodos analíticos de dimensionamento procuram determinar as condições das 

camadas do pavimento com base em análises matemáticas aplicadas ao estudo das tensões 

e deformações, partindo da consideração inicial de que uma carga repetida que actua na 

superfície do pavimento provoca alterações ao estado de tensão das camadas do pavimento 

e da fundação. Um método analítico de dimensionamento é constituído por um modelo de 

resposta e por um modelo de comportamento. Com o modelo de resposta são determinadas 

as tensões, as deformações e os deslocamentos. Com o modelo de comportamento são 

determinados os factores que levam á degradação estrutural do pavimento. Quanto à 

concepção geral os modelos de resposta podem classificar-se em: probabilísticos; de 

regressão, baseados em análises de medições em ensaios à escala real; e mecanicistas, mais 

utilizados, baseados na modelação mecânica da estrutura e das cargas e no subsequente 

estabelecimento dos correspondentes algoritmos de cálculo. No que diz respeito aos 

modelos de comportamento são baseados, principalmente, em leis de fadiga (Kraemer et 

al., 2004; Senço, 2007). 

Dois modelos analíticos de dimensionamento, a descrever posteriormente, são o modelo de 

Westergaard (modelo de laje) e o modelo de Burmister (modelo de camadas).  

Métodos empíricos 

Os métodos empíricos implicam a verificação de condições de semelhantes àquelas para 

que foram desenvolvidos, designadamente no que se refere ao tráfego, à fundação e às 

condições climáticas. Estes implicam, ainda, a adopção de estruturas de pavimentos e 

materiais idênticos aos utilizados nos trechos piloto que serviram de base ao seu 

estabelecimento. 

Desta forma poderá dizer-se que os métodos empíricos permitem, para as várias 

combinações dos factores básicos de dimensionamento, a obtenção de soluções 

provenientes da experiência vinda do comportamento de pavimentos em vias de tráfego 

real, em trechos experimentais de tráfego especial ou em pistas de ensaio.  
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Para que os métodos empíricos se possam concretizar é necessário ter em conta os 

seguintes factores: adopção de um período de projecto; determinação do tráfego previsível 

para a vida útil da obra; caracterização da capacidade de suporte da fundação; 

caracterização dos diversos materiais; conhecimento das condições atmosféricas locais, tais 

como a temperatura e suas variações, a pluviosidade e condições de drenagem. Após o 

conhecimento destes factores, para cada combinação dos mesmos, apresenta-se a solução 

através de ábacos, nomogramas, tabelas ou catálogos de secções estruturais. 

Um aspecto importante para a correlação das condições fronteira entre os pavimentos dos 

trechos piloto e os pavimentos a dimensionar é capacidade de suporte da fundação. Esta 

pode ser determinada, de forma empírica pelo índice de CBR3 (California Bearing Ratio). 

Por vezes os métodos não têm que ser apenas empíricos ou analíticos, podendo conciliar-se 

a experiência com um forte apoio de cálculo obtendo-se daí um carácter semi-empírico. 

(Seeds, 2000; Kraemer et al., 2004; Branco et al., 2006). 

Métodos de elementos finitos 

Os métodos de dimensionamento analíticos limitam-se à análise de estados de tensão e 

condições fronteira simples. Os métodos de elementos finitos são mais sofisticados, 

permitindo a modelação de pavimentos com condições de fronteira, geometria, e 

carregamentos complexos. Com o recurso a modelação baseada em elementos finitos é 

possível considerar e modelar, entre outros, a não linearidade dos materiais, os efeitos da 

temperatura, a interface entre as várias camadas do pavimento, o comportamento das juntas 

(nos pavimentos rígidos), e o comportamento do pavimento face a carregamentos 

dinâmicos (Antunes, 1993; Cachim, 2000).  

Os modelos de elementos finitos tiveram os seus primeiros desenvolvimentos nos anos 70. 

Nessa data um dos programas mais utilizado foi o ILLISLAB produzido na Universidade 

de Illinois e publicado em 1978 por Tabatabaie e Barenberg. Este método, para os 

pavimentos rígidos, já abordava quatro das condicionantes da teoria de Westergaard 

(explicada a seguir em 1.5.1) passando então a ter em conta a consideração de painéis de 

dimensões não infinitas, a consideração de transferência de cargas entre os painéis, a 

consideração da repetição de cargas no pavimento e ainda a considerar a presença de uma 

segunda camada entre a laje de betão e o solo. Trabalhos como os de Thomlinson (1940), 

                                                 
3 O índice de CBR é um valor em função da força necessária para fazer penetrar, a certa velocidade 
(1mm/min), um cilindro de aço de 50 mm de diâmetro, até uma certa profundidade (2,5 e 5,0 mm), num 
provete de solo compactado num molde e sujeito previamente a imersão em água durante 4 dias. 
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de Huang e Wang (1974), e de Korovesis (1990) contribuíram para o desenvolvimento do 

programa de elementos finitos ILSL2 implementado em 1994 por Khazanovich. Este 

programa consegue resolver todos os condicionantes da teoria de Westergaard com a 

excepção de um que consiste na, ainda, consideração de uma fundação semi-infinita sem 

limite rígido (Ioannides, 2006).  

No que respeita ao comportamento dos materiais, após apresentações expostas em 1967 na 

Segunda Conferência Internacional sobre o Dimensionamento Estrutural de Pavimentos 

realizada na Universidade de Michigan, e com o rápido avanço tecnológico, deu-se início 

ao desenvolvimento de programas de computador que levam em consideração o 

comportamento elástico e visco-elástico (pavimentos flexíveis) de multicamadas. 

Programas de elementos finitos tais como o ILIPAVE e o FENLAP vieram permitir o 

estudo do comportamento não linear dos materiais e da sua influência na resposta do 

modelo de comportamento do pavimento. Recentemente soluções para a análise dinâmica 

de pavimentos flexíveis sujeitos a carregamentos em movimento têm sido desenvolvidas, 

sendo o programa SAPSI-M um dos que permite tal análise (Monismith et al., 2004). 

Mais recentemente tem-se olhado para modelos de elementos finitos 3D (Ioannides e 

Donnelly, 1988; Ioannides e Peng, 2004). Tal facto deve-se tanto ao efeito da passagem do 

trem de aterragem dual-tridem do novo avião BOEING-777 como ao relatório apresentado 

nos Estados Unidos da América pelo General Accounting Office que concluiu que o 

método de dimensionamento desenvolvido pela AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) estava desactualizado (Ioannides, 2006).  

Modelos empírico-mecanicistas 

Os modelos empírico-mecanicistas integram modelos de comportamento dos materiais e 

do pavimento no seu conjunto, sendo esses modelos apoiados e validados pela experiência 

proveniente da observação do comportamento real do pavimento. A parte mecanicista do 

modelo é baseada tanto em ensaios laboratoriais como em procedimentos analíticos. Todos 

os procedimentos analíticos exigem a introdução de parâmetros elásticos, tais como o 

módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson ( ), para cada camada. Estes valores 

podem ser determinados a partir de testes laboratoriais aos materiais (caracterização destes 

isoladamente – agregados, ligante – ou caracterização dos mesmos como um conjunto – 

camada de pavimento), ou através de uma análise inversa da resposta do pavimento 

baseada em medições in situ. Um dos procedimentos adoptados para medições in situ da 

resposta de pavimentos consiste na utilização de um Deflectómetro de Impacto que fornece 

valores de deflexões perante a queda de um peso no pavimento. Estimam-se módulos de 
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deformabilidade para as camadas do pavimento e em seguida calculam-se as deflexões 

correspondentes a esses módulos. Procede-se desta forma quantas vezes as necessárias até 

os valores das deflexões calculadas se aproximarem o suficiente dos valores medidos. 

Quando tal acontecer tem-se os módulos de deformabilidade que serão usados no 

dimensionamento (Ullidtz, 2002; Branco et al., 2006). 

1.5 Modelos de resposta 

Os modelos de resposta baseiam-se em idealizações do comportamento de uma estrutura, 

permitindo estudar o efeito das acções a que a mesma está sujeita. No caso dos 

pavimentos, estes modelos permitem, em geral, calcular tensões, deformações e 

deslocamentos na estrutura do pavimento e respectiva fundação, induzidos pela passagem 

dos rodados dos veículos. Tal passagem é considerada como um conjunto de cargas 

uniformemente distribuídas em áreas circulares. 

Na primeira metade do século XX, o único meio de resolução de problemas de análise 

estrutural era a adopção de hipóteses simplificadas que possibilitavam a integração das 

equações diferenciais da teoria da elasticidade que regiam o fenómeno em estudo, para 

condições de geometria e de solicitação simples. Modelos de cálculo bastante 

simplificados, que dispunham soluções analíticas, eram o modelo de Boussinesq e o 

modelo de Westergaard. 

Através das equações publicadas por Boussinesq em 1885, foi possível o cálculo de 

tensões, deformações e deslocamentos num meio contínuo, homogéneo, isotrópico, 

elástico e semi-infinito, devido à actuação de uma carga pontual perpendicularmente à 

superfície. Mais tarde foram desenvolvidas equações para o cálculo de tensões, 

deformações e deslocamentos devidos a uma pressão uniformemente distribuída numa área 

circular, em pontos no eixo da carga. Neste contexto, com a Equação 1.3 e a Equação 1.4, 

e de acordo com a  

Figura 1.12, é possível calcular a tensão horizontal e vertical num ponto em profundidade 

ao longo da linha que passa no centro de aplicação da carga (Antunes, 1993; Fernandes, 

1994; Senço, 2007). 
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Figura 1.12 - Pressão uniformemente distribuída numa área circular 
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Como descrito em 1.4, em 1923 Westergaard, para a análise estrutural, desenvolveu um 

conjunto de equações, sujeitas a uma série de restrições, que se baseavam comportamento 

de placas delgadas apoiadas sobre uma fundação representada por um conjunto de molas. 

Mais tarde, em 1943, Burmister propôs um modelo que permitia o cálculo de tensões nas 

várias camadas do pavimento considerando que o mesmo tem uma infinita dimensão em 

planta.  

1.5.1 Modelos de laje 

Assim como Terzaghi é o pai da mecânica dos solos, Westergaard é considerado como o 

responsável pelo avanço da mecânica dos pavimentos. Westergaard veio desenvolver 

aquilo que pensadores que o precederam já tinham iniciado, sendo após a introdução da 

sua metodologia que a engenharia dos pavimentos teve um desenvolvimento nunca antes 

visto. O seu primeiro documento relativo à análise de pavimentos em betão surgiu em 1923 

escrito em dinamarquês e em 1948 escrito em inglês. A sua teoria, ainda, sujeita a uma 

série de restrições, baseava-se no comportamento de placas delgadas apoiadas sobre uma 

fundação representada por um conjunto de molas. As restrições consideradas foram as 

seguintes: pavimento uniforme sem empenamento devido a variações de temperatura; 
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inexistência de juntas de transferência de cargas entre as placas de betão; placas 

submetidas a esforços provenientes de cargas singulares; laje apoiada directamente no solo 

de fundação; placas de dimensões, em planta, semi-infinitas; e solo de fundação semi-

infinito sem limite rígido. Estas restrições induziam erros no cálculo do momento crítico 

que levava à máxima tensão de tracção no betão pelo que, posteriormente, diversos autores 

começaram a desenvolver teorias que eliminassem tais restrições. Por ordem de referência 

das restrições serão apresentados os nomes dos autores e a data da sua resolução: 

Westergaard, 1927; Skarlatos, 1949; Pickett and Ray, 1951; Chields et al., 1957; e 

Ioannides, 1984. É importante referir que para o solo de fundação semi-infinito sem limite 

rígido ainda não foi apresentada uma solução (Ioannides, 2006). A simplificação do 

método de Westergaard face à consideração da laje estar assente num conjunto de molas 

traz o benefício de se poder modelar o seu comportamento com as cargas aplicadas tanto 

no seu centro, como no seu canto, ou ainda no seu bordo (Figura 1.13). Para os pavimentos 

rígidos, esta análise é de uma extrema importância face ao problema da presença de 

articulações entre lajes de betão (Cachim, 2000; Ioannides, 2006; Senço, 2007).  

 

Figura 1.13 – Posições de carregamento consideradas na teoria de Westergaard 

A condição fundamental na teoria de Westergaard é que o cálculo estrutural de um 

pavimento deve determinar as tensões de tracção na fibra extrema da placa de betão de um 

pavimento, sendo essa tensão, tracção máxima (Figura 1.14), proporcional à carga no 

pavimento e inversamente proporcional à espessura da placa, ou laje, de betão (Equação 

1.5). 
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Figura 1.14 – Modelo de Westergaard 
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Onde: 

K . Factor de proporcionalidade que depende da carga 

Para as três posições de carregamento presentes na Figura 1.13, o valor do Factor de 

proporcionalidade, K, considerando o carregamento distribuído num círculo, pode ser 

calculado de acordo com as equações que se seguem (Cachim, 2000; Senço, 2007). 
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Onde: 

E – módulo de elasticidade do betão 

h – espessura da laje de betão 

u – coeficiente de poisson do betão 
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k – módulo de reacção do leito de pavimento 

r - raio do círculo de contacto da carga 

Considerando o raio de rigidez relativa da laje, l, da Equação 1.1, vem: 
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As fórmulas de Westergaard foram testadas através de resultados de campo provenientes 

de experiências realizadas pelo Bureau of Public Roads, BPR, no seu campo experimental 

de Arlington, onde, com recurso a equipamentos próprios, foram medidas tensões em 

placas de betão sob a acção do tráfego. Após a verificação das fórmulas constatou-se que, 

quando devido a diferenças de temperatura e humidade entre as faces superior e inferior 

das placas de betão os cantos das mesmas estavam levantados, não ficando estes em 

contacto com o terreno. Tal facto levou à conclusão de que as tensões medidas no canto da 

laje – situação A da Figura 1.13 – eram superiores às determinadas pelas fórmulas de 

Westergaard. Várias modificações foram sugeridas, para adaptar os cálculos à realidade, 

sendo uma das mais conhecidas a de Gerald Pickett (Equação 1.13), o qual verificou que 

(Senço, 2007):  

 Para solos de alto módulo de reacção, as tensões eram menores para placas menos 

espessas; 

 As fórmulas de Westergaard tinham um campo de utilização limitado a certa faixa 

de valores de carga e de condições do leito do pavimento. 
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Apesar das simplificações, os modelos de laje, continuam a ser muito utilizados na análise 

estrutural de pavimentos rígidos, pois ao contrário da generalidade dos modelos utilizados 

na análise estrutural de pavimentos, que consideram que as camadas são infinitas na 

direcção horizontal, estes permitem estudar a resposta dos pavimentos sujeitos a cargas que 

actuam nas proximidades das juntas. A alternativa para estudar problemas deste tipo é a 

utilização de programas de cálculo automático que recorram a métodos numéricos, que 

permitam considerar equilíbrios tridimensionais (Antunes, 1993; Domingos, 2007). 

1.5.2 Modelos de camadas 

O modelo proposto por Burmister em 1943 permite o cálculo de tensões nas várias 

camadas do pavimento considerando que o mesmo tem uma infinita dimensão em planta. 

O método considera que as camadas do pavimento apresentam um comportamento elástico 

podendo estar ligadas ou não entre si e que na superfície do mesmo actua uma carga 

vertical distribuída numa área circular (Figura 1.15). Desta forma, o método permite a 

análise das três camadas mais vistas nos pavimentos (solo; sub-base e laje de betão). Este 

modelo, apesar de ser a base de programas de cálculo automático “multi-camadas” de fácil 

utilização, que já prevêem a incorporação de outros tipos de relações constitutivas dos 

materiais (não linearidade, comportamentos visco-elásticos, consideração de anisotropia, 

etc.), tem como principal limitação não poder analisar condições fronteiras de 

carregamentos tais como o carregamento nos cantos ou nos bordos das lajes, e não poder 

considerar pavimentos com descontinuidades ou com propriedades diferentes, na direcção 

horizontal. Poderá minimizar-se a primeira parte deste problema com a utilização do 

método de Westergaard, calculando a relação entre o limite das cargas e a sua posição e 

transpor a mesma para o método de Burmister. Este método para além da sua possível 

aplicação em pavimentos rígidos é mais utilizado em pavimentos flexíveis (Cachim, 2000; 

Domingos, 2007). 

 No que respeita à análise estrutural de pavimentos, foram desenvolvidos vários programas 

de cálculo automático baseados no modelo de Burmister, que em vez de funções 

trigonométricas, utilizam funções de Bessel para a resolução das equações diferenciais que 

constituem o dimensionamento. Considera-se um equilíbrio axissimétrico para cada carga, 

efectuando-se posteriormente a transformação de coordenadas cilíndricas em coordenadas 

rectangulares e, quando é possível a actuação de várias cargas, efectua-se a sobreposição 

das mesmas.  
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Figura 1.15 - Modelo de Burmister (Domingos, 2007) 

Quanto à interface entre as camadas do pavimento considera-se, em geral, que existe 

aderência perfeita entre duas camadas consecutivas. No entanto, existem programas que 

permitem a consideração de diferentes condições, desde aderência perfeita a deslizamento 

sem atrito. Apresenta-se, na Tabela 1.4, as principais características de alguns dos 

programas de cálculo automático para sistemas “multi-camadas”, mais utilizados nos 

pavimentos (Quaresma, 1992; Fontul, 2004; Domingos, 2007). 

Tabela 1.4- Programas de cálculo automático de análise estrutural de sistemas “multi-camadas” 

(Domingos, 2007) 
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Legenda: 

(1) Para além das cargas verticais, permite considerar cargas horizontais aplicadas à 

superfície. 

(2) Permite considerar condições de interface entre camadas distintas, desde aderência 

perfeita a camadas desligadas. 

(3) Permite considerar materiais com comportamento anisotrópico (variação das 

propriedades dos materiais nas diversas direcções). 

(4) Permite considerar materiais com módulo de deformabilidade variável consoante o 

estado de tensão (apenas na direcção vertical). 

(5) Permite considerar materiais com comportamento visco elástico. 

(6) Permite determinar variáveis estocásticas4. 

(7) Possui interface com o utilizador de fácil utilização, permitindo constituir uma base de 

dados com os dados de entrada referentes, por exemplo, à geometria e propriedades das 

camadas e às características das cargas. 

1.6 Quantificação das acções devidas ao tráfego 

A representação das acções devidas ao tráfego nos pavimentos aeroportuários constitui, 

face aos pavimentos rodoviários, um dos aspectos do dimensionamento onde existem 

significativas diferenças. Enquanto que nos pavimentos rodoviários o tráfego é 

representado, geralmente, através do numero de passagens de um eixo padrão, nos 

pavimentos aeroportuários, o tráfego é expresso, na maioria das vezes, através dos 

números de passagens dos trens principais de um conjunto de aeronaves de projecto. Em 

alguns métodos de dimensionamento, como os empíricos, considera-se apenas uma 

aeronave de projecto. A caracterização do tráfego nos pavimentos aeroportuários através 

dos números de passagens de aviões de projecto é devida aos seguintes factores (Antunes, 

1993):  

 Um melhor conhecimento do número de passagens de cada tipo de avião, uma vez 

que as autoridades aeroportuárias efectuam estatísticas de todos os movimentos que 

cada tipo de aeronave efectua num aeroporto. 

 Maior variabilidade das características do espectro de aeronaves que utiliza um 

determinado aeroporto, nomeadamente no que diz respeito à geometria dos trens de 

aterragem (posição dos rodados relativamente ao eixo do pavimento), às cargas por 

roda e às pressões de enchimento dos pneus. 

                                                 
4 Variáveis estocásticas são aquelas que são determinadas de forma experimental 
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Um dos parâmetros de entrada no dimensionamento dos pavimentos, referido antes, é a 

aeronave de projecto. Esta não é necessariamente a mais pesada mas sim aquela que requer 

uma maior espessura de pavimento, ou seja, é aquela em que o conjunto PMD (Peso 

Máximo de Descolagem) x n.º de partidas x tipo de trem de aterragem é mais 

condicionante. As aeronaves, para efeito de dimensionamento, poderão não ser todas 

transformadas em uma única aeronave de projecto mas sim em vários grupos onde em cada 

grupo há uma aeronave representativa – aeronave de projecto. Tais grupos são definidos 

com base em características como: geometria dos trens, cargas por roda, e pressões de 

enchimento dos pneus. A tentativa da determinação do efeito destrutivo de um número de 

passagens de uma determinada aeronave em termos do número equivalente de passagens 

de outro avião com trem de aterragem com geometria muito diferente poderá compreender 

erros consideráveis. Tal é devido, principalmente, à elevada variabilidade da posição das 

rodas do trem principal das aeronaves em relação ao eixo do pavimento, levando à 

solicitação de zonas muito diversas do mesmo (Antunes, 1993; FAA, 1995).  

Para determinar os efeitos do tráfego de um grupo de aeronaves no pavimento, deverá 

converter-se o seu tipo de trem para um número igual ao da aeronave de projecto 

escolhida. Tal processo é possível através da multiplicação dos factores de conversão, 

apresentados na Tabela 1.5, pelo número de partidas de cada aeronave. 

Tabela 1.5- Factores de conversão para diversos tipos de trens de aterragem (FAA, 1995) 

Tipo de trem de aterragem Factor de conversão 

Para converter de: Para: Multiplicar o nº de partidas por: 

Rodado Simples Rodado Duplo 0.8 

Rodado Simples Rodado Duplo em Tandem 0.5 

Rodado Duplo Rodado Simples 1.3 

Rodado Duplo Rodado Duplo em Tandem 0.6 

Rodado Duplo em Tandem Rodado Simples 2.0 

Rodado Duplo em Tandem Rodado Duplo 1.7 

Duplo Rodado Duplo em 

Tandem 
Rodado Duplo em Tandem 1.0 

Duplo Rodado Duplo em 

Tandem 
Rodado Duplo 1.7 

 

Os factores apresentados na tabela são válidos quer para pavimentos rígidos quer para 

pavimentos flexíveis. Tais factores representam uma aproximação relativa da acção que os 

diversos trens de aterragem provocam no pavimento, podendo, aquando da utilização de 
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metodologias de dimensionamento complexas, desenvolver-se factores mais precisos, 

baseados em análises teóricas, para diferentes espessuras de pavimento.  

Após a conversão do tipo de trem de aterragem é necessário ter em conta as diferenças de 

peso entre as aeronaves e a aeronave de projecto. Desta forma, pela Equação1.14 (FAA, 

1995), é possível saber qual é o número de partidas anual de cada aeronave em termos de 

aeronave de projecto. 

1

2
21 )()(

W

W
RLogRLog 

    
( 1.14) 

Onde: 

R1 – Número equivalente anual de operações da aeronave de projecto; 

R2 – Número de operações da aeronave em questão; 

W1 – Carga por roda da aeronave de projecto; 

W2 – Carga por roda da aeronave em questão.  

Este procedimento, para determinação do número de partidas proposto pela FAA, tem 

como base a consideração de que 95% do peso das aeronaves é suportado pelos trens, 

principal e interior das aeronaves (Figura 1.16). Assume ainda que o peso máximo das 

aeronaves é o peso de descolagem, e que a não consideração dos movimentos de aterragem 

das aeronaves é compensada pela contemplação de que todas as descolagens são 

efectuadas com os pesos máximos das mesmas. Para melhorar o processo de 

dimensionamento de pavimentos e para colmatar a incapacidade deste procedimento face a 

trens mais complexos que os referidos na Tabela 1.5, poderá recorrer-se a metodologias 

mais refinadas que permitam uma análise mista do tráfego. Tais metodologias poderão ter 

em conta as variações das propriedades dos materiais com a temperatura, as diferentes 

dimensões das aeronaves, as diferenças entre o peso de descolagem e aterragem, etc. Um 

exemplo de uma metodologia que já não se baseia na determinação do número de 

descolagens da aeronave de projecto descrita anteriormente é a metodologia 

computacional, desenvolvida pela FAA, baseada na análise de camadas elásticas 

denominada por LEDFAA – Layered Elastic Design of Federal Aviation Administration, 

desenvolvida para dar resposta às novas aeronaves Boeing 777 e Airbus A-380 (Antunes, 

1993; FAA, 1995; Domingos, 2007).  
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Figura 1.16 - Trem de aterragem do avião Airbus A380 

A análise de efeitos do tráfego aéreo é efectuada para as secções do pavimento mais 

solicitadas, designadas por “secções críticas”. Estas são definidas com base na geometria 

dos trens de aterragem das aeronaves de projecto, considerando que as mesmas aeronaves 

circulam ao longo do eixo do pavimento. Apresenta-se na Figura 1.17 um esquema 

ilustrativo da respectiva selecção das “secções críticas”. 

 

Figura 1.17 – Selecção das secções críticas na pista de um aeroporto para uma determinada 

composição de tráfego aéreo (Domingos, 2007). 

Na realidade, as aeronaves não circulam todas nem ao longo do eixo do pavimento nem ao 

longo de uma linha perfeitamente recta, havendo então, quanto ao local da sua passagem, 

uma significativa dispersão lateral (bastante superior à que ocorre nos pavimentos 

rodoviários). Esta dispersão deve-se, principalmente, a factores como: 

 Largura da secção transversal dos pavimentos bastante superior à distância entre as 

rodas dos trens de aterragem das aeronaves; 

A 380-800
B 777-300

B 737-900

B 747-400
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 Diferentes configurações geométricas dos trens de aterragem das aeronaves; 

 Velocidades de circulação muito elevadas nas pistas. 

A dispersão lateral de cada aeronave poderá ser caracterizada, estatisticamente, por uma 

distribuição normal com a seguinte densidade de probabilidade (Domingos, 2007):  

2
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( 1.15) 

Onde: 

µ – Valor esperado; 

σ – Variância. 

Para perceber melhor o efeito da dispersão lateral do tráfego, na Figura 1.18 apresenta-se a 

variação do dano acumulado no pavimento (CDF - cumulative damage factor – na 

literatura inglesa) ao longo do afastamento do eixo de uma pista aeroportuária. Tal 

percepção apenas será possível com a consideração de que a um maior dano corresponde 

um maior número de passagens do rodado de um conjunto de aeronaves. 

 

Figura 1.18 - Dano acumulado no pavimento ao longo da largura da pista, (Joel, 2008) 

No dimensionamento de pavimentos, para considerar o efeito da dispersão lateral, recorre-

se ao conceito de “recobrimento” (coverage na literatura inglesa). O número de 

“recobrimentos” efectuado por um tipo de aeronave num determinado ponto do pavimento 

toma valores inferiores ou iguais ao seu número de passagens, e é definido como sendo o 

número de vezes para o qual a referida aeronave induz carregamento máximo. Devido à 

dispersão lateral, numa pista ou num caminho de circulação, poderão ser necessárias várias 

passagens uma aeronave para que um ponto especifico do pavimento receba o máximo 
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carregamento que a mesma lhe possa provocar. Desta forma, poderá relacionar-se o 

número de “recobrimentos” com o número de passagens através do Pass-to-Coverage 

Ratio (rácio entre o numero de passagens e o numero de “recobrimentos”). O conceito de 

“recobrimento”, porque ocorre quando uma área unitária do pavimento experiencia a sua 

máxima resposta, varia de pavimentos flexíveis para pavimentos rígidos5, ou seja, ocorre 

um recobrimento: quando, para os pavimentos flexíveis, se verifica uma deformação 

máxima no topo do leito do pavimento; e quando, para os pavimentos rígidos, se verifica 

uma tensão máxima na base da laje de betão. O número de recobrimentos é dependente dos 

seguintes factores: 

 Tipo de aeronave; 

 Número de passagens, 

 Configuração do trem de aterragem, número e espaçamento das suas rodas; 

 Área de contacto pneu-pavimento; 

 Distribuição lateral das rodas das aeronaves relativamente ao centro das pistas ou 

relativamente às marcações. 

Para o cálculo do Pass-to-Coverage Ratio a FAA, na sua metodologia de dimensionamento 

baseada na análise de camadas elásticas, LEDFAA, utiliza o conceito de área efectiva do 

pneu. Nos pavimentos rígidos, esta área é definida na superfície do pavimento e é igual à 

área de contacto pneu-pavimento. Nos pavimentos flexíveis, a área efectiva é definida no 

topo do leito de pavimento de acordo com o indicado na Figura 1.19 e na Figura 1.20. 

 Para um grupo limitado de aeronaves e trens de aterragem, a FAA propõe uma 

metodologia simplificada para determinar o número de “recobrimentos” no pavimento. 

Com tal metodologia é possível, para uma vida útil do pavimento de 20 anos, calcular o 

número de “recobrimentos” multiplicando o número de partidas anuais de cada aeronave 

por vinte e dividindo o produto pelo valor expresso na Tabela 1.6. 

 

                                                 
5 A distinção do ponto onde se calcula o “recobrimento” provém de novas metodologias de dimensionamento 
pavimentos, nomeadamente, as empírico-mecanicistas, pois as metodologias de dimensionamento empíricas 
calculam os “recobrimentos” na superfície do pavimento. 



Pavimentos Aeroportuários: Análise de Soluções Rígidas e Flexíveis 

 

34 
 

 

Figura 1.19 - Área efectiva do pneu sem sobreposição 

 

Figura 1.20 - Área efectiva do pneu com sobreposição 

Concluindo a rubrica dos “recobrimentos” pode dizer-se que a determinação do número de 

passagens de uma aeronave num pavimento aeroportuário, com o recurso a bases de dados 

fornecidas pelos aeroportos, é relativamente fácil, já a determinação da parte dessas 

passagens que realmente contacta, através dos pneus das aeronaves, no pavimento é um 

processo complexo de difícil exequibilidade (Antunes, 1993; FAA, 1995; Hongduo and 

Jianming, 2007; FAA, 2008).  
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Tabela 1.6 - Pass-to-Coverage Ratio para pavimentos rígidos e flexíveis (FAA, 1995) 

 Pass-to-Coverage Ratio 

Trem de aterragem / aeronave Pavimentos rígidos Pavimentos flexíveis 

Rodado Simples 5.18 5.18 

Rodado Duplo 3.48 3.48 

Rodado duplo em tandem 3.68 1.84 

A-300 Modelo B2 3.51 1.76 

A-300 Modelo B4 3.45 1.73 

B-747 3.70 1.85 

B-757 3.88 1.94 

B-767 3.90 1.95 

C-130 4.15 2.07 

DC 10-10 3.64 1.82 

DC 10-30 3.38 1.69 

L-101 3.62 1.81 

 

1.6.1 Configuração dos trens de aterragem das aeronaves 

As diversas considerações que se seguem, sobre a configuração dos trens de aterrragem, 

são fundamentadas, principalmente, no documento Standard Naming Convention for Aircraft 

Landing Gear Configurations, publicado pela organização Federal Aviation Administration, 

FAA, no ano de 2005. A configuração dos trens de aterragem e o peso bruto das aeronaves 

são parte integrante do processo de dimensionamento de pavimentos aeroportuários. 

Inicialmente as aeronaves possuíam trens de aterragem com geometria relativamente 

simples, havendo, por perna do trem de aterragem, uma única roda ou duas rodas lado a 

lado. À medida a que as aeronaves se foram tornando cada vez mais pesadas foi necessário 

introduzir, paralelamente, mais rodas individuais para evitar a introdução de cargas por 

roda excessivas no pavimento. Por razoes económicas e de eficiência a adição de um 

número elevado de rodas lado a lado tornou-se difícil. Passou-se então a utilizar 

configurações em tandem (em duas filas) ou ainda em tridem (em três filas). Desta forma, 

actualmente, as aeronaves, mais comuns, podem possuir configurações de rodados desde 

simples a quádruplos, podendo estes, ainda, associar-se em tandem ou em tridem (Figura 

1.21).(FAA, 2005) 

Até ao final dos anos 80, a maioria das aeronaves usavam configurações geométricas 

simples para os seus trens de aterragem. Estas eram a configuração de rodado simples, de 

rodado duplo, e de rodado duplo em tandem. Com o acréscimo das cargas, através do 

aumento do número de pernas do trem, as aeronaves passaram a possuir um número 
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superior de rodas. Um exemplo disso é o avião Boeing B-747 que possui quatro pernas de 

aterragem, cada uma com rodado duplo em tandem. Com a evolução da tecnologia, 

apareceram variadas configurações dos trens, indo estas para além das referidas 

anteriormente. Tal facto vem trazer problemas para a nomenclatura das várias 

configurações, imputando dificuldades na identificação e comparação das nomenclaturas 

adoptadas por várias entidades como a FAA, a U. S. Navy e a U.S. Air Force. 

A fim de melhor entender as configurações e nomenclatura dos trens de aterragem far-se-á 

uma descrição da proposta pela FAA e uma breve comparação com a usada por outras 

organizações.   

Trens de aterragem: 

 Main Gear (trem principal) – É o trem principal de aterragem, é simétrico e está em 

ambos os lados da aeronave.  

 Body Gear (trem interior) – É o trem de aterragem colocado entre o trem principal 

e pode ser assimétrico. 

 Nose Gear (trem de pouso do nariz) – Como o nome indica, é o trem de aterragem 

onde se apoia a parte frontal da aeronave. 

 

Figura 1.21 -Configuração geométrica dos trens de aterragem das aeronaves 
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Para os rodados do trem de aterragem, considera-se a seguinte nomenclatura: S, para 

rodado simples; D, para rodado duplo; T para rodado triplo; e Q para rodado quádruplo. 

Nomenclatura para o trem de aterragem: 

A nomenclatura do trem de aterragem poderá fazer-se de acordo com a Figura 1.22. O 

número de rodados em tandem é: 1 ou inexistente para a primeira linha de rodados da 

Figura 1.21; 2 para a segunda linha; e 3 para a ultima linha da mesma figura. Para melhor 

entender tal nomenclatura, na Figura 1.23 apresentam-se os seguintes trens de aterragem 

mais comuns. 

Adicionalmente, poderá introduzir-se à nomenclatura especificada na Figura 1.22 um 

campo relativo à pressão dos pneus das aeronaves. Tal campo (letra W, X, Y, ou Z) é 

introduzido entre parênteses e situa-se à frente do último elemento da nomenclatura, por 

exemplo, 2D/2D1(Z). As classes de pressão dos pneus, definidas pela International Civil 

Aviation Organization (ICAO) para a classificação ACN-PCN dos pavimentos, estão expressas 

na Tabela 1.8. 

 

Figura 1.22 - Nomenclatura para o trem de aterragem das aeronaves 

Na  

Tabela 1.9, apresentam-se as nomenclaturas para alguns trens de aterragem adoptadas pela 

U.S. Air Force, pela U. S. Navy e, nomeadamente, pela FAA. 

 

# X # / # X #

Trem Principal Trem Interior

Nº de rodados em "tandem"

Tipo de rodado
S, D, T, ou Q

Nº de trens principais de um
dos lados da aeronave

Nº total de trens interiores

Tipo de rodado
S, D, T, ou Q

Nº de rodados em "tandem"
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Figura 1.23 - Alguns tipos de trens de aterragem 
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Tabela 1.7 - Descrição da nomenclatura da Figura 1.23 

N.º Nomenclatura Designação Aeronave 

01 S 
Rodado simples no trem principal e rodado simples no 

trem de pouso do nariz. 
- 

02 D 
Rodado duplo no trem principal e no trem de pouso do 

nariz. 
- 

03 2T 
Dois rodados triplos em tandem no trem principal e 

rodado duplo no trem de pouso do nariz. 
Boeing C-17 

04 3D 
Três rodados duplos em tandem no trem principal e 

rodado duplo no trem de pouso do nariz. 
Boeing B-777 

05 2D/D1 

Dois rodados duplos em tandem no trem principal, 

rodado duplo no trem interior e rodado duplo no trem de 

pouso do nariz. 

McDonnell Douglas 

DC-10 

06 2D/2D1 

Dois rodados duplos em tandem no trem principal, dois 

rodados duplos em tandem no trem interior e rodado 

duplo no trem de pouso do nariz. 

Airbus A340-600 

07 Q2 

Dois rodados quádruplos (alinhados e um em cada perna 

do trem de aterragem principal) e rodado quádruplo no 

trem de pouso do nariz. 

Ilyushin IL-76 

08 2D/2D2 

Dois rodados duplos em tandem no trem principal, dois 

grupos de dois rodados duplos em tandem no trem 

interior e rodado duplo no trem de pouso do nariz. 

Boeing B-747 

09 2D/3D2 

Dois rodados duplos em tandem no trem principal, dois 

grupos de três rodados duplos em tandem no trem 

interior e rodado duplo no trem de pouso do nariz. 

Airbus A380 

10 Q 
Rodado quádruplo no trem principal e rodado duplo no 

trem de pouso do nariz. 

Hawker Siddeley 

HS-121 Trident 

11 C5 

Configuração complexa englobando rodado duplo e 

quádruplo combinado com rodado quádruplo no trem de 

pouso do nariz. 

Lockheed C5 

Galaxy 

12 5D 
Cinco rodados duplos em tandem no trem principal e 

rodado quádruplo no trem de pouso do nariz. 
Antonov AN-124 

 

Tabela 1.8 - Classes de pressão dos pneus das aeronaves 

Categoria de Pressão Pressão (MPa) Código de Designação 

Alta Sem Limite W 

Média 1.01 – 1.50 X 

Baixa 0.51 – 1.00 Y 

Muito Baixa 0 – 0.50 Z 
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Tabela 1.9 - Nomenclaturas existentes / nomenclatura proposta pela FAA 
N
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wheel 
SW   2 S A

Single, 

Tricycle 

Single 

Wheel 

Single 

Tricycle 
ST 

F-14, F-

15 

S 
Single 

Wheel 
SW   2 S B

Single, 

Tricycle 

Dual 

Weel 
   

D 
Dual 

wheel  
DW   4 T C

Twin, 

Tricycle 

Single 

Wheel 
  

Beech 

1900 

D 
Dual 

Wheel 
DW   4 T D

Twin, 

Tricycle 

Dual 

Weel 

Dual 

Tricycle 
DT 

B-737, 

P3 (C-9) 

2S 
Single 

tandem 
   4 S-TA E
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Dual 
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STT C-130 
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Dual 

Tandem 
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  B-777 
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across 
  An-124 

7D   TDT 2 28    
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Weel 
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1.7 Avaliação da capacidade de carga dos pavimentos 

A capacidade de carga dos pavimentos está relacionada com a forma como estes suportam 

as solicitações quer do tráfego, quer dos agentes climáticos, e com a forma como os 

mesmos transmitem essas solicitações ao terreno ou à estrutura nos quais se apoiam. Os 

pavimentos rígidos, porque possuem elevada resistência (resistência à flexão do betão de 

cimento), não sofrem deformações acentuadas mesmo quando sujeitos a elevadas 

temperaturas e a tráfego pesado e lento. Devido à elevada rigidez destes pavimentos as 

tensões verticais provocadas pelos carregamentos distribuem-se sobre uma extensa área de 

betão. Tal facto faz com que a tensão máxima transmitida à fundação seja apenas uma 

pequena porção da pressão que solicita o pavimento. Desta forma, a função mais 

importante das camadas da fundação não é possuir uma boa capacidade resistente, mas sim 

constituir uma camada regular que permita a execução da laje do pavimento em boas 

condições e que ao mesmo tempo seja resistente aos factores erosivos, evitando assim a 

perda de suporte da laje. Os pavimentos flexíveis, porque são constituídos por ligantes 

betuminosos, possuem uma rigidez inferior aos pavimentos rígidos e são muito sensíveis à 

temperatura. Estes apresentam, perante o carregamento, deformações instantâneas 

significativas resultando na transmissão à fundação de uma porção elevada da pressão que 

solicita o pavimento. Sendo a assim a fundação deverá apresentar, para além de boa 

regularidade e boa resistência à erosão, uma boa capacidade resistente de forma a receber 

bem as tensões verticais elevadas que as camadas ligadas lhe transmitem. Os pavimentos 

semi-rígidos, por possuírem as camadas superiores constituídas por materiais betuminosos 

e parte das camadas inferiores com presença materiais ligados com cimento, aliam a boa 

flexibilidade superficial à boa resistência estrutural das camadas inferiores. Contudo, os 

problemas de fissuração que as camadas ligadas com cimento apresentam podem 

transmitir-se às camadas superficiais que, não sendo previstas metodologias para travar tal 

fissuração ou para minimizar a sua propagação às camadas betuminosas, aceleram a 

degradação do pavimento (Branco et al., 2006; Domingos, 2007). 

A capacidade de carga dos pavimentos varia ao longo da sua utilização, diminuindo desde 

a abertura ao tráfego até uma intervenção de reabilitação.  

Relativamente ao estado inicial do pavimento, executa-se uma intervenção de reabilitação 

quando se pretende melhorar as características, principalmente estruturais, do pavimento, 

perante novas solicitações, como é o exemplo de tráfego mais elevado que o considerado 

no dimensionamento inicial. Neste contexto, executa-se uma intervenção de conservação 

quando se pretende repor o estado, estrutural, ou funcional, inicial do pavimento. Depois 

de o pavimento atingir o nível de serviço mínimo para o qual foi dimensionado, é 
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necessário melhorar o pavimento de forma a que o mesmo volte a ter as características 

iniciais. Esta intervenção é tanto de reabilitação, se a referência for o estado do pavimento 

quando atinge o nível de serviço mínimo, como de conservação, se a referência for o 

estado inicial do pavimento (Branco et al., 2006).  

Devido à degradação do pavimento ao longo da sua vida, torna-se necessário a adopção de 

estratégias de reabilitação. Estas, sem esquecer as acções de manutenção do pavimento 

(selagem de fendas, limpeza, …), podem ser de dois tipos: estratégia 1 (Figura 1.24) e 

estratégia 2 (Figura 1.25). Pela estratégia 1 procede-se à acção de reabilitação apenas 

quando o pavimento atinge o nível de serviço mínimo. Na estratégia 2 antes de uma 

intervenção de reabilitação profunda procede-se a uma intervenção mais ligeira.  

Na presença de uma evolução prematura da qualidade do pavimento deve pensar-se numa 

intervenção de fundo, que diagnostique e elimine os problemas encontrados. Quando as 

intervenções são ao nível da camada de desgaste apenas melhoram temporariamente a 

qualidade funcional do pavimento. Ao nível dos custos, além dos custos directos para a 

respectiva administração dos pavimentos, estas intervenções terão custos significativos, 

para os pavimentos aeroportuários, no que respeita à interferência com o tráfego das 

aeronaves, e para os pavimentos rodoviários, no que respeita aos custos de circulação para 

os utentes. Torna-se então necessária, para cada caso específico, uma análise de custos 

cuidada onde se tomará em linha de conta o custo da intervenção e o custo que a mesma 

provoca à circulação normal dos veículos (Branco et al., 2006).  

 

Figura 1.24 - Estratégias de reabilitação no ciclo de vida dos pavimentos - estratégia 1 
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Qi - Nível de serviço inicial
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Figura 1.25 - Estratégias de reabilitação no ciclo de vida dos pavimentos - estratégia 2 

1.7.1 Classificação ACN-PCN 

No caso dos pavimentos aeroportuários, um sistema adoptado para a avaliação da sua 

resistência relativa é o sistema ACN-PCN. Este, criado pela ICAO – International Civil 

Aviation Organization – através da constituição de um grupo de estudos em 1977, tem 

vindo a ser implementado em Portugal desde 1980, e aplica-se a pavimentos destinados a 

suportar aviões de peso igual ou superior a 5700 kg. Segundo esta metodologia é possível, 

através de um único número (ACN – Aircraft Classification Number), exprimir o efeito da 

solicitação que cada avião provoca no pavimento. É também possível, através de um outro 

número (PCN – Pavement Classification Number), traduzir a capacidade de carga do 

pavimento. Desta forma o sistema ACN-PCN é estruturado de maneira que um pavimento 

com um determinado valor de PCN seja capaz de suportar, sem restrições, uma aeronave 

que tenha um valor de ACN inferior ou igual ao valor do PCN do pavimento, obedecidas 

as limitações relativas à pressão dos pneus. Tal facto só é possível porque os valores de 

ACN e de PCN são calculados recorrendo à mesma base técnica. O único objectivo do 

método ACN-PCN é a difusão de dados sobre resistência relativa de pavimentos de forma 

que a Administração Aeroportuária Local possa avaliar a possibilidade de utilização de um 

pavimento por um determinado tipo de aeronave. Sendo assim, este método não pode ser 

utilizado como um procedimento para projecto de pavimentos. No caso de pavimentos 

destinados a aeronaves de carga inferior a 5.700 kg, a resistência dos pavimentos deve ser 

notificada através da carga máxima admissível das aeronaves e da pressão máxima, dos 

pneus, admitida pelo pavimento. (Antunes et al., 1989; ICAO, 2004; ANAC, 2008). 

A - Periúdo de vida útil do pavimento novo
B - Periúdo de vida útil do pavimento após
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Qmin - Nível de serviço mínimo

Qualidade
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Notificação do PCN (ICAO, 2004; Loizos and Charonitis, 2004; DECEA, 2008) 

O PCN de um pavimento é notificado através de um código que utiliza cinco elementos: 

a) Valor numérico do PCN; 

b) Tipo de pavimento (Tabela 1.10); 

Tabela 1.10 – Simbologia para o tipo de pavimento 

Tipo de pavimento Símbolo 

Rígido R 

Flexível F 

Nota: No caso dos pavimentos Semi-Rígidos, o símbolo a utilizar deverá ser F, 

devendo na notificação do PCN apresentar-se observação que indique que não se 

trata de um pavimento flexível. 

 

c) Resistência do leito de pavimento (Tabela 1.11); 

Tabela 1.11 – Simbologia para a resistência do leito do pavimento 

Resistência do leito do pavimento Símbolo 

Alta A 

Média B 

Baixa C 

Ultra-Baixa D 

 

d) Pressão máxima dos pneus, W, X, Y, Z (Tabela 1.8); 

e) Método de avaliação (Tabela 1.12). 

Tabela 1.12 – Simbologia para o método de avaliação do PCN 

Método de avaliação Símbolo 

Técnica: Consiste no estudo específico das características do pavimento e na 

aplicação da tecnologia do comportamento dos pavimentos. 
T 

Prática: Consiste na utilização do conhecimento do tipo e peso de aeronaves, para as 

quais, em condições normais de utilização, o pavimento resiste satisfatoriamente. 
P 

 

Para o exemplo de notificação PCN 80/R/B/W/T, pode interpretar-se o seguinte: 

 Valor numérico do PCN: 80; 
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 Tipo de pavimento: Rígido; 

 Resistência do leito de pavimento: Média; 

 Pressão máxima dos pneus: Alta; 

 Método de avaliação: Técnica. 

Avaliação do PCN (Antunes, 1993; Roehrs, 2002; Loizos and Charonitis, 2004; ANAC, 

2008) 

A avaliação dos pavimentos aeroportuários, no que respeita à determinação do PCN, é da 

responsabilidade das autoridades aeronáuticas de cada país. O seu valor numérico pode ser 

determinado através de duas metodologias, sendo uma delas baseada na experiência com a 

circulação de aeronaves no pavimento, e outra baseada na avaliação técnica do mesmo. 

A metodologia baseada na experiencia é muito simples. Determinam-se os valores de ACN 

de todas as aeronaves usualmente autorizadas a utilizar o pavimento, e adopta-se o maior 

destes valores como o valor do PCN do pavimento. Este método é fácil de ser aplicado e 

não necessita de conhecimento detalhado da estrutura do pavimento. 

A metodologia baseada na avaliação técnica do pavimento utiliza os mesmos princípios 

empregues no dimensionamento de pavimentos. É determinado o valor numérico do PCN a 

partir da determinação da carga bruta admissível pelo pavimento. São considerados 

factores como a frequência de operações e os níveis de tensão admissíveis, obtendo-se a 

carga bruta da aeronave pelo processo inverso do dimensionamento. Neste método, é 

necessária a avaliação do tráfego equivalente no aeródromo, considerando o efeito do 

tráfego de todas as aeronaves. Uma vez obtida a carga admissível, torna-se fácil a 

determinação do PCN. A fim de melhor perceber esta metodologia, na Figura 1.26, 

apresenta-se, um esquema representativo dos vários passos para a determinação do PCN de 

um pavimento. 
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Figura 1.26 – Metodologia para a determinação do PCN de um pavimento aeroportuário (Antunes, 

1993) 
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Avaliação do ACN (Roehrs, 2002; Loizos and Charonitis, 2004; ANAC, 2008; DECEA, 

2008) 

A avaliação do ACN recorre ao uso de uma Carga de Roda Simples Equivalente, CRSE, 

determinada matematicamente, para definir a interacção trem de aterragem / pavimento. 

Tal facto é possível igualando a espessura dada por um modelo matemático para um trem 

de aterragem de uma aeronave, com a espessura para uma carga de roda simples sob a 

pressão padronizada de 1,25 MPa.  

Os modelos matemáticos utilizados, de acordo com o tipo de pavimento, são os seguintes: 

 Para pavimentos rígidos é usada a solução de Westergaard, baseada numa placa 

elástica carregada (carregamento no interior da placa) sobre uma sub-base 

simulada por um conjunto de molas, assumindo uma tensão de resistência do betão 

à tracção de 2,75 MPa.  

 Para pavimentos flexíveis é empregado o método California Bearing Ratio (CBR), 

que emprega a solução de Boussinesq, baseada nos esforços e deslocamentos num 

meio isotrópico e homogéneo. 

Após todos os cálculos, o ACN é determinado, multiplicando por dois o valor da carga de 

roda simples com pressão normalizada de 2,75 MPa.  

A fim de facilitar o uso do método ACN-PCN, a FAA desenvolveu um programa chamado 

COMFAA que calcula os valores de ACN recorrendo a procedimentos e condições 

especificadas pela ICAO. Apesar da utilidade deste programa na determinação dos valores 

de ACN sob várias condições, o fornecimento oficial dos mesmos cabe aos fabricantes das 

aeronaves. 

Apresenta-se, no ANEXO II, duas tabelas com valores ACN, de referência (ANAC, 2008), 

em função dos diversos tipos de aeronaves para pavimentos rígidos e flexíveis, em quatro 

categorias de resistência do leito de pavimento. As duas cargas totais apresentadas nas 

colunas 2 e 3 destas tabelas, para cada tipo de aeronave, são, respectivamente, o peso 

máximo de descolagem e o peso operacional vazio. Para calcular o ACN correspondente a 

um valor de carga intermediário, considera-se o ACN como variando linearmente entre o 

peso de operação vazio e o peso máximo de descolagem, fazendo-se uma interpolação. 
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2 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PAVIMENTOS 

AEROPORTUÁRIOS 

A caracterização do estado do pavimento é efectuada através da análise de um conjunto de 

parâmetros de estado que descrevem as características funcionais e estruturais que o 

mesmo apresenta durante a sua vida útil. Os parâmetros que interferem na qualidade 

funcional do pavimento são a textura, a regularidade transversal e longitudinal, e a 

capacidade de drenagem das águas superficiais. Os parâmetros que interferem com a 

qualidade estrutural do pavimento não estão relacionados principalmente com as 

características superficiais mas sim com a qualidade geral de todo o pavimento. A melhoria 

da capacidade funcional do pavimento, de forma indirecta, contribui para a melhoria da 

qualidade estrutural do mesmo. 

No caso dos pavimentos aeroportuários a qualidade funcional dos pavimentos depende, 

essencialmente, das características antiderrapantes e da regularidade longitudinal dos 

mesmos. As características antiderrapantes dos pavimentos aeroportuários são mobilizadas 

nos seguintes casos: 

 Início do movimento de rotação das rodas; 

 Manutenção do controlo de direcção durante as aterragens, o rodar na pista e as 

descolagens; 

 Desaceleração do avião na aterragem ou numa descolagem interrompida. 

A resistência à derrapagem de um pavimento resulta da interacção entre a superfície do 

pavimento e o pneu que a solicita. Os principais parâmetros que determinam as 

características antiderrapantes são os perfis longitudinais e transversais, e as suas 

condições de drenagem; o atrito pneu/pavimento e a sua textura superficial; e a natureza e 

características de resistência ao polimento dos materiais empregues na camada de desgaste. 

A interacção das rodas das aeronaves no pavimento para além de provocar desgaste e 

polimento da superfície proporciona uma acumulação de borracha no mesmo. Estes 

factores associados à presença ou não de água são preponderantes na avaliação do 

coeficiente de atrito. Factores como a hidroplanagem ou, ainda, a viscoplanagem podem 

reduzir o coeficiente de atrito a zero. A hidroplanagem ocorre com espessuras de água, no 

pavimento, superiores a 3 mm que com o choque na parte frontal do pneu criam uma 

pressão dinâmica que tende a levantá-lo. A viscoplanagem ocorre com espessuras de água 
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inferiores e dá-se devido ao facto de a água aprisionada entre o pneu e o pavimento não se 

conseguir escoar instantaneamente. Desta forma, o primeiro factor deve-se à rugosidade 

geométrica do pavimento e o segundo deve-se à microestrutura do agregado (Veloso, 

2001). 

A segurança das movimentações nos aeródromos é fortemente condicionada pelo estado do 

pavimento. Sendo assim, deverá haver rigorosos métodos que avaliem as falhas das 

características tanto estruturais como superficiais. Um dos principais riscos que o 

pavimento pode gerar é o efeito Foreign Object Damage (FOD), efeito este que está 

relacionado com o dano que pedaços desagregados de pavimento podem provocar nas 

aeronaves (estes objectos poderão ser “aspirados” pelos motores). Tal dano poderá levar a 

graves acidentes.  

Uma vez referidas as características que condicionam a qualidade funcional dos 

pavimentos aeroportuários referir-se-á agora um método de avaliação da condição geral da 

superfície dos pavimentos, baseado no índice PCI (Pavement Condition Index). Este índice 

é um indicador numérico do estado da superfície do pavimento e toma valores entre 0, 

ruína, e 100, condição excelente. Esta metodologia visa classificar um pavimento através 

da observação das suas anomalias traduzindo-se na determinação de um valor resultante do 

somatório de vários coeficientes dependentes do tipo, da quantidade e do grau de gravidade 

das mesmas no pavimento (Figura 2.1). A observação das anomalias pode ser efectuada 

manualmente ou através de gravações de vídeo. O índice PCI constitui um instrumento 

essencial para a gestão de pavimentos aeroportuários, pois, através da constituição de uma 

base de dados informatizada, é possível criar um método de gestão capaz de planear, 

programar e desenvolver projectos para a manutenção dos mesmos. O índice PCI, os 

ensaios não destrutivos no pavimento e as inspecções em obra, sempre necessárias, são 

essenciais na constituição de um sistema de gestão de pavimentos capaz de determinar 

custos de manutenção e alternativas de reabilitação para os pavimentos aeroportuários 

(Veloso, 2001; Shahin, 2005). 
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Figura 2.1 - PCI, Índice de Condição dos Pavimentos 

2.1 Características Antiderrapantes e Regularidade Longitudinal 

Como referido anteriormente, as características antiderrapantes, são um importante 

indicador da qualidade funcional dos pavimentos aeroportuários. Os principais parâmetros 

que as determinam, também enumerados anteriormente, são os seguintes: 

 Perfis longitudinais e transversais, e as suas condições de drenagem; 

  Atrito pneu/pavimento e a sua textura superficial;  

 Natureza e características de resistência ao polimento dos materiais empregues na 

camada de desgaste. 

O atrito pneu/pavimento é, habitualmente, traduzido pelo parâmetro coeficiente de atrito, 

µ, e depende de factores como: 

 Tipo de pneus, (constituição, desenho, composição e qualidade da borracha), grau 

de desgaste, pressão de enchimento e carga por roda; 

 Presença de água no pavimento e textura superficial do mesmo; 

 Outro tipo de materiais (borracha, etc.) acumulados sobre o pavimento e espessura 

dos mesmos; 

 Época do ano (temperatura, pluviosidade) e a velocidade de circulação. 

Quanto à presença de água no pavimento, uma superfície seca apresenta, em geral, 

melhores características de atrito pneu/pavimento (Tabela 2.1). Desta forma, um 

pavimento que revele segurança para a circulação de aeronaves em quanto seco, pode 

tornar-se perigoso quando molhado. Sendo assim, a avaliação do coeficiente de atrito dos 

pavimentos aeroportuários deverá ser efectuada de forma a que a superfície a analisar 
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esteja molhada. A variação do coeficiente de atrito entre pavimentos secos e molhados 

deve-se ao facto de não se conseguir expulsar a água entre o pneu das aeronaves e a 

superfície do pavimento num intervalo de tempo inferior ao tempo de contacto (Veloso, 

2001; Silva and Farias, 2007). 

Tabela 2.1 – Valores de Coeficientes de Atrito (Veloso, 2001) 

Tipo de Superfície 
Valores de Coeficiente de Atrito, µ 

Superfície Seca Superfície Molhada 

Betão de cimento 0,65 0,40 

Betão betuminoso 0,75 0,30 

Terreno compactado mecanicamente 0,50 0,10 

Superfície de erva 0,10 a 0,50 0,04 a 0,05 

Superfície de gelo 0,05 a 0,10 0,03 

 

Uma boa interacção pneu/pavimento pode ser conseguida por meio de uma boa 

macrotextura e drenagem adequada, pois quando o pavimento de aterragem se encontra 

molhado contribui para a ocorrência de hidroplanagem, onde ocorre perda de tracção, 

resultando numa travagem deficiente e numa possível perda de controlo da aeronave pelo 

piloto (Silva, 2008). 

A principal forma de caracterizar a superfície de um pavimento é através da avaliação da 

textura6. Existem quatro escalas de textura: a microtextura, a macrotextura, a megatextura 

e a irregularidade. Ambas as escalas referidas serão descritas a seguir (Noyce et al., 2005; 

Filho, 2006). 

A microtextura (Figura 2.2) não é visível a olho nu, mas pode ser apercebida através do 

tacto, identificando-se superfícies lisas ou ásperas. Esta é caracterizada pelo grau de 

rugosidade das partículas do agregado que compõem as misturas, betuminosas ou de betão 

de cimento, da camada de desgaste. A natureza petrográfica e química dos agregados 

também influencia a microtextura e a resistência ao polimento dos mesmos. Como 

exemplo, os calcários são conhecidos por possuir baixa resistência à acção do polimento. 

Por outro lado, os granitos e quartzitos, que geralmente são rochas duras, conservam a 

angulosidade, os cantos vivos e a microtextura dos mesmos, resistindo bem à acção do 

tráfego. 

                                                 
6 Conjunto de características associadas à capacidade do pavimento em atender ao tráfego dos veículos que 
demandam sua utilização de forma segura, suave, confortável e económica. 
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A macrotextura (Figura 2.2) é definida pelo tamanho do agregado, pela curva 

granulométrica (quantidades relativas dos diversos tamanhos de agregados), pela 

configuração geométrica individual do agregado e pelos vazios existentes na mistura. Um 

pavimento constituído por uma mistura que possui agregado anguloso e graúdo, que 

geralmente se pronuncia acima da linha média da superfície, tem como característica uma 

alta macrotextura. 

 

Figura 2.2 – Diferença entre Microtextura e Macrotextura 

A megatextura está associada aos desvios da superfície do pavimento resultantes, de entre 

outros, da formação de rodeiras, de remendos, da perda de agregado da superfície e das 

juntas e fissuras de maiores dimensões. Esta afecta mais intensamente o nível de ruído e a 

resistência ao rolamento do que o atrito entre o pneu e o pavimento. 

Por fim, a irregularidade7 refere-se aos desvios de dimensão superiores à megatextura e 

afecta, além da resistência ao rolamento, a dinâmica do veículo, a qualidade de circulação 

e o custo operacional dos veículos. Esta escala de textura fornece uma boa medida da 

condição geral do pavimento e é usualmente expressa em IRI - Índice Internacional de 

Irregularidade (International Roughness Index). Seguidamente, na Tabela 2.2 e na Tabela 

2.3 apresenta-se a influência da textura no pavimento. 

Tabela 2.2 – Influência da textura em diversos aspectos (Noyce et al., 2005) 

Efeitos no Veículo, Ocupantes 

ou Meio Ambiente 

Características da 

Superfície 
Influência 

Atrito 

Microtextura Muito Alta 

Macrotextura Alta 

Megatextura Moderada 

Resistência ao Rolamento Macrotextura Alta 

Consumo de Combustível Megatextura Muito Alta 

Poluição do Ar Irregularidade Alta 

                                                 
7 Desvios entre a superfície do pavimento e uma superfície verdadeiramente plana. 

Microtextura

Macrotextura

Pavimento

Agregado da superfície do pavimento
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Desgaste do Pneu 
Macrotextura Muito Alta 

Megatextura Moderada 

Ruído Externo 
Macrotextura Muito Alta 

Megatextura Muito Alta 

Drenagem da Superfície Macrotextura Alta 

Esguicho e Pulverização Macrotextura Alta 

Reflexão (luz de farol) 
Microtextura Pouco Conhecida 

Macrotextura Alta 

Ruído Interior 

Macrotextura Alta 

Megatextura Muito Alta 

Irregularidade Alta 

 

Tabela 2.3 – Influência do comprimento de onda da textura nas características da superfície do 

pavimento (Noyce et al., 2005) 

10-6 (m) 10-5 (m) 10-4 (m) 10-3 (m) 10-2 (m) 10-1 (m) 100 (m) 101 (m) 

Microtextura Macrotextura Megatextura Irregularidade 

Atrito em Pista Molhada    

    Ruído Externo    

     Ruído Interno   

   Esguicho e Spray    

     Resistência ao Rolamento 

Desgaste do Pneu   Danos ao Pneu   

 

A textura inicial do pavimento modifica-se ao longo do tempo, devido, entre outras a 

causas, ao polimento dos agregados e à acumulação de borracha, proveniente do desgaste 

dos pneus, na superfície da camada de desgaste. No pavimento, a acumulação de borracha, 

sujeita a altas temperaturas provenientes da interacção pneu-pavimento, colmata as 

reentrâncias do mesmo, reduzindo significativamente a macrotextura deste (Silva and 

Farias, 2007). 

2.1.1 Coeficiente de atrito dos pavimentos 

O atrito presente na superfície da camada de desgaste de um pavimento pode ser avaliado 

pontualmente ou com recurso a equipamentos em movimento de registo em contínuo. 

Pontualmente, o atrito pode ser avaliado através do Pêndulo Britânico, ou, indirectamente 

(avaliação da textura), através do ensaio de mancha de areia. Quanto aos equipamentos de 

medição em movimento, apresenta-se, na Tabela 2.4, os diversos equipamentos e os 
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diversos coeficientes de atrito para duas velocidades de medição e para várias condições de 

intervenção (FAA, 2004). 

Tabela 2.4 – Coeficientes de atrito para superfícies de pistas aeroportuárias (FAA, 2004) 

 

Velocidade do equipamento 

40 mph; 65Km/h 60 mph; 95 km/h 

Mínimo Manutenção 
Pavimento 

Novo 
Mínimo Manutenção 

Pavimento 

Novo 

Mu Meter 0,42 0,52 0,72 0,26 0,38 0,66 

Dynatest Consulting, Inc. 

Runway Friction Tester 
0,50 0,60 0,82 0,41 0,54 

0,72 

Airport Equipment Co. 

Skiddometer 
0,50 0,60 0,82 0,34 0,47 

0,74 

Airport Surface Friction 

Tester 
0,50 0,60 0,82 0,34 0,47 

0,74 

Airport Technology USA 

Safegate Friction Tester 
0,50 0,60 0,82 0,34 0,47 

0,74 

Findlay, Irvine, Ltd. 

Griptester 

Friction Meter 

0,43 0,53 0,74 0,24 0,36 

0,64 

Tatra Friction Tester 0,48 0,57 0,76 0,42 0,52 0,67 

Norsemeter RUNAR  0,45 0,52 0,69 0,32 0,42 0,63 

 

2.2 Gestão de pavimentos aeroportuários 

A maioria dos aeroportos tem adoptado estratégias de manutenção e reabilitação dos 

pavimentos baseadas na necessidade imediata de intervenção (estado actual do pavimento) 

e na experiência em vez de adoptarem estratégias a longo prazo, baseadas na 

documentação do comportamento e do estado do pavimento ao longo da sua vida. A 

escolha de estratégias de manutenção e reabilitação baseadas na experiencia resulta, 

geralmente, da aplicação repetida de uma escolha com poucas alternativas não permitindo 

a adopção de uma estratégia que considere uma análise de desempenho e de custos durante 

o ciclo de vida dos pavimentos (LCCA – Life Cycle Cost Analysis). Quando se utiliza uma 

abordagem que considera o estado actual do pavimento são seleccionadas alternativas de 

manutenção e reabilitação baseadas na análise de vários indicadores de condição do 

mesmo. Esta metodologia, por intervir em função do estado actual do pavimento, pode não 

ser a melhor no que respeita aos custos das intervenções durante o ciclo de vida do mesmo. 
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Tendo as abordagens anteriores funcionado razoavelmente no passado, tornaram-se parte 

do processo de normal de funcionamento de várias agências. Contudo, face a limitações 

económicas e face às novas tecnologias, estas abordagens tornam-se obsoletas. Perante 

isto, é necessário procurar saber quais as melhores acções a tomar e quais são as 

consequências imediatas e futuras das mesmas. 

Cada acção de manutenção e reabilitação deverá ser efectuada considerando os efeitos 

previsíveis da mesma. Por exemplo, a colocação de uma fina camada de revestimento em 

todos os pavimentos a reabilitar levará a uma melhoria imediata nos mesmos, no entanto, a 

rápida deterioração da mesma trará a necessidade de nova reabilitação num curto espaço de 

tempo. Desta forma a adopção de várias intervenções em períodos curtos acabará por 

deteriorar o estado geral dos pavimentos. Por outro lado, se alguns pavimentos receberem 

uma camada de revestimento suficientemente espessa não necessitarão de intervenção 

durante um longo espaço de tempo. Há medida a que os restantes pavimentos vão 

necessitando de intervenção procede-se de igual forma, sendo cada vez menor o número de 

intervenções. Com a estratégia deste exemplo, a condição global do pavimento será pior a 

curto prazo, pois os pavimentos que não sofreram intervenção vão continuar a deteriorar-se 

até que sejam reabilitados. 

A previsão das consequências para os vários cenários de reabilitação requer uma 

engenharia com capacidade crítica no processo de tomada de decisão. Quando, com 

determinada metodologia, as consequências são previsíveis, torna-se possível, 

independentemente da gestão ou da rotatividade do pessoal, a análise de previsões 

anteriores e a melhoria da previsão sobre os procedimentos ao longo de um período de 

tempo. Uma dessas metodologias é designada por Airport Pavement Management System 

(APMS), ou seja, é uma metodologia para gestão de pavimentos aeroportuários. Esta 

metodologia avalia não só a condição actual do pavimento mas também, através de um 

indicador de condição do pavimento, prevê o seu estado futuro. Com esta metodologia é 

possível, face à taxa de deterioração do pavimento adoptada, encontrar várias alternativas 

para a análise de custos do ciclo de vida do pavimento, sendo possível determinar a altura 

mais conveniente para executar a melhor alternativa de reabilitação. 

A Figura 2.3 ilustra a velocidade de deterioração do pavimento e os custos relativos da 

reabilitação ao longo da sua vida. Os pavimentos, geralmente, apresentam bom 

desempenho para a maioria da sua vida útil. Quando estes atingem o estado crítico 

começam a deteriorar-se rapidamente. Vários estudos têm demonstrado que a manutenção 

dos pavimentos em boas condições é 4 a 5 vezes menos dispendiosa que a reabilitação dos 

mesmos em mau estado (Shahin, 2005; FAA, 2006). 
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Figura 2.3 - Condição do pavimento durante o ciclo de vida 

Um APMS tem a função inicial de disponibilizar um inventário completo e bem 

estruturado da rede de pavimentos a ser gerida. Tal é possível dividindo a rede em zonas 

homogéneas (zonas que representam a mínima fracção da malha para a qual é definida a 

principal intervenção de conservação e reabilitação - C&R). Para cada zona homogénea 

deverão apresentar-se características referentes à estrutura e às condições estruturais e 

funcionais do pavimento, ao histórico de construção e manutenção, e à classificação e 

volume do tráfego. A determinação da condição do pavimento, do ponto de vista da 

avaliação estrutural, visa o conhecimento de tensões limites, de deformações e deflexões; 

do ponto de vista da avaliação funcional, visa o conhecimento de factores que interferem 

na segurança e conforto das movimentações das aeronaves.  

Para além da disponibilização de um inventário da rede e das condições do pavimento, um 

APMS deverá possuir modelos de previsão de desempenho dos pavimentos. Estes modelos 

podem ser determinísticos – prevendo um único valor para a vida restante, para o nível de 

defeitos, e para a condição do pavimento – ou podem ser probabilísticos – prevendo não 

num único valor mas sim uma distribuição descrevendo possíveis condições futuras. 

De forma sucinta, um sistema de gestão de pavimentos permite: 

 Proporcionar uma avaliação objectiva e coerente da condição de uma rede de 

pavimentos. 

 Proporcionar uma sistemática e documentável base técnica capaz de determinar as 

necessidades de manutenção e reabilitação. 

 Identificar as necessidades orçamentais à manutenção dos pavimentos para diversos 

níveis de operacionalidade. 
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 Fornecer documentação sobre o estado presente e futuro dos pavimentos de uma 

rede. 

 Determinar o custo do ciclo de vida dos pavimentos para várias alternativas de 

manutenção e reabilitação. 

 Identificar o impacto de pequenas reparações, no desempenho geral da rede de 

pavimentos. 

A organização geral de um APMS é baseada no relacionamento, descrito seguidamente, de 

um conjunto de subsistemas (Figura 2.4). Estes são o subsistema de planeamento, de 

projecto, de construção e manutenção, de avaliação e monitorização, e de pesquisa.  

 

Figura 2.4 - Fluxograma de um de um APMS 

O subsistema de planeamento (Figura 2.5) analisa a rede como um todo, de forma a: 

avaliar as consequências de diversas estratégias de alocação de recursos; analisar as 

implicações, em termos de custos de manutenção e de custos operacionais do transporte, da 

disponibilidade de diferentes níveis de restrições orçamentárias para os próximos anos; a 

partir de restrições orçamentárias e operacionais conhecidas, dar prioridade às obras de 

construção e às intervenções de manutenção na rede, de modo a obter o máximo retorno 

possível para esses investimentos.  
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- Tarefas Prioritárias;
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PROJETO

- Dados detalhados (materiais,
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Figura 2.5 - Fluxograma simplificado do Subsistema de Planeamento 

O subsistema de projecto é o responsável pela execução de projectos de engenharia para 

obras de conservação, de manutenção ou de construção de pavimentos. O melhor 

aproveitamento possível dos recursos disponibilizados para cada trecho é a principal 

funcionalidade deste subsistema. Para tal finalidade é necessário proceder ao levantamento 

e análise de forma a caracterizar o estado estrutural, funcional e de degradação dos 

pavimentos, determinar o tráfego anual e futuro, e verificar a disponibilidade de materiais 

de construção. Após o levantamento adoptam-se soluções técnicas que uniformizam o 

desempenho e maximizam a vida de serviço dos pavimentos.  

Quanto ao subsistema de construção e manutenção pode dizer-se que é o responsável pela 

implementação das obras que foram programadas pelo subsistema de planeamento e que 

foram detalhadas pelo subsistema de projecto, e inclui o acompanhamento dos contratos, 

com o registo dos custos efectivamente envolvidos, os quais são inseridos no Banco de 

Dados (características dos pavimentos, histórico de construção, histórico de manutenção). 

Neste subsistema a designação manutenção refere-se também à conservação e à 

reabilitação. 

O subsistema de avaliação e monitorização executa o levantamento periódico de dados 

acerca da condição dos pavimentos em toda a rede, de modo a manter o Banco de Dados 

permanentemente actualizado para utilização dos restantes subsistemas. Os tipos de 
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levantamentos mais usuais são os contínuos, realizados em toda a rede, e os localizados, 

que consistem de levantamentos mais detalhados que são realizados em secções de 

pavimento amostradas ao longo da rede, cujo acompanhamento é realizado pelo 

Subsistema de Pesquisa. 

O subsistema de pesquisa procede à execução sistemática de pesquisas direccionadas para 

o aperfeiçoamento de todo o processo do APMS ou de qualquer de seus subsistemas 

constituintes, incluindo: 

 Técnicas de avaliação de pavimentos. 

 Modelos de previsão de desempenho. 

 Materiais de construção. 

 Funcionamento do APMS e sua relação com a estrutura organizacional. 

 Problemas específicos que envolvam custos significativos, para a administração ou 

para o público usuário. 

As actividades que executam funções essenciais à operação dos subsistemas podem ser 

divididas em três módulos: o inventário da rede, os modelos de previsão de desempenho e 

a fase de programação. O inventário da rede e os modelos de previsão de desempenho já 

foram referidos atrás. Falar-se-á seguidamente da fase de programação. 

A fase de programação é a que possibilita à administração das agências determinar qual é a 

acção de C&R que deve ser realizada, face quer á condição actual e prevista do pavimento 

quer aos recursos colocados a sua disposição. É nesta fase que se pode estabelecer um 

programa de acções a realizar e planear os futuros investimentos em C&R, com o objectivo 

de manter ou melhorar as condições da rede. Face à situação económica actual, com 

restrições orçamentais apertadas, os sistemas de programação tomam-se essenciais, desde 

que apresentam a melhor ferramenta que os engenheiros têm para justificar os conflitos 

orçamentais. A gestão dos de pavimentos segue dois níveis de programação, com 

diferentes objectivos: projecto e rede. No nível de projecto, as decisões referem-se ao tipo 

de intervenção e a quando é que o pavimento deve sofrer essa. Ao nível de rede, o 

problema alarga para a questão de onde, quando e o qual a acção de C&R deve ser 

realizada com o objectivo de optimizar um determinado critério, enquanto se satisfazem 

algumas restrições (Macedo, 2005; FAA, 2006). 
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3 ANOMALIAS OBSERVADAS NOS PAVIMENTOS 

AEROPORTUÁRIOS 

Após a abertura ao tráfego de um pavimento aeronáutico, inicia-se o processo de 

degradação que, na inexistência de acções de conservação, o conduzirá à ruína. A 

constante solicitação dos pavimentos, quer pelas aeronaves, quer pelos agentes 

atmosféricos (variações de temperatura e humidade, gelo-degelo), leva ao seu desgaste e ao 

aparecimento de pequenos defeitos. Quando estes não são imediatamente corrigidos, 

ampliam-se e aceleram a degradação do pavimento. 

O desgaste superficial dos pavimentos, a acumulação de deformações permanentes e os 

fenómenos de fadiga provocados pela repetição de tensões aos vários níveis dos 

pavimentos, são alguns dos factores que levam ao aparecimento de anomalias devidas ao 

tráfego. Com o avanço da degradação dos pavimentos, o seu nível de serviço diminui. Esta 

diminuição é tanto maior quanto pior for o ajustamento dos pavimentos (dimensionamento, 

características dos materiais) ao tráfego aéreo. 

Existem dois tipos de ruína no pavimento: a ruína estrutural e a ruína funcional. A ruína 

estrutural é caracterizada, ou pelo colapso total da estrutura do pavimento, ou pela rotura 

de um dos seus componentes, numa quantidade que incapacite o de suportar as cargas à 

superfície. A ruína funcional pode ser ou não acompanhada de ruína estrutural. A a sua 

presença faz com que o pavimento não desempenhe a sua função correctamente, causando 

insegurança na utilização, desconforto aos passageiros e induzindo solicitações impróprias 

ao trem das aeronaves (Veloso, 2001). 

Falar-se-á neste capítulo das diversas anomalias nos pavimentos aeroportuários rígidos e 

flexíveis. Para cada anomalia, identificar-se-á os diversos níveis de gravidade e as causas 

possíveis do seu aparecimento, e apresentar-se-ão opções de reparação. 

3.1 Anomalias nos pavimentos flexíveis 

O expresso neste subcapítulo é resultado de uma vasta pesquisa centrada principalmente 

nos trabalhos desenvolvidos por Veloso (2001), Defense (2001b) e Shahin (2005). (Veloso, 

2001; Defense, 2001b; Shahin, 2005), 
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Na Figura 3.1, apresenta-se a interacção entre as anomalias dos pavimentos flexíveis e os 

quatro grandes riscos potenciais para os trens de aterragem e para as próprias aeronaves. 

Dos riscos apresentados, o potencial de FOD - Foreign Object Damage - representa uma 

especial preocupação pois poderá provocar danificação dos motores das aeronaves 

colocando em perigo os passageiros. São descritas, neste subcapítulo, as diversas 

anomalias nos pavimentos flexíveis, e são, ainda, apresentadas opções de reparação para as 

mesmas.  

 

Figura 3.1 – Interacção entre as anomalias dos pavimentos flexíveis e os riscos que imputam ao 

tráfego aéreo (Veloso, 2001) 

3.1.1 Fendilhações 

Os pavimentos flexíveis podem apresentar uma diversidade de anomalias, sendo o grupo 

das fendilhações / fissuração da superfície o mais observado. Os diversos tipos de fendas, 

descritos a seguir são:  

 Fendas Longitudinais e Transversais 

 Fendas do tipo “Pele de Crocodilo” 
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 Fendas em Bloco 
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Fendas Longitudinais e Transversais 

 Identificação: Como o nome indica, as fendas longitudinais dispõem-se 

longitudinalmente no pavimento, e as fendas transversais dispõem-se transversalmente no 

pavimento.  

 

Figura 3.2 – Fotografia tipo de Fendas Longitudinais e Transversais 

 Causas:  

1. Fendas Longitudinais – Juntas de construção mal executadas; retracção das 

misturas betuminosas devido ao seu endurecimento ou às baixas temperaturas; 

reflexão de fissuras existentes nas camadas que suportam as misturas betuminosas; 

tráfego. 

2. Fendas Transversais – Estas fendas normalmente não estão associadas às cargas 

aplicadas no pavimento. As principais causas são: retracção das misturas 

betuminosas devido ao seu endurecimento ou às baixas temperaturas, e reflexão de 

fissuras existentes nas camadas que suportam as misturas betuminosas. 

 Severidade:  

L (Low) – As fendas apresentam pouca ou nenhuma desagregação, pouco ou nenhum 

potencial de FOD. A fenda, com qualquer abertura, está preenchida com material em boas 

condições ou, não estando preenchida, tem uma abertura média inferior a 6 mm. 

M (Medium) – Existe uma das seguintes condições: 

1. As fendas apresentam alguma desagregação, podendo apresentar, preenchidas ou 

não, qualquer abertura. Existe médio potencial de FOD. 

2. As fendas estão preenchidas, apresentam pouca ou nenhuma desagregação, mas o 

material de preenchimento está em más condições. 

3. As fendas não estão preenchidas, apresentam pouca ou nenhuma desagregação, 

mas, possuem uma abertura média superior a 6 mm. 
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4. Existe um rendilhado de fissuras próximas da fenda ou na zona de intersecção de 

fendas. 

H (High) – As fendas, com qualquer abertura e preenchidas ou não, apresentam 

desagregação elevada e existe elevado potencial de FOD. 

 Níveis de Severidade para misturas betuminosas drenantes8:  

L – Distância média afectada em torno da fissura é menor que 1/4 de polegada. 

M – Distância media afectada em torno da fissura é maior que 1/4 de polegada e menor 

que uma polegada (25,4 mm). 

H – Distãncia media é afectada em torno da fissura é maior que uma polegada (25,4 mm). 

 Quantificação: As fendas são medidas em metros lineares. Quando uma fenda, em 

todo o seu comprimento, apresenta vários níveis de severidade, deverá proceder-se ao 

registo de cada nível separadamente. 

 Opções de reparação: Tabela 3.1 

Tabela 3.1 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendas Longitudinais e 

transversais 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Selar as fendas9 Selagem da superfície Aplicar rejuvenescedor 

M Selar as fendas 

H Selar as fendas Reparação localizada parcial 

Nota 1: A aplicação de rejuvenescedores ou a selagem da súperfície pode causar escorregamento para 

o tráfego que circula a alta velocidade. 

Nota 2: A selagem das fendas em materiais friccionais abertos tende a reter o fluxo normal da água e 

causar fracturação por acção dos ciclos gelo-degelo. 

 

Fendas do tipo “Pele de Crocodilo” ou fendas de fadiga 

 Identificação: Uma série de fendas entrecruzadas, formando um padrão com 

aspecto de pele de crocodilo. Estas iniciam-se na base das misturas betuminosas (ou na 

base estabilizada), onde as tenções de tracção, devidas à aplicação de carregamento no 

pavimento, são máximas. Após a sua iniciação dá-se a propagação, aparecendo à superfície 

                                                 
8 Estes níveis de severidade são uma adição ás definições existentes. 
9 Apenas as que possuem abertura média acima dos 3 mm. 
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paralelamente uma às outras. Com a repetição de cargas devidas ao tráfego as fendas 

ligam-se formando uma malha semelhante à pele de crocodilo (peças com o lado mais 

longo inferior a 0,6 m). As fendas do tipo “pele de crocodilo” são consideradas anomalias 

estruturais muito graves. 

 

Figura 3.3 – Fotografia tipo de Fendas do tipo “Pele de Crocodilo” ou Fendas de Fadiga 

 Causas: Ruína por fadiga das camadas betuminosas sujeitas a repetição de cargas 

devidas ao tráfego.  

 Severidade:  

L – Fendas capilares longitudinais com pouca ou nenhuma ramificação. As fendas não 

apresentam desagregação. 

M – As fendas começam a entrecruzar-se. Existe pouca desagregação. 

H – As fendas abrem-se, formando blocos, podendo alguns deles desagregarem-se. 

 Quantificação: Mede-se a área afectada. Deve-se, sempre que possível, numa área 

afectada por vários níveis de severidade, subdividir essa mesma área para cada nível. 

Quando tal não é possível considera-se o mais alto nível de severidade presente. 

 Opções de reparação:  Tabela 3.2 

Tabela 3.2 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendas do tipo “Pele de 

Crocodilo” 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Selar a superfície Reforçar 

M Reparação localizada 

(profundidade parcial ou total) 

Reconstruir Reforçar  

H Reconstruir Reforçar 

Nota: A aplicação de rejuvenescedores ou a selagem da superfície pode causar escorregamento para o 

tráfego que circula a alta velocidade. 
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Fendas de Reflexão 

 Identificação: Fendas em geral ortogonais, que aparecem nas misturas betuminosas 

aplicadas sobre um pavimento rígido. Estas fendas aparecem na zona das juntas das lajes, 

fazendo um espelho destas, na superfície do pavimento betuminoso. 

 

Figura 3.4 – Fotografia tipo de Fendas de Reflexão 

 Causas: Deve-se a ciclos de expansão/contracção do betão devido às variações de 

temperatura, e devido ao tráfego que induz esforços de corte. As camadas rígidas têm uma 

dilatação térmica diferente das flexíveis, o que provoca a sua fendilhação. 

 Severidade:  

L – As fendas apresentam pouca ou nenhuma desagregação, pouco ou nenhum potencial de 

FOD. A fenda, com qualquer abertura, está preenchida com material em boas condições 

ou, não estando preenchida, tem uma abertura média inferior a 6 mm. 

M – Existe uma das seguintes condições: 

1. As fendas apresentam alguma desagregação, podendo apresentar, preenchidas ou 

não, qualquer abertura. Existe médio potencial de FOD. 

2. As fendas estão preenchidas, apresentam pouca ou nenhuma desagregação, mas o 

material de preenchimento está em más condições. 

3. As fendas não estão preenchidas, apresentam pouca ou nenhuma desagregação, 

mas, possuem uma abertura média superior a 6 mm. 

4. Existe um rendilhado de fissuras próximas da fenda ou na zona de intersecção de 

fendas. 

H – As fendas, com qualquer abertura e preenchidas ou não, apresentam desagregação 

elevada e existe elevado potencial de FOD. 
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 Quantificação: As fendas são medidas em metros lineares. Quando uma fenda, em 

todo o seu comprimento, apresenta vários níveis de severidade, deverá proceder-se ao 

registo de cada nível separadamente. 

 Opções de reparação: Tabela 3.3 

Tabela 3.3 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendas de reflexão 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Selar as fendas10 

M Selar as fendas Reparação localizada 

parcial 

Substituir a laje 

H Selar as fendas Reconstruir a junta 

 

Fendas em Bloco 

 Identificação: Fendas em bloco são fendas entrecruzadas que dividem o pavimento 

em peças/blocos rectangulares. Os blocos têm dimensões que vão desde 0,3x0,3 m até 3x3 

m. 

 

Figura 3.5 – Fotografia tipo de Fendas em Bloco 

 Causas: Ciclos diários de temperatura, retracção das misturas betuminosas e 

endurecimento das mesmas ao longo da vida útil do pavimento. Esta anomalia, ao 

contrário da anomalia fendilhação do tipo “Pele de Crocodilo”, não está associada ao 

tráfego, pois ocorre em grandes áreas, das quais algumas delas são em zonas não 

solicitadas pelo mesmo. 

 Severidade:  

L – Os blocos são definidos por fendas que apresentam pouca ou nenhuma desagregação, 

pouco ou nenhum potencial de FOD. As fendas, com qualquer abertura, estão preenchidas 

                                                 
10 Apenas as que possuem abertura média acima dos 3 mm. 
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com material em boas condições ou, não estando preenchidas, têm uma abertura média 

inferior a 6 mm. 

M – Os blocos são definidos através de: 

1. As fendas, preenchidas ou não, apresentam alguma desagregação. Existe médio 

potencial de FOD. 

2. As fendas não estão preenchidas, apresentam pouca ou nenhuma desagregação, 

mas, possuem uma abertura média superior a 6 mm. 

3. As fendas estão preenchidas, apresentam pouca ou nenhuma desagregação, mas o 

material de preenchimento está em más condições. 

H – Os blocos estão definidos por fendas que apresentam desagregação elevada. Existe 

elevado potencial de FOD. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. Geralmente esta anomalia ocorre 

com um único nível de severidade em determinada secção do pavimento. Quando tal não 

acontece deve-se medir e registar separadamente os distintos níveis de severidade. Nos 

pavimentos flexíveis (não incluindo misturas betuminosas sobrepostas a camadas rígidas), 

quando em determinada área esta anomalia está presente não se deve considerar, na mesma 

área, a anomalia “fendas longitudinais e transversais”. Já nos pavimentos com misturas 

betuminosas sobrepostas a camadas rígidas, deve considerar-se separadamente esta 

anomalia com as anomalias “fendas longitudinais e transversais”, e “reflexão de fissuras. 

 Opções de reparação: Tabela 3.4 

Tabela 3.4 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendas em bloco 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Aplicar rejuvenescedor 

M Selar as fendas Aplicar rejuvenescedor 
Reciclar a camada 

Superficial 

H Selar as fendas Reciclar a camada Superficial 

Nota: A aplicação de rejuvenescedores ou a selagem da súperfície pode causar escorregamento para o 

tráfego que circula a alta velocidade. 

Fendas de Derrapagem 

 Identificação: Fendas em crescente ou meia-lua, agrupadas em série. As pontas 

estão voltadas contra o sentido do tráfego. Estas fendas surgem quando há uma fraca 

resistência das misturas betuminosas ou quando a ligação entre a camada de desgaste e as 

camadas inferiores é débil. 
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Figura 3.6 – Fotografia tipo de Fendas de Derrapagem 

 Causas: Travagem e manobras dos aviões causando, no pavimento, ondulação da 

superfície e consequente deformação. 

 Severidade: Não são definidos níveis de severidade. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. 

 Opções de reparação: Não fazer nada; Reparação localizada tingindo toda a 

espessura ou apenas parte da espessura do pavimento. 

3.1.2 Distorções 

De entre outras anomalias, os pavimentos aeroportuários podem estar sujeitos a distorções. 

Tal anomalia ocorre, em geral, devido a um enfraquecimento da fundação, a qual, através 

da acção do tráfego aéreo, sofre um abatimento desfasado. Uma distorção pode ser 

acompanhada por fissuração da camada superficial betuminosa do pavimento. Como 

resultado das distorções, a regularidade longitudinal e transversal do pavimento é afectada 

e o risco de hidroplanagem é acrescido, pois pode ocorrer acumulação de água no mesmo. 

Os diversos tipos de distorções, descritos a seguir, são: 

 Ondulação 

 Depressões 

 Rodeiras 

 Escorregamento Lateral 

 Empolamento 

Ondulação 

 Identificação: Série de elevações e depressões regulares, transversais à direcção do 

tráfego, com espaçamento entre picos menor ou igual a 1,5 m. 



Pavimentos Aeroportuários: Análise de Soluções Rígidas e Flexíveis 

 

70 
 

 

Figura 3.7 – Fotografia tipo de Ondulação 

 Causas: Acção do tráfego combinada com instabilidade, ou nas camadas ligadas, ou 

na base do pavimento. 

 Severidade:  

L – As ondulações são pequenas e não afectam significativamente a circulação (Tabela 

3.5). 

M – As ondulações são perceptíveis, de tamanho médio e afectam significativamente a 

circulação (Tabela 3.5). 

H – As ondulações são facilmente identificadas e afectam severamente a circulação 

(Tabela 3.5). 

Tabela 3.5 – Alturas de ondulação para diferentes níveis de severidade 

Altura da onda 

Severidade Runways11/Taxiways12de alta velocidade Taxiways/Aprons13 

L < 6 mm 3 a 13 mm 

M 6 a 13 mm 13 a 25 mm 

H > 13 mm > 25 mm 

 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. Para medir a altura de ondulação 

deverá colocar-se uma régua de três metros perpendicularmente às ondas. O valor 

adoptado é o valor médio de cinco medições (Figura 3.8). 

                                                 
11 Pistas de aterragem/descolagem 
12 Caminhos de circulação 
13 Placas de estacionamento 
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Figura 3.8 – Esquema para o cálculo da profundidade média da ondulação 

 Opções de reparação:  

Tabela 3.6 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Ondulação 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Reconstruir Fresar 

H Reconstruir Fresar Reforçar 

 

Depressões 

 Identificação: Depressões em áreas localizadas ou em toda a superfície. São 

facilmente localizadas, pelos lagos de água que se formam, após uma chuvada no 

pavimento. Podem ainda localizar-se através das manchas resultantes de anteriores 

acumulações de água. Quando seco, as depressões causam aspereza no pavimento. Quando 

estas se encontram preenchidas por água podem causar hidroplanagem. 

 

Figura 3.9 – Fotografia tipo de Depressões 

A

B

D

E

C

Régua de 3 m

Misturas Betuminosas

Sub-base; Base; Solo de Fundação

Valor médio =
A + B + C + D + E
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 Causas: assentamento ou diminuição da capacidade resistente dos materiais, ou 

insuficiente compactação durante a construção. 

 Severidade:  

L – A depressão pode ser observada ou localizada pelas manchas no pavimento, afecta 

ligeiramente a qualidade de circulação e pode provocar potencial de hidroplanagem nas 

pistas (Tabela 3.7). 

M – A depressão pode ser observada, afecta moderadamente a qualidade de circulação e 

provoca potencial de hidroplanagem nas pistas (Tabela 3.7). 

H – A depressão pode ser facilmente observada, afecta abundantemente a qualidade de 

circulação e provoca elevado potencial de hidroplanagem nas pistas (Tabela 3.7). 

Tabela 3.7 – Profundidade de depressão para diferentes níveis de severidade 

Profundidade da Depressão 

Severidade Runways/Taxiwaysde alta velocidade Taxiways/Aprons 

L 3 a 13 mm 13 a 25 mm 

M 13 a 25 mm 25 a 51 mm 

H > 25 mm > 51 mm 

 

Quantificação: Medida em m2 de área afectada. A profundidade da depressão pode ser  

medida através da colocação de uma régua de 3 metros em toda a área abatida, anotando a 

profundidade máxima. Quando as depressões têm diâmetro superior a 3 metros, a 

profundidade deve ser medida, ou por qualquer estimativa visual, ou através da altura de 

água nas mesmas. 

 Opções de reparação: Tabela 3.8 

Tabela 3.8 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Depressões 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Revestimento superficial; reparação localizada 

(profundidade total ou parcial) H 
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Rodeiras 

 Identificação: Rodeiras são depressões no pavimento, mais especificamente na zona 

onde passam os rodados das aeronaves. Ao lado das depressões pode ocorrer empolamento 

do pavimento. Em alguns dos casos apenas se consegue visualizar as rodeiras após uma 

chuvada. A formação das rodeiras resulta da deformação permanente das camadas do 

pavimento e da fundação do mesmo. 

 

Figura 3.10 – Fotografia tipo de Rodeiras 

 Causas: Consolidação ou movimentos laterais dos materiais do pavimento perante o 

carregamento devido ao tráfego. 

 Severidade: Tabela 3.9 

Tabela 3.9 – Níveis de severidade de acordo com a profundidade de depressão 

Severidade 
Profundidade da depressão para todas as secções de 

pavimento 

L 6 a 13 mm 

M 13 a 25 mm 

H > 25 mm 

 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada.  

 Opções de reparação: Tabela 3.10 

Tabela 3.10 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Rodeiras 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Revestimento superficial; Reparação localizada 

(profundidade total ou parcial) H 
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Escorregamento lateral 

 Identificação: Deslocação transversal de material constituinte do pavimento, 

provocando fendilhação, abaixamentos e elevações numa área localizada. 

 

Figura 3.11 – Fotografia tipo de Escorregamento Lateral 

 Causas: Mistura betuminosa instável, com grandes pressões horizontais, que podem 

ser induzidas pelo tráfego ou pela expansão de um pavimento rígido adjacente (as juntas, 

quando preenchidas por materiais incompressíveis, impedem a livre expansão das lajes, 

“empurrando” estas o pavimento flexível adjacente). 

 Severidade:  

L – Ligeiro escorregamento da superfície, com pouco efeito na qualidade de rolamento das 

aeronaves. Não existe desagregação superficial. 

M – Escorregamento significativo, efeito moderado na qualidade de rolamento das 

aeronaves e pouca desagregação superficial. 

H – Escorregamento altamente visível, grande rugosidade em conjunto, com forte 

desagregação superficial. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. 

 Opções de reparação:  

Tabela 3.11 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Escorregamento lateral 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M 
Reparação localizada (profundidade total ou parcial) 

H 
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Empolamento 

 Identificação: Um empolamento é caracterizado por uma elevação na superfície do 

pavimento. A elevação, tanto pode ocorrer abruptamente numa área reduzida, como pode 

ocorrer numa área extensa com um desenvolvimento gradual. O empolamento, por vezes, 

pode estar acompanhado de fendilhação superficial. 

 

Figura 3.12 – Fotografia tipo de Empolamento 

 Causas: Expansividade do solo de fundação devido à acção da água ou do gelo.  

 Severidade:  

L – O empolamento é pouco visível e a sua existência afecta pouco a qualidade do 

pavimento para a passagem de uma aeronave à velocidade normal na secção considerada 

(Tabela 3.12). 

M – O empolamento é visível sem dificuldade e a sua existência afecta significativamente 

a qualidade do pavimento para a passagem de uma aeronave à velocidade normal na secção 

considerada (Tabela 3.12). 

H – O empolamento é facilmente visível e a sua existência afecta gravemente a qualidade 

do pavimento para a passagem de uma aeronave à velocidade normal na secção 

considerada (Tabela 3.12). 

Tabela 3.12 – Níveis de severidade de acordo com diferentes diferenciais de altura 

Severidade Diferencial de altura 

L <19 mm 

M 19 a 38 mm 

H > 38 mm 
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 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. A severidade da anomalia deve 

considerar as diferentes secções do pavimento (pista, caminho de circulação ou placas de 

estacionamento). Por exemplo, um empolamento de suficiente magnitude para provocar 

considerável rugosidade no pavimento de uma pista, poderá ser classificado com maior 

severidade do que o mesmo empolamento num caminho de circulação ou nas placas de 

estacionamento onde as velocidades de circulação são muito inferiores. 

 Opções de reparação: Tabela 3.13 

Tabela 3.13 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Empolamento 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Reconstruir 

H Reconstruir 

 

3.1.3 Desagregações 

A desagregação é uma anomalia que consiste na desagregação do pavimento em pequenos 

pedaços soltos, que são desalojados das suas posições iniciais através do poder abrasivo 

provocado pelo tráfego. Quando esta anomalia não é detectada a tempo, o seu alastramento 

poderá obrigar à reconstrução do pavimento. 

Desagregação superficial 

 Identificação: Superfície do pavimento com lacunas resultantes da perda dos 

agregados das misturas ligadas por betume asfáltico. 

 

Figura 3.13 – Fotografia tipo de Desagregações 

 Causas: Aumento da rigidez da mistura devido à idade do pavimento ou à falta de 

aglutinante na mesma, agravada abrasão proveniente da circulação do tráfego. 

 Severidade para misturas betuminosas densas:  
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L – (1) A superfície está em boas condições, mas os agregados finos e o ligante da mistura 

encontram-se desgastados expondo os agregados grosseiros. No entanto os agregados 

grosseiros ainda estão embebidos na mistura. O termo agregados grosseiros refere-se a 

agregados cuja dimensão mínima é 10 milímetros. 

M – (1) No metro quadrado representativo, o número de agregados grosseiros em falta no 

pavimento está entre 18 e 33. (2)  

H – (1) No metro quadrado representativo, o número de agregados grosseiros em falta no 

pavimento é superior a 33. A fricção com o pé no pavimento da área representativa não 

deverá desagregar mais que  33 agregados grosseiros. 

 Quantificação para misturas betuminosas densas: Medida em m2 de área afectada. 

Danos mecânicos causados pelas jantes dos pneus, pelos limpa-neves, e pelos ganchos de 

arrasto, são considerados como um grau de severidade elevada desta anomalia. 

 Severidade para Tratamentos Superficiais/Revestimentos Betuminosos Densos: 

L – (1) A percentagem de área com desincrustações é inferior a 1%. (2) No caso de 

revestimentos densos, existindo fendilhação, as fendas na superfície apresentam uma 

abertura inferior a 6 mm. 

M – (1) A percentagem de área com desincrustações está entre 1 e 10%. (2) No caso de 

revestimentos densos, existindo fendilhação, as fendas na superfície apresentam uma 

abertura maior ou igual a 6 mm. 

H – (1) A percentagem de área com desincrustações é superior a 10%. (2) No caso de 

revestimentos densos, a superfície está “descascada”. 

 Quantificação para Tratamentos Superficiais/Revestimentos Betuminosos Densos: 

Medida em m2 de área afectada. Danos mecânicos causados pelas jantes dos pneus, pelos 

limpa-neves, e pelos ganchos de arrasto, são considerados como um grau de severidade 

elevada desta anomalia. 

 Severidade para misturas betuminosas drenantes: 

L – No metro quadrado representativo, o número de agregados em falta está entre 5 e 20 

e/ou o número de grupos de agregados adjacentes em falta não excede 1. 

M – No metro quadrado representativo, o número de agregados em falta está entre 21 e 40 

e/ou o número de grupos de agregados adjacentes em falta é superior a 1 sem que exceda 

25% da área no metro quadrado representativo. 
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H – No metro quadrado representativo, o número de agregados em falta é superior a 40 

e/ou os grupos de agregados adjacentes em falta excedem 25% da área no metro quadrado 

representativo. 

 Quantificação para misturas betuminosas drenantes: Medida em m2 de área 

afectada. Danos mecânicos causados pelas jantes dos pneus, pelos limpa-neves, e pelos 

ganchos de arrasto, são considerados como um grau de severidade elevada desta anomalia. 

 Opções de reparação: Tabela 3.14 

Tabela 3.14 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Desagregação superficial 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Aplicar rejuvenescedor Selar a superfície 

M Aplicar rejuvenescedor Selar a superfície 

H Reforçar Reciclar  Recontruir 

Nota: A aplicação de rejuvenescedores ou a selagem da superfície pode causar escorregamento para o 

tráfego que circula a alta velocidade. 

 

3.1.4 Deficiências de atrito 

São várias as causas possíveis para a deficiência de atrito nos pavimentos aeroportuários. 

Em geral, um pavimento betuminoso molhado possui um coeficiente de atrito bastante 

mais baixo que o mesmo pavimento seco.  

Os pavimentos podem tornar-se escorregadios, quer pela formação de uma fina película de 

água nas superfícies muito lisas, quer pela formação de películas mais espessas que 

facultam a hidroplanagem das aeronaves que circulam a alta velocidade. As causas para a 

existência de superfícies lisas podem ser, tanto o polimento dos agregados, como a 

formação de uma película contínua de betume á superfície.  

Um pavimento com baixo coeficiente de atrito pode, também, resultar da contaminação da 

superfície do mesmo por derrames de óleos ou combustíveis.  

Para além das ocorrências descritas, a erosão dos pavimentos devida ao escape dos motores 

a jacto, que “queima” o betume do pavimento provocando a desagregação superficial dos 

agregados, é também um problema de atrito. As principais deficiências de atrito, descritas 

a seguir, são devidas a: 

 Exsudação 

 Polimento dos agregados 
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 Erosão devido ao escape dos motores a jacto 

 Derrame dos combustíveis 

Exsudação 

 Identificação: Película de material betuminoso sobre a superfície do pavimento, 

tornando esta reluzente e os vazios da mistura e expande até à superfície. Este processo não 

é reversível em tempo frio. 

 

Figura 3.14 – Fotografia tipo de Exsudação 

 Causas: Excesso de betume e baixo índice de vazios na mistura, e elevadas 

temperaturas. 

 Severidade: Não se definem níveis. Apenas se indica se a anomalia é 

suficientemente extensa, de modo a reduzir a rugosidade do pavimento. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. Se na mesma área a anomalia 

Exsudação for contabilizada a anomalia Polimento dos Agregados não é contabilizada. 

 Opções de reparação: Não fazer nada; aplicar calor, espalhar e compactar areia, e 

seguidamente varrer o material solto. 

Polimento dos agregados 

 Identificação: Desgaste da película betuminosa, e consequente polimento dos 

agregados. Está presente quando uma observação profunda do pavimento revela que a 

porção de agregados estendidos acima da superfície asfáltica é muito baixa, ou quando 

estes não possuem rugosidade e angulosidade suficiente para garantir boa resistência ao 

deslizamento. Pode ainda identificar-se esta anomalia quando ensaios para a determinação 

do valor da resistência à derrapagem do pavimento revelam, ou valores baixos, ou 

decréscimos significativos face a ensaios anteriores.  
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Figura 3.15 – Fotografia tipo de Polimento dos Agregados 

 Causas: Baixa qualidade dos agregados, associada à acção do tráfego. 

 Severidade: Não existem níveis definidos. Apenas se deverá considerar esta 

anomalia quando o grau de polimento for significativo. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. Não se contabiliza esta anomalia 

quando, na mesma área, existir a anomalia Exsudação. 

 Opções de reparação: Não fazer nada; reforçar; criar atrito na superfície.  

Erosão devida ao Escape dos Motores a Jacto 

 Identificação: A saída de gases quentes pelos motores a jacto causa o escurecimento 

de determinadas zonas do pavimento. Tal escurecimento é devido à queima/carbonização 

do ligante betuminoso. As áreas queimadas podem variar, em profundidade, até cerca de 

13 mm. 

 

Figura 3.16 – Fotografia tipo de Erosão devida ao Escape dos Motores a Jacto 

 Causas: Gases de escape, dos motores a jacto, que carbonizam o ligante asfáltico. 

 Severidade: Não existem níveis de severidade. Apenas indicar a sua existência. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. 
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 Opções de reparação: Não fazer nada; reparação localizada parcial; aplicar 

rejuvenescedor14. 

Derrame de combustíveis 

 Identificação: Descoloração e deterioração ou amolecimento da superfície do 

pavimento. 

 

Figura 3.17 – Fotografia tipo de Derrame de Combustíveis 

 Causas: Derrame de óleo, combustível, ou outros solventes. 

 Severidade: Não existem  níveis definidos. Indicar apenas a sua existência. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. 

 Opções de reparação: Não fazer nada; Reparação localizada numa profundidade 

parcial. 

3.1.5 Cortes técnicos 

Por fim, para os pavimentos flexíveis, é importante salientar o problema dos cortes 

técnicos e dos remendos. Estes, descritos seguidamente, com maior ou menor gravidade, 

constituem sempre uma patologia no pavimento. 

Remendos ou Cortes Técnicos 

 Identificação: Qualquer reparação do pavimento. Um remendo, independentemente 

do quão bem for realizado, é sempre considerado uma anomalia. 

                                                 
14 A aplicação de rejuvenescedores ou a selagem da superfície pode causar escorregamento para o 

tráfego que circula a alta velocidade. 
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Figura 3.18 – Fotografia tipo de Remendos ou Cortes Técnicos 

 Causas: Remendos do pavimento devido à recuperação de anomalias, ou cortes 

técnicos. O problema existente, nestes casos, pode ser a má compactação do solo ou das 

camadas ligadas. Poderá reflectir-se este facto, surgindo descontinuidades no pavimento. 

 Severidade:  

L – O remendo está bem executado, com comportamento satisfatório. 

M – O remendo está ligeiramente deteriorado e afecta, de certa forma, a qualidade de 

circulação. 

H – O remendo está bastante deteriorado e afecta significativamente a qualidade de 

circulação. Elevado potencial de FOD. Há necessidade de substituir o remendo. 

 Severidade para misturas betuminosas drenantes: A utilização de remendos com 

misturas betuminosas densas nos pavimentos com camada de desgaste drenante provoca o 

aprisionamento de água na zona dos mesmos. Desta forma, passa a existir um diferencial 

de resistência ao deslizamento elevado. Sendo assim, um remendo que constitua um nível 

de severidade baixo deverá ser considerado com constituindo um nível de severidade 

médio. Para o caso de severidade média e alta mantém-se o nível de severidade. 

 Quantificação: Medida em m2 de área afectada. Qualquer anomalia encontrada na 

área do remendo não será considerada, no entanto essas anomalias deveram contribuir para 

a determinação dos níveis de severidade. 

 Opções de reparação: Tabela 3.15 
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Tabela 3.15 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Remendos ou cortes 

técnicos 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Selar as fendas Reparar o remendo 

H Selar as fendas Substituir o remendo 

 

3.2 Anomalias nos pavimentos rígidos 

O expresso neste subcapítulo é resultado de uma vasta pesquisa centrada principalmente 

nos trabalhos desenvolvidos por Veloso (2001), Defense (2001a) e Shahin (2005). (Veloso, 

2001; Defense, 2001a; Shahin, 2005). 

A deterioração do betão de cimento, ou a existência de deficiências intrínsecas nos 

pavimentos na fase de construção, e as deficiências da estrutura do pavimento (laje-base-

solo de fundação) são as duas principais causas básicas da presença de anomalias dos 

pavimentos rígidos. Quanto à primeira causa, entre outros, a deterioração pode ser 

acelerada através de ciclos de gelo-degelo, da utilização de materiais de má qualidade; da 

reacção alcalina dos agregados, e da escamação devida à utilização de líquidos reagentes 

com o cimento. A má colocação e alinhamento das barras de transferências de carga das 

lajes, as tensões de retracção do betão e as tenções de contracção e expansão das lajes são 

também responsáveis por uma série de anomalias nos pavimentos rígidos. A sobrecarga 

excessiva da estrutura do pavimento, de acordo com o estado da fundação, origina 

fenómenos de bombagem de finos “pumping”, de levantamento da laje “blow-up”, de 

cantos partidos e de juntas desagregadas.  

Uma correcta avaliação dos pavimentos rígidos, deverá ter em consideração a distinção das 

duas causas básicas anteriores e o conhecimento dos mecanismos que as originam. Na 

Figura 3.19 apresenta-se a interacção entre as anomalias dos pavimentos rígidos e os 

quatro grandes riscos potenciais para os trens de aterragem e para as próprias aeronaves. 

São descritas, neste subcapítulo, as diversas anomalias nos pavimentos rígidos, sendo 

ainda, apresentadas opções de reparação para as mesmas.  
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Figura 3.19 – Interacção entre as anomalias dos pavimentos rígidos e os riscos que imputam ao 

tráfego aéreo 

3.2.1 Fendilhações e Fracturas 

As fendas e as fracturas são as anomalias mais comuns e mais facilmente observáveis nos 

pavimentos rígidos, podendo ou não estender-se a toda a profundidade dos mesmos. Para 

além das tensões geradas pelo tráfego, as tensões provocadas pela encurvadura ou pela 

contracção das lajes estão na origem das fendas e das fracturas. Para além das tensões 

geradas pelo tráfego, as tensões provocadas pela encurvadura ou pela contracção das lajes 

são responsáveis pelas anomalias referidas antes. Aquando da presença de juntas 

indevidamente espaçadas ou de cura deficiente do betão de cimento do pavimento, geram-

se movimentos de contracção excessivos antes que o mesmo atinja a resistência para que 

foi dimensionado. Desta forma, podem gerar-se fendas e fracturas ainda antes da abertura 

ao tráfego. 

As diversas variantes, apresentadas e descritas a seguir, são as seguintes: 

 Canto partido 

 Fendas Longitudinais, Transversais e Diagonais 

 Fendas de durabilidade com forma de "D” 

 Fendas devidas à retracção do betão 

 Fendilhação generalizada; escamas 

 Canto desagregado 

 Junta desagregada 
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 Laje estilhaçada 

Canto partido 

 Identificação: É uma fissura, em toda a espessura da laje de betão, que intersecta a 

junta transversal e longitudinal da mesma, a uma distância menor ou igual a metade do seu 

comprimento, medida a partir do canto.  

 

Figura 3.20 – Fotografia tipo de Erosão Canto Partido 

 Causas: Sobrecarregamento da laje junto ao canto, resultante da perda de eficácia 

da camada da sub-base; aumento das cargas actuantes; transferência de carga inadequada 

feita pelos varões de transmissão de carga; e ainda o empenamento da laje devido aos 

gradientes térmicos. 

 Severidade:  

L (Low) – A fenda não tem desagregação ou tem pequena desagregação (nao causa 

potencial de FOD); a fenda está preenchida com material em boas condições ou, não 

estando preenchida tem uma abertura média inferior a 3 mm; a área entre o canto e a fenda 

não apresenta qualquer fissuração. 

M (Medium) – Existe uma das seguintes condições: 

1. A fenda, preenchida ou não, apresenta alguma desagregação (algum potencial de 

FOD). 

2. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média entre 3 e 25 mm. 

3. A fenda está preenchida, apresenta pouca ou nenhuma desagregação, mas o 

material de preenchimento está em más condições. 

H (High) - Existe uma das seguintes condições: 

1. A fenda, preenchida ou não, apresenta elevada desagregação, causando elevado 

potencial de FOD. 
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2. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média superior 25 mm 

gerando a possibilidade de rebentamento dos pneus. 

3. A área entre o canto da laje e a fenda apresenta fissuração elevada. 

 Quantificação: Medida em m2 de área fendilhada. 

 Opções para reparação: Tabela 3.16. 

Tabela 3.16 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Canto partido 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Selar as fendas 

M Selar as fendas Reparação localizada a 

toda a espessura 

Substituir a laje 

H Selar as fendas Substituir a laje 

 

Fendas Longitudinais, Transversais e Diagonais 

 Identificação: São fendas direccionais que afectam toda a espessura da laje e 

dividem a mesma em duas ou três peças. Quando a laje está dividida em quatro ou mais 

partes a laje é considerada como despedaçada. 

 

Figura 3.21 – Fotografia tipo de Fendas Longitudinais, Transversais e Diagonais 

 Causas: Repetição de cargas, e elevadas tensões devidas a gradientes térmicos e à 

retracção do betão. 

 Severidade em lajes de betão não armado: 

L - A fenda não tem desagregação ou tem pequena desagregação (não causa potencial de 

FOD); a fenda está preenchida com material em boas condições ou, não estando 

preenchida tem uma abertura média inferior a 3 mm; ou a laje está dividida em três partes, 

com fendas de baixa severidade. 

M – Existe uma das seguintes condições: 
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1. A fenda, preenchida ou não, apresenta alguma desagregação (algum potencial de 

FOD). 

2. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média entre 3 e 25 mm. 

3. A fenda está preenchida, apresenta pouca ou nenhuma desagregação, mas o 

material de preenchimento está em más condições. 

4. A laje está dividida em três partes, por duas ou mais fendas, sendo uma ou mais 

fendas de severidade média. 

H - Existe uma das seguintes condições: 

1. A fenda, preenchida ou não, apresenta elevada desagregação, causando elevado 

potencial de FOD. 

2. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média superior 25 mm 

gerando a possibilidade de rebentamento dos pneus. 

 

 Severidade em lajes de betão armado:  

L - Existe uma das seguintes condições: 

1. A fenda, preenchida ou não, com abertura inferior a 13 mm, apresenta 

desagregações de baixa severidade. 

2. A fenda, com qualquer abertura, está preenchida com material em boas condições e 

não apresenta perdas nem desagregações. 

M - Existe uma das seguintes condições: 

1. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média entre 13 e 25 mm, sem 

perdas nem desagregações. 

2. A fenda, com qualquer abertura, está preenchida; apresenta perdas inferiores a 9,5 

mm, ou existem desagregações de severidade média. 

3. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média inferior a 25 mm, com 

perdas inferiores a 9,5 mm; ou existem desagregações de severidade média. 

H - Existe uma das seguintes condições: 

1. A fenda não está preenchida e apresenta uma abertura média superior a 25 mm. 

2. A fenda, com qualquer abertura, não está preenchida; apresenta perdas superiores a 

9,5 mm, ou existem desagregações de severidade média. 

3. A fenda, com qualquer abertura, está preenchida; apresenta perdas superiores a 9,5 

mm, ou existem desagregações de severidade alta. 
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 Quantificação: Conta-se o número de lajes afectadas para cada tipo de betão 

(armado e não armado). 

 Opções para reparação: Tabela 3.17 

Tabela 3.17 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendas Longitudinais, 

Transversais e Diagonais 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Selar as fendas 

M Selar as fendas 

H Selar as fendas Reparação localizada a toda a espessura Substituir a laje 

 

Fendas de Durabilidade com forma de “D” 

 Identificação: O seu padrão tipo é o de fendas capilares, muito finas, paralelas às 

juntas, excepto junto dos cantos, o nde as fendas têm um padrão de “meia-lua”. O betão 

está escurecido devido à sua saturação em água. Este tipo de fissuração pode levar à 

desintegração do betão nas zonas próximas das fendas (30 a 60 cm). 

 

Figura 3.22 – Fotografia tipo de Fendas de Durabilidade com forma de “D” 

 Causas: As fendas de durabilidade são causadas pela incapacidade do betão em 

resistir a factores ambientais tais como os ciclos de gelo-degelo. O índice de vazios 

impróprio da mistura de betão de cimento e os menos bons procedimentos de acabamento e 

cura do betão diminuem a resistência ao gelo-degelo. 

 Severidade: 

L – Fendilhação numa área limitada da laje definida por fendas capilares. Pequena ou 

nenhuma desintegração. Não existe potencial de FOD. 

M – Existe uma das seguintes condições: 
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1. A fendilhação desenvolve-se numa área considerável da laje, não havendo 

desintegração nem potencial de FOD. 

2. Fendilhação e desintegração numa área limitada da laje e algum potencial de FOD. 

H – Fendilhação numa extensa área da laje, com desintegração da mesma e com existência 

de potencial de FOD. 

 Quantificação: Determina-se o número de lajes afectadas. 

 Opções de reparação: Tabela 3.18 

Tabela 3.18 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendas de durabilidade 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada Selar as fendas e as juntas 

M Reparação localizada a toda a 

espessura 

Reconstruir as juntas 

H Reconstruir as juntas Substituir a laje 

 

Fendas devidas à Retracção do Betão 

 Identificação: São fendas que normalmente têm apenas alguns metros de 

comprimento, não se estendendo ao longo de toda a laje. Estas, geralmente não se 

propagam ao longo de toda a espessura da laje. 

 

Figura 3.23 – Fotografia tipo de Fendas devidas à Retracção do Betão 

 Causas: Retracção do betão durante a cura, que devido à rápida perda de água 

desidrata e retrai. 

 Severidade: Não existem níveis definidos. Indicar apenas a sua existência. 

 Quantificação: Determina-se o número de lajes afectadas. 

 Opções de reparação: Não fazer nada. 
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Fendilhação Generalizada; Escamas 

 Identificação: Fendas de pequena profundidade, que formam um padrão 

quadrangular. É uma desintegração progressiva e nota-se “escamação” do betão na 

superfície da laje. 

 

Figura 3.24 – Fotografia tipo de Fendilhação Generalizada; Escamas 

 Causas: Mau acabamento da superfície, agravada pelos ventos intensos e baixas 

temperaturas; segregação dos agregados, os quais fendilham devido a ciclos de gelo-

degelo; aplicação de produtos químicos para dissolver o gelo, provocando a escamação do 

pavimento; e ainda a reacção entre os alcalis de alguns cimentos e os agregados que 

provocam expansões, originando a rotura do betão. 

 Severidade, não considerando a reacção alcalis-sílica:  

L – Existe fendilhação generalizada na maior parte da laje, mas ainda não há “escamação”. 

M – Existe “escamação” em menos de 5% da área da laje, existindo algum potencial de 

FOD. 

H – Existe “escamação” numa área superior a 5%, existindo elevado potencial de FOD.  

 Severidade, considerando a reacção alcalis-sílica:  

L – A reacção alcalis-sílica nota-se apenas em algumas partes da laje e não provoca 

potencial de FOD. 

M – A reacção alcalis-sílica nota-se em toda a laje, mas não existe agregado solto. 

H – A reacção alcalis-sílica causa “escamação” e origina potencial de FOD. 

 Quantificação: Determina-se o número de lajes afectadas. Onde existe escamação 

do tipo “D” a “escamação” não é contada como anomalia. 
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 Opções de reparação:  

Tabela 3.19 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Fendilhação generalizada; 

escamas 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Reparação localizada a profundidade parcial Substituir a laje 

H Substituir a laje 

 

Canto Desagregado 

 Identificação: Rotura no canto da laje (canto partido em pedaços), a uma distância 

de 0,6 m do bordo. 

 

Figura 3.25 – Fotografia tipo de Canto Desagregado 

 Causas: Ocorrência de tensões excessivas, devido à existência de elementos 

incompressíveis na junta. Ciclos de gelo-degelo da água no interior da junta. 

 

 Severidade:  

L – Existe uma das seguintes condições: 

1. Canto partido em um ou dois pedaços, com fendas de baixa severidade e pouco ou 

nenhum potencial de FOD. 

2. Canto com uma fenda de média severidade. 

M – Existe uma das seguintes condições: 

1. Canto partido em dois ou mais pedaços, com fendas de média severidade, e 

possibilidade de alguns pedaços estarem soltos ou ausentes. 

2. Canto com uma fenda de elevada severidade, e uma série de fendas imperceptíveis. 
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3. Os pedaços estão deteriorados ao ponto de causarem médio potencial de FOD. 

H – Existe uma das seguintes condições: 

1. Canto partido em dois ou mais pedaços, com fendas de elevada severidade, e com 

alguns pedaços soltos ou ausentes. 

2. Os pedaços partidos encontram-se deslocalizados podendo provocar rebentamento 

de pneus. 

3. Os pedaços estão deteriorados ao ponto de causarem elevado potencial de FOD. 

 Quantificação: Conta-se o número de lajes afectadas. 

 Opções de reparação: Tabela 3.20 

Tabela 3.20 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Canto desagregado 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Reparação localizada a profundidade 

parcial H 

 

Junta Desagregada 

 Identificação: Rotura da laje que pode ir até cerca de 0,6 m medidos a partir da 

junta. As fissuras, geralmente não de propagam na vertical mas sim em plano inclinado, 

podendo intersectar a laje não na base mas sim na lateral (na junta). 

 

Figura 3.26 – Fotografia tipo de Junta Desagregada 

 Causas: As mesmas do Canto desagregado 

 Severidade:  

L – Zona desagregada com mais de 0,6 m de comprimento: A zona desagregada está 

dividida em não mais de três peças, sendo as fendas de severidade média, com pouco ou 
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nenhum potencial de FOD; ou a zona perto da junta está levemente desgastada, existindo 

pouco ou nenhum potencial de FOD. 

L – Zona desagregada com menos de 0,6 m de comprimento: A zona fissurada está 

fragmentada e existe pouco potencial de FOD. 

M – Zona desagregada com mais de 0,6 m de comprimento: A zona desagregada está 

dividida em mais de três peças, com fendas de severidade média; ou a zona desagregada 

está dividida em não mais de três peças, com uma ou mais fendas de severidade elevada e 

com algum potencial de FOD; ou, ainda, a zona perto da junta apresenta desgaste médio, e 

existe algum potencial de FOD. 

M – Zona desagregada com menos de 0,6 m de comprimento: A zona fissurada está 

fragmentada, com pedaços soltos ou ausentes, existe considerável potencial de FOD e 

perigo de rebentamento dos pneus. 

H – Zona desagregada com mais de 0,6 m de comprimento: A zona desagregada está 

dividida em três ou mais peças, com uma ou mais fendas de severidade elevada e com 

elevado potencial de FOD; ou a zona perto da junta apresenta desgaste elevado, e existe 

forte potencial de FOD. 

 Quantificação: Medida pelo número de lajes afectadas 

 Opções de reparação: Tabela 3.21 

Tabela 3.21 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Junta desagregada 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Reparação localizada a profundidade 

parcial H 

Laje Estilhaçada 

 Identificação: Laje quebrada em quatro ou mais partes. Quando as partes quebradas 

estão contidas num canto a laje estilhaçada é considerada como um canto partido de 

elevada severidade. 
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Figura 3.27 – Fotografia tipo de Laje Estilhaçada 

 Causas: Sobrecarregamento ou suporte inadequado ao nível da fundação. 

 Severidade:  

L – A laje está dividida em quatro ou cinco peças, possuindo mais de 85% das fissuras com 

severidade baixa. 

M – A laje está dividida em seis ou mais peças, possuindo mais de 85% das fissuras com 

severidade baixa; ou a laje está dividida em quatro ou cinco peças, possuindo mais de 15% 

das fissuras com severidade média. 

H – Neste nível de severidade (condição 1 ou 2), a laje é designada como despedaçada.  

1. A laje está dividida em quatro ou cinco peças, possuindo algumas ou todas fissuras 

com severidade elevada. 

2. A laje está dividida em seis ou mais peças, possuindo mais de 15% das fissuras 

com severidade média ou elevada. 

 Quantificação: Medida pelo número de lajes afectadas. Nenhuma outra anomalia 

como as fendas de durabilidade, a fendilhação generalizada, e as juntas desagregadas 

deverão ser consideradas quando a anomalia laje estilhaçada tiver severidade média ou 

elevada. A não consideração desta condição afectaria gravemente a determinação do índice 

de condição do pavimento. 

 Opções de reparação: Tabela 3.22 

Tabela 3.22 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Laje estilhaçada 

Severidade Opções de reparação 

L Selar as fendas 

M Reparação localizada a 

toda a espessura 

Selar as fendas Substituir a laje 

H Substituir a laje 
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3.2.2 Assentamentos, Cortes Técnicos, Desincrustações e Juntas 

A diferença de cotas entre pontos adjacentes do pavimento (levantamento das lajes por 

exemplo) é uma anomalia que aumenta o risco de FOD nas aeronaves, nomeadamente o 

corte e o rebentamento dos pneus. Quando se verifica o rebentamento dos pneus de uma 

aeronave a segurança dos tripulantes e dos passageiros é gravemente colocada em causa. 

As anomalias mais frequentes deste conjunto, descritas à frente, são as seguintes: 

 Elevação total ou parcial da laje 

 Assentamento das lajes, ou escalonamento 

 Pequenos remendos, ou cortes técnicos 

 Grandes remendos, ou cortes técnicos 

 Desincrustações 

 Ejecção de água e elementos finos 

 Perda / Dano do elemento de selagem das juntas 

Elevação total ou parcial da laje 

 Identificação: Rotura vertical do pavimento perto de uma junta ou fenda, ou no topo 

de uma laje encurvada, comum em cortes técnicos e orifícios de drenagem. Em aeroportos 

situados em países de climas quentes esta anomalia verifica-se mais. A mesma anomalia 

procura-se reparar imediatamente, pois pode provocar danos severos nas aeronaves, 

nomeadamente, nos pneus das próprias. 

 

Figura 3.28 – Fotografia tipo de Elevação total ou parcial da laje 

 

 Causas: Expansão térmica excessiva na direcção horizontal da laje, conjuntamente 

com a existência de elementos incompressíveis nas juntas e nas fendas. Dimensionamento 

incorrecto, quer da espessura e preenchimento das juntas, quer das dimensões em planta da 

laje. Devido a todas as limitações impostas aos movimentos da laje, provocados pelos 
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gradientes térmicos, instalam-se nela pressões horizontais, provocando elevações parciais 

ou totais da mesma. 

 Severidade:  

L – Pavimento operacional, ligeiro ressalto, qualquer FOD é recuperável. 

M – Pavimento operacional, grande ressalto, qualquer FOD é recuperável. 

H – Pavimento não operacional, com grandes ressaltos, estabilidade da circulação das 

aeronaves afectada. 

Nota: Para que o pavimento se já considerado operacional, todo o material solto 

proveniente dos ressaltos deverá ser removido. 

 Quantificação: É medida pelo número de lajes afectadas. Se a elevação se der junto 

a uma fenda, conta-se uma laje; se a elevação se der numa junta, conta-se a anomalia em 

duas lajes. 

 Opções de reparação: Tabela 3.23 

Tabela 3.23 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Elevação total ou parcial da 

laje 

Severidade Opções de reparação 

L Reparação localizada (profundidade total 

ou parcial) 

Substituir a laje 

M Substituir a laje 

H Reparação localizada a toda a espessura Substituir a laje 

Nota: Deverá prever-se juntas de expansão 

 

Assentamento das lajes, ou Escalonamento 

 Identificação: Qualquer diferença de cotas entre lados consecutivos de uma junta ou 

de uma fenda. 
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Figura 3.29 – Fotografia tipo de Assentamento das lajes, ou Escalonamento 

 Causas: Assentamento da laje devido à consolidação ou ao enfraquecimento do 

solo. Elevação das lajes devido ao gelo ou devido à expansão do solo por aumento do teor 

em água. 

 Severidade: Baseada no Desnivelamento das lajes (Tabela 3.24). 

Tabela 3.24 – Valores de desnivelamento das lajes 

Desnivelamento das lajes 

Severidade Runways15/Taxiways16 Aprons17 

L Menor que 6 mm Entre 3 e 13 mm 

M Entre 6 e 13 mm Entre 13 e 25 mm 

H Maior que 13 mm Maior que 25 mm 

 

 Quantificação: Medida pelo número de lajes. Quando o desnivelamento é entre 

duas lajes consecutivas conta-se apenas uma delas. 

 Opções de reparação: Tabela 3.25 

Tabela 3.25 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Assentamento das lajes, ou 

escalonamento 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Rectificação da laje18; elevação da 

laje 

 

H Substituir a laje 

 

                                                 
15 Pistas de aterragem/descolagem 
16 Caminhos de circulação 
17 Placas de estacionamento 
18 A parte mais elevada da laje é desgastada com a ajuda de mecanismo diamantado. 
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Pequenos remendos ou Cortes Técnicos 

 Identificação: Um remendo é definido como uma área onde o pavimento original 

foi removido e, posteriormente, substituído. Há remendos pequenos (área inferior a 1,5 m2) 

e remendos grandes (área superior a 1,5 m2). Os pequenos são abordados agora e os 

grandes serão abordados mais à frente. 

 

Figura 3.30 – Fotografia tipo de Pequenos Remendos ou Cortes Técnicos 

 Causas: Reparação de anomalias. 

 Severidade:  

L – O remendo funciona bem, com pouca ou nenhuma deterioração. 

M – Remendo deteriorado e/ou desagregação moderada. Com algum esforço consegue-se 

romper o material do remendo (baixo potencial de FOD). 

H – Remendo deteriorado, quer por desagregação nos bordos, quer for fendilhação no seu 

interior. Exige a substituição do remendo. 

 Quantificação: Medida pelo número de lajes afectadas. 

 Opções de reparação: Tabela 3.26 

Tabela 3.26 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Pequenos remendos ou 

cortes técnicos 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Substituir o remendo Selar as fendas 

H Substituir o remendo 
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Grandes Remendos ou Cortes Técnicos 

 Identificação: O que é um remendo foi definido na anomalia “Pequenos remendos 

ou cortes técnicos”. O termo “Grandes remendos” significa que os remendos têm uma área 

superior a 1,5 m2. 

 

Figura 3.31 – Fotografia tipo de Grandes Remendos ou Cortes Técnicos 

 Causas: Reparação de anomalias ou má execução de pontos de apoio, sendo o 

problema mais frequente a má compactação do solo. 

 Severidade: Igual ao especificado na anomalia “pequenos remendos ou cortes 

técnicos”. 

 Quantificação: Medida pelo número de lajes afectadas. 

 Opções de reparação: Tabela 3.27 

Tabela 3.27 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Grandes remendos ou 

cortes técnicos 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M 
Substituir o 

remendo 
Selar as fendas 

Reparar a área 

danificada 

H Substituir o remendo Substituir a laje 

 

Desincrustações “popouts” 

 Identificação: Pequenos pedaços do pavimento que se soltam do mesmo. Têm entre 

25 e 100 mm de diâmetro. A profundidade de desincrustação varia entre 13 e 50 mm. 
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Figura 3.32 – Fotografia tipo de Desincrustações “popouts” 

 Causas: ciclos gelo-degelo, conjuntamente com agregados expansivos, onde a sílica 

reage com substancias alcalinas, provocando a desincrustação dos agregados. 

 Severidade: Não existem níveis definidos. Não se registam na busca de campo a 

não ser que a sua densidade média seja de três ou mais desincrustações por m2 de laje. 

 Quantificação: Medida pelo número de lajes afectadas. 

 Opções de reparação: Não fazer nada. 

Ejecção de Água e Elementos Finos “Pumping” 

 Identificação: Ejecção de água, pelas fendas ou pelas juntas, transportando para a 

superfície material que suporta a laje. Diferente coloração do pavimento, na zona das 

juntas ou das fendas, juntamente com a existência de materiais da base ou do leito do 

pavimento à superfície denunciam esta anomalia. 

 

Figura 3.33 – Fotografia tipo de Ejecção de Água e Elementos Finos “Pumping” 

 Causas: Selagem incorrecta das juntas e drenagem deficiente associados ao intenso 

tráfego. Quando o tráfego solicita a laje nas zonas descontínuas, esta exerce pressão no seu 

suporte. Se o suporte estiver saturado em água, esta sai a alta pressão para a superfície 

arrastando os elementos finos com ela e deixa a laje sem apoio. 

 Severidade: Não existem níveis definidos. É suficiente indicar que existe tal 

anomalia. 
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 Quantificação: Apenas identificar a sua existência, contando o número de lajes de 

acordo com a Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 – Contagem do número de lajes com “Pumping” 

 Opções de reparação: Selar as fendas e as juntas, proteger o suporte das lajes. 

Perda/Dano do Elemento de Selagem das Juntas 

 Identificação: Existência de condições que permitam a entrada de elementos 

incompressíveis, sólidos ou água, na zona da junta. Estes materiais limitam a extensão das 

lajes provocando a sua deterioração. Os principais tipos desta anomalia são:  

 

Figura 3.35 – Fotografia tipo de Perda/Dano do Elemento de Selagem das Juntas 

 Causas: Idade, falta de manutenção, escolha inadequada do selante, remoção do 

selante, extrusão do selante, crescimento de ervas na junta, endurecimento do selante, 

perda de vínculo com o bordo da laje, e falta ou ausência de selante na junta. 

 Severidade:  

L – O selante está em boas condições. Apenas vestígios de anomalia. O conjunto selante-

lajes apresenta boa performance. 

M – Condições razoáveis do selante. Substituição necessária no prazo de dois anos. 

"Pumping" "Pumping" "Pumping"

"Pumping"

"Pumping""Pumping"

Conta-se 2 lajes Conta-se 3 lajes Conta-se 5 lajes
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H – Más condições do selante. É necessária imediata substituição. 

 Quantificação: Indica-se apenas a condição geral do elemento selante. 

 Opções de reparação: Tabela 3.28 

Tabela 3.28 – Opções de reparação para os vários níveis de severidade: Perda/Dano do elemento de 

selagem das juntas 

Severidade Opções de reparação 

L Não fazer nada 

M Selar as juntas 

H Selar as juntas 
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4 MODELAÇÃO DE UM PAVIMENTO TIPO SEMI-

RÍGIDO 

Os modelos utilizados habitualmente na análise estrutural de pavimentos apresentam 

bastantes limitações quando se pretendem estudar pavimentos rígidos e semi-rígidos. Tal 

facto deve-se a particularidades tais como, entre outras, a existência de descontinuidades 

(juntas, por exemplo), as armaduras, os dispositivos de transferência de carga entre lajes, e 

o comportamento conjunto de materiais com propriedades bastantes diferentes. Para 

reduzir os problemas que estas limitações impõem, permitindo uma modelação do 

comportamento estrutural dos pavimentos mais próxima da realidade, é necessário o 

recurso a modelos baseados em métodos numéricos robustos e versáteis que permitam ter 

em conta as particularidades que estas estruturas apresentam. 

Procurando perceber como se comporta um pavimento aeroportuário semi-rígido perante 

alterações das propriedades dos seus materiais e perante a alteração das condições de 

aderência das suas várias camadas, modelou-se, com recurso ao programa de elementos 

finitos SAP 2000, uma secção de pavimento pertencente à pista 17-35 do aeroporto 

Francisco Sá Carneiro. A constituição do pavimento, a espessura e as características das 

diversas camadas consideradas foram obtidas de Domingos (2007). 

4.1 Estrutura do Pavimento Analisado 

O pavimento considerado é constituído por 20 cm de misturas betuminosas (para 

modelação considerou-se betão betuminoso), 40 cm de betão de cimento, 10 cm de betão 

pobre, 60 cm de solo superior e 270 cm de solo inferior (considera-se que a linha abaixo do 

solo inferior é o limite rígido). O betão de cimento está presente sob a forma de lajes 

rectangulares de 5 metros de lado, sem armadura resistente e sem barras de transferência 

de carga nas juntas. A disposição das várias camadas está presente na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Estrutura do pavimento modelado 

Os Módulos de Deformabilidade, E, e os Coeficientes de Poisson, u, dos vários materiais 

apresentam-se na Tabela 4.1. Nas análises efectuadas não foram consideradas alterações de 

propriedades dos materiais dependentes de acções variáveis, como por exemplo a 

temperatura, nem quaisquer leis de fadiga ou de deformação plástica associadas à acção 

repetida dos carregamentos. 

Tabela 4.1 – Módulos de Deformabilidade e Coeficientes de Poisson considerados 

Material E (MPa) u 

Betão Betuminoso 5000 0.4 

Betão de cimento 30000 0.2 

Betão Pobre 1500 0.2 

Solo Superior 100 0.35 

Solo Inferior 380 0.35 

 

4.2 Modelo e carregamento considerados 

O modelo considerado foi constituído pelos materiais e pelas camadas e pelas dimensões 

apresentadas no subcapítulo 4.1. Para as dimensões da Figura 4.1 foi considerada um 

profundidade de um metro. A discretização considerada foi fixa na sua componente 

vertical (5 cm) e variável, de camada para camada, na sua componente horizontal (Figura 

4.2). Para melhor conhecer o efeito da interface das várias camadas, a ligação entre as 

camadas betão betuminoso – betão de cimento, betão de cimento – betão pobre, foi 

efectuada com recurso a ligação por molas entre pontos coincidentes. Desta forma com 

Solo Inferior

Solo Superior

Laje de Betão de Cimento Laje de Betão de Cimento

Laje de Betão Betuminoso

Betão Pobre

5 5

0,
4

0,
6

2,
7

0,
2

0,
1Junta entre lajes de Betão

Limite Rígido

Laje de 5 m X 5 m
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O comportamento considerado para os materiais e para as molas foi o comportamento não 

linear elástico (Figura 4.3). Como condições de fronteira considerou-se que: todos os 

deslocamentos e rotações, na base do solo inferior, estavam impedidos; nos limites laterais 

do modelo os deslocamentos horizontais eram nulos (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Modelo do pavimento semi-rígido 

 

Figura 4.3 – Ligação entre camadas 

O carregamento considerado para esta análise foi o equivalente ao geralmente aplicado 

pelo deflectómetro de impacto, ou seja, uma carga de 150 KN numa área circular com 45 

cm de diâmetro. Para adaptar a carga ao modelo adoptado, considerou-se que os 150 KN 

eram distribuídos uniformemente ao longo de 45 cm (Figura 4.4). Para melhor conhecer o 

efeito do carregamento na junta entre as lajes de betão fez-se variar o posicionamento da 

carga, considerando-se esta aplicada no Centro (centrada com a junta entre lajes de betão), 

Laje de betão (esquerda) 

Junta entre lajes de betão 

Laje de betão (direita) 

Betão Pobre 

Betão Betuminoso 

Laje de Betão de Cimento 

Solo Superior 

Solo Inferior 

Z – direcção vertical 

Y – direcção horizontal 

Elementos de ligação entre camadas
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no Centro Esquerda (á esquerda da junta), e no Centro Direita (á direita da junta) - Figura 

4.5. 

 

Figura 4.4 – Carregamento considerado no modelo 

 

Figura 4.5 – Posicionamento da carga 

4.3 Análise de resultados 

A modelação do pavimento semi-rígido, com recurso ao programa de elementos finitos 

SAP 2000, seguiu o apresentado no subcapítulo 4.1e no subcapítulo 4.2. As combinações e 

as respectivas abreviaturas, no que respeita a casos de carga e propriedades dos materiais 

apresentam-se na Tabela 4.2. 

 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

22,5 cm

5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm

45 cm

150 KN

Placa do Deflectómetro de Impacto

Espaçamento da Discretização Verical

Laje de Betão Betuminoso

Laje de Betão de Cimento Laje de Betão de Cimento

Solo Superior

Solo Inferior

Carregamento Centro Esquerada

Carregamento Centro

Carregamento Centro Direita

16,7 KN 16,7 KN
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45 cm

Junta entre lajes de Betão

Discretização Vertical
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Tabela 4.2 – Combinações consideradas 

Módulo de Elasticidade Carregamento 
Ligação entre camadas 

Fraca Forte 

Inicial 

Centro  ICFraca  ICForte 

Esquerda   IEForte 

Direita   IDForte 

Baixo 

(40% inferior) 

Centro  BCFraca  BCForte 

Esquerda   

Direita   

Legenda: I / B – Módulo de Elasticidade Inicial / Baixo; E / C / D – Carregamento Esquerda / Centro / 

Direita; Fraca / Forte – Ligação entre camadas Fraca / Forte. 

 

Para as combinações anteriores, os resultados da modelação estão presentes, de forma 

resumida, nas figuras seguintes, e de forma mais completa, no ANEXO III. 

 

Figura 4.6 – Gráficos resumo das combinações ICForte, IEForte, IDForte 
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Figura 4.7 – Gráficos resumo das combinações ICForte, ICFraca 

 

 

Figura 4.8 – Gráficos resumo das combinações ICForte, BCFraca 
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Figura 4.9 - Gráficos resumo das combinações ICForte, BCForte 

As deformações máximas verificadas na modelação estão presentes na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 – Deformações máximas verticais 

Combinação Deformação máxima vertical Distância ao centro (á junta) 

ICForte 1.10 mm 0 cm 

IEForte 1.00 mm 0 cm 

IDForte 1.00 mm 0 cm 

ICFraca 1.26 mm 0 cm 

BCForte 1.70 mm 0 cm 

BCFraca 2.10 mm 0 cm 

 

Para as várias combinações, na Figura 4.10, apresentam-se as tensões verificadas ao longo 

da espessura do betão betuminoso, na zona imediatamente acima da junta entre lajes de 

betão. 
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Figura 4.10 – Tensões máximas para o betão betuminoso (zona imediatamente acima da junta entre 

lajes de betão) 

Das combinações ICForte, IDForte, IEForte (Figura 4.6), verifica-se que, a nível de 

tensões máximas de compressão e tracção, os carregamentos à esquerda e à direita da junta 

entre lajes de betão são mais prejudiciais que o carregamento centrado com a junta. A nível 

da máxima deformação vertical verifica-se que a pior situação ocorre para o carregamento 

centrado com a junta.  

Após a análise das combinações ICForte e ICFraca (Figura 4.7) constata-se que o facto de 

se considerar a ligação entre camadas fraca é bastante prejudicial para o comportamento do 

pavimento. Ocorre um, quase generalizado, aumento do valor das tensões máximas de 

tracção e compressão para mais do dobro, e verifica-se um aumento significativo da 

máxima deformação vertical. 

Verifica-se que, a nível das tensões máximas, a comparação entre as combinações ICForte 

e BCFraca (Figura 4.8) é semelhante à comparação entre as combinações ICForte (Figura 

4.7) e ICFraca. A nível da máxima deformação vertical o mesmo já não acontece, sendo o 

valor na combinação BCFraca cerca do dobro do verificado na combinação ICForte. 

Confrontando a combinação ICForte com a combinação BCForte (Figura 4.9), a nível de 

tensões máximas, a diminuição dos módulos de deformabilidade não se revelou 

prejudicial, verificando-se apenas um ligeiro aumento na base das lajes de betão. Quanto à 

máxima deformação vertical já se verificaram alterações significativas, sofrendo um 

aumento para perto do dobro. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

A
ltu

ra
 d

o 
B

et
ão

 B
et

um
in

os
o 

a 
pa

rt
ir

 
da

 s
ua

 b
as

e 
(c

m
)

Tensões Máximas (MPa)

ICForte

IEForte

IDForte

ICFraca

BCFraca

BCForte



Capítulo 4  Modelação de um Pavimento Tipo Semi-Rígido

 

111 
 

Da análise das tensões máximas para o betão betuminoso na zona imediatamente acima da 

junta entre lajes de betão (Figura 4.10) verificou-se que os casos mais desfavoráveis 

estiveram presentes para as compunções ICFraca e BCFraca, ressaltando daí que a 

alteração da ligação entre camadas do pavimento é mais influente que a alteração dos 

módulos de deformabilidade das misturas do mesmo. Verificou-se que dentro das máximas 

tensões, eram as de tracção que variavam mais e atingiam picos superiores. É possível 

também observar que as tensões são praticamente coincidentes para as combinações 

BCFraca / ICFraca e para as combinações IEFraca / IDFraca. 
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5 CONCLUSÕES 

O trabalho realizado visou o conhecimento dos pavimentos aeroportuários no que respeita 

à sua estrutura, ao seu dimensionamento e à avaliação das suas características funcionais e 

estruturais. Para além disso efectuou-se uma modelação simplificada, no programa de 

elementos finitos SAP 2000, de um pavimento aeroportuário de comportamento semi-

rígido (pavimento rígido reforçado por camada betuminosa). 

Da caracterização das várias soluções possíveis para pavimentos aeroportuários realça-se 

que os pavimentos rígidos transmitem as cargas à fundação de forma mais suave do que os 

pavimentos flexíveis. Por outro lado, os pavimentos rígidos, por funcionarem em placas, 

vêem o seu comportamento bastante afectado pelas condições da base nas zonas próximas 

das juntas. Os pavimentos semi-rígidos constituem uma solução possível tanto para 

pavimentos novos como para reforço de pavimentos rígidos antigos com misturas 

betuminosas. O principal inconveniente deste tipo de pavimentos fixa-se na zona das juntas 

entre lajes de betão, onde fenómenos como as variações de comprimento das lajes, devidos 

a gradientes térmicos, geram tensões localizadas elevadas que induzem fissuração nas 

camadas betuminosas. 

Das várias metodologias para dimensionamento de pavimentos retém-se que a melhor 

forma de aproximar o dimensionamento ao realmente verificado em obra passa pela 

consideração de que as propriedades dos materiais e o comportamento geral das estruturas 

de pavimentos variam ao longo da vida útil dos mesmos. Deverá ainda ter-se em conta que 

a caracterização do comportamento dos pavimentos deverá ser corroborada por ensaios em 

campo. 

Quanto às características funcionais dos pavimentos conclui-se que estas são de extrema 

importância pois, para além de afectarem o conforto de circulação das aeronaves, afectam 

a segurança das movimentações das mesmas aeronaves nos aeroportos. Tais características 

são determinadas com base em observações visuais e com base em registo de 

equipamentos especializados. 

No que respeita às anomalias nos pavimentos aeroportuários constata-se que tanto nos 

pavimentos rígidos como nos pavimentos flexíveis as mais verificadas são as fissurações. 

Nos pavimentos rígidos as zonas mais danificadas são as zonas próximas das juntas, sendo 
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este facto devido principalmente às descontinuidades que as mesmas juntas, com ou sem 

barras de transferência de carga, conferem. 

Da modelação efectuada neste trabalho várias conclusões se obtiveram. Após variação do 

ponto de aplicação da carga conclui-se que, apesar de se obterem tensões inferiores em 

relação aos carregamentos à esquerda e à direita da junta, era o carregamento centrado com 

a junta entre lajes que induzia maior deformação no pavimento. Da variação dos módulos 

de deformabilidade das misturas observou-se uma baixo efeito nas máximas tensões de 

tracção e de compressão das camadas, verificando-se que tal variação tinha maior 

influência nas deformações do pavimento. Verificou-se que era a variação da qualidade da 

ligação entre as camadas do pavimento que mais influenciava as máximas tensões 

observadas. Na passagem de uma boa ligação entre camadas para uma má ligação entre 

camadas verificava-se um aumento para cerca do dobro das máximas tensões de 

compressão e de tracção no pavimento. 

Após este trabalho e após o apreendido com a modelação efectuada, é importante referir 

que no dimensionamento e na construção de pavimentos dever-se-á ter especial cuidado 

com as ligações entre as várias camadas do mesmo, pois a não consideração de um 

possível defeito na ligação poderá comprometer a vida útil do pavimento.  

Todo o desenvolvimento deste trabalho foi suficiente para perceber que o completo 

conhecimento do comportamento dos pavimentos, quer rodoviários, quer aeroportuários, 

não é ainda um dado adquirido. Desta forma é necessário investigar vários problemas tais 

como, de entre outros: o efeito da qualidade da fundação, na zona das juntas entre lajes de 

betão, no comportamento dos pavimentos; a forma como variam as propriedades dos 

materiais durante a vida útil do pavimento e as suas leis de fadiga, particularmente os 

materiais betuminosos das camadas de reforço na vizinhança de juntas; e o efeito do 

tamanho das lajes de betão no comportamento geral do pavimento. 
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ANEXO I. JUNTAS EM PAVIMENTOS RÍGIDOS 

 

 
Figura A I.I – Estrutura tipo de juntas de expansão 
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Figura A I.II – Estrutura tipo de juntas de contracção 
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Figura A I.III – Estrutura tipo de juntas de construção 

Material selante

Junta: Tipo C (Encaixe)

T

T
/2

0.
3 

T

0.1 T

Inclinação 1:4

Material selante

Junta: Tipo D
(Passador)

T

T
/2

 ±
 d

/2

Material selante

Junta: Tipo E (Barra de Ligação e Encaixe)

T

19
 m

m
 ±

 3
 m

m T
/2

Barra de transferência de carga
(diãmetro e tamanho dependente do tamanho da laje)

Lubrificar uma das metades do passador



 

iv 
 

 

Figura A I.IV – Pormenor de selagem de juntas (IPRF, 2003) 
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ANEXO II. TABELAS DE VALORES DE ACN 

 

Tabela A II.I – Valores de ACN para pavimentos rígidos 

A
er

on
av

e 

Carga total (kg) 

P
re

ss
ão

 d
os

 P
ne

us
 

(M
P

a)
 

ACN para Pavimentos Rígidos em função do 

módulo de reacção do leito do pavimento, k 

(MN/m3) 

Carga 

Máxima de 

Descolagem - 

A 

Operação 

Vazio - B 

Alta 150 Média 80 Baixa 40 
Ultra 

Baixa 20 

A B A B A B A B 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A300 B2 

Airbus 
137000 85910 1,2 35 18 42 21 50 25 58 29 

A300 B2 

Airbus 
142000 85910 1,29 35 19 45 22 53 26 61 30 

A300 B4 

Airbus 
150000 88180 1,39 41 20 49 22 57 26 65 31 

A300 B4 

Airbus 
157000 88330 1,48 45 20 53 22 62 26 70 31 

A300 B4 

Airbus 
165000 88505 1,29 46 17 55 20 64 25 73 29 

A300-600 

Airbus 
165000 87100 1,29 46 17 58 19 64 24 73 28 

A 300-600R 

Airbus 
170000 85033 1,35 49 17 59 19 68 23 78 28 

A 300-600R 

Airbus 
171700 85033 1,35 50 17 59 19 69 23 79 28 

A 310-200 

Airbus 
132000 76616 1,23 33 15 39 18 46 21 54 24 

A 310-200 

Airbus 
138600 76747 1,30 35 16 42 18 51 21 58 25 

A 310-200 

Airbus 
142000 75961 1,33 37 15 44 17 52 20 60 23 

A 310-300 

Airbus 
150000 77037 1,42 42 13 49 14 58 17 66 20 
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A 310-300 

Airbus 
157000 78900 1,49 45 14 54 15 63 18 71 22 

A 320-100 

Airbus dual 
660000 37203 1,28 37 19 40 20 42 21 44 23 

A 320-100 

Airbus dual 
68000 39700 1,34 39 20 41 22 43 23 45 24 

A 320-100 

Airbus dual 

tandem 

68000 40243 1,12 18 9 21 10 24 12 28 14 

A 320-200 

Airbus dual 
73500 39748 1,45 44 20 46 22 48 23 50 25 

A 320-200 

Airbus dual 

tandem 

73500 40291 1,21 18 9 22 10 26 11 30 13 

BAC 1-11 

Series 400 
39690 22498 0,93 25 13 26 13 28 14 29 15 

BAC 1-11 

Series 475 
44679 23451 0,57 22 10 25 11 27 22 28 13 

BAC 1-11 

Series 500 
47400 24757 1,08 32 15 34 16 35 16 36 17 

Bae 146 Series 

100 
37308 23000 0,80 18 10 20 11 22 12 23 13 

Bae 146 Series 

100 
37308 23000 0,52 16 09 18 10 19 11 21 12 

Bae 146 Series 

200 
40600 23000 0,88 22 11 23 12 25 13 26 14 

Bae 146 Series 

200 
40600 23000 0,61 19 10 21 11 23 12 24 12 

B707-120B 117027 57833 1,17 28 12 33 12 39 15 46 17 

B707-320B 148778 64764 1,24 38 13 46 14 54 17 62 20 

B707-320C 

(Freighter) 
152407 61463 1,24 40 13 48 14 57 16 66 19 

B707-320C 

(Convertible) 
152407 67269 1,24 40 14 48 15 57 18 66 21 

B707-320/420 143335 64682 1,24 36 13 43 14 52 17 59 20 

B720 104326 50258 1,00 25 10 30 11 37 13 42 16 

B720 B 106594 52163 1,00 25 10 30 11 37 13 42 16 

B727-100 77110 41322 1,14 46 22 48 23 51 25 53 26 

B727-100C 73028 41322 1,09 43 22 45 23 48 25 50 26 



 

vii 
 

B727-200 

(Standard) 
78471 44293 1,15 48 24 50 26 53 27 56 29 

B727-200 

(Advanced) 
84005 44270 1,02 49 23 52 24 55 26 58 28 

B727-200 

(Advanced) 
86636 44347 1,06 51 23 54 25 58 26 60 28 

B727-200 

(Advanced) 
89675 44470 1,15 54 23 57 25 60 27 62 28 

B727-200 

(Advanced) 
95254 45677 1,19 58 24 61 25 64 27 67 29 

B737-100 44361 26581 0,95 23 12 24 13 26 14 27 15 

B737-200 45722 27170 0,97 24 13 25 14 27 15 29 16 

B737-200 52616 27125 1,14 29 13 31 14 32 15 34 16 

B737-200 52616 27125 0,66 24 11 26 12 28 13 30 14 

B737-

200/200C 

(Advanced) 

53297 29257 1,16 30 15 32 16 34 17 35 18 

B737-

200/200C 

(Advanced) 

56699 28985 1,23 33 15 34 16 36 17 38 18 

B737-200 

(Advanced) 
58332 29620 1,25 34 15 36 16 38 17 39 18 

B737-300 61462 32904 1,34 37 18 39 18 41 20 42 21 

B737-300 61462 32904 1,14 35 17 37 18 39 19 41 20 

B737-400 64864 33643 1,44 41 19 43 20 45 21 47 22 

B737-500 60781 31312 1,34 37 17 38 17 40 19 42 19 

B747-100 323410 162385 1,50 41 17 48 19 57 22 65 25 

B747-100B 334749 173036 1,56 43 18 50 20 59 24 68 28 

B747-100B 341553 171870 1,32 41 17 49 19 58 22 68 26 

B747-100B SR 260362 164543 1,04 27 16 32 17 40 21 47 25 

B747SP 302093 147716 1,30 35 14 42 16 51 19 59 22 

B747SP 318881 147996 1,40 37 14 44 15 52 18 60 21 

B747-200B 352893 172886 1,37 45 18 53 20 64 24 73 28 

B747-200C 373305 166749 1,30 46 16 55 18 66 21 76 25 

B747-200F/300 379201 156642 1,39 47 16 57 17 68 20 78 24 



 

viii 
 

B747-400 395987 178459 1,41 53 19 63 21 75 25 85 29 

B757-200 109316 60260 1,17 27 12 32 14 38 17 44 19 

B767-200 143789 78976 1,31 33 15 38 17 46 20 54 24 

B767-200ER  159755 80853 1,21 37 16 44 18 54 21 63 25 

B767-300 159665 86070 1,21 38 17 45 19 54 23 63 27 

B767-300ER 172819 87926 1,31 43 18 51 20 61 24 71 28 

B767-300ER 185520 88470 1,38 47 18 56 20 66 24 76 28 

Caravelle 

Series 10 
52000 29034 0,75 15 7 17 8 20 9 22 10 

Caravelle 

Series 12 
55960 31800 0,88 16 8 19 9 22 10 25 12 

Concorde 185066 78698 1,26 61 21 71 22 82 25 91 29 

Canadair CL44 95708 40370 1,12 25 9 30 10 35 11 40 13 

Convair 880M 87770 40195 1,03 26 9 31 10 36 12 41 14 

Convair 990 115666 54685 1,28 41 15 48 17 54 19 60 22 

DC-3 11430 7767 0,31 6 4 7 5 7 5 7 5 

DC-4 33113 22075 0,53 13 8 15 9 17 10 18 11 

DC-8-43 144242 61919 1,22 41 15 49 16 57 18 65 21 

DC-8-55 148778 62716 1,30 45 15 53 16 62 19 69 22 

DC-8-61/71 148778 68992 1,30 46 17 54 19 63 22 71 25 

DC-8-62/72 160121 65025 1,29 47 15 56 16 65 19 73 22 

DC-8-63/73 162386 72002 1,34 50 17 60 19 69 23 78 26 

DC-9-15 41504 22300 0,90 23 11 25 12 26 13 28 14 

DC-9-21 45813 23879 0,98 27 12 29 13 30 14 32 15 

DC-9-32 49442 25789 1,07 29 14 31 15 33 15 34 16 

DC-9-41 52163 27821 1,10 32 15 34 16 35 17 37 18 

DC-9-51 55338 29336 1,17 35 17 37 17 39 18 40 19 

MD-81 96957 35571 1,17 41 20 43 21 45 23 46 24 

MD-82/88 68266 35629 1,27 45 21 47 22 49 24 50 25 

MD-83 73023 36230 1,34 49 21 51 22 53 24 55 25 



 

ix 
 

MD-87 68266 33965 1,27 45 19 47 21 49 22 50 23 

DC-10-10 196406 108940 1,28 45 23 52 25 63 28 73 33 

DC-10-10 200942 105279 1,31 46 22 54 24 64 27 75 31 

DC-10-15 207746 105279 1,34 48 22 56 24 67 27 74 31 

DC-10-30/40 253105 120742 1,17 44 20 53 21 64 24 75 28 

DC-10-30/40 260816 124058 1,21 46 20 55 21 67 25 78 29 

DC-10-30/40 268981 124058 1,24 49 20 59 21 71 25 83 29 

MD-11 274650 127000 1,41 56 23 66 25 79 28 92 32 

DCH 7 

DASH 7 
19867 11793 0,74 11 6 12 6 13 7 13 7 

Fokker 27 

Mk 500 
19777 11879 0,54 10 5 11 6 12 6 12 7 

Fokker 50 HTP 20820 12649 
0,59/0

,55 
10 6 11 6 12 7 13 7 

Fokker 50 LTP 29848 12649 0,41 9 5 10 5 11 6 12 7 

Fokker 28 

Mk 1000LTP 
44680 15650 0,58 14 6 15 7 17 8 18 9 

Fokker 28 

Mk 1000HTP 
10600 16550 0,69 15 8 16 8 18 9 18 10 

Fokker 100 11340 24375 0,98 28 13 29 14 31 15 32 16 

HS125-400A -

400B 
21092 5683 0,77 6 3 6 3 7 6 7 3 

HS125-600A -

600B 
162600 5683 0,83 7 3 7 3 7 3 8 3 

HS748 168000 12183 0,59 10 5 11 5 11 6 12 6 

IL62 162600 66400 1,08 42 14 50 15 60 18 69 20 

IL62M 168000 71400 1,08 43 16 52 17 62 19 71 22 

IL-76T 171000 83800 0,64 38 11 38 14 38 16 39 16 

IL-86 209500 111000 0,88 25 13 31 14 38 16 46 19 

L-100-20 70670 34205 0,72 30 14 33 15 36 16 38 17 

L-100-30 70670 34701 0,72 30 14 33 15 36 16 38 17 

L-1011-1 195952 108862 1,33 45 24 52 25 62 28 73 33 

L-1011-

100/200 
212281 110986 1,21 46 23 55 24 66 28 78 32 



 

x 
 

L-1011-500 225889 108924 1,27 50 23 59 24 72 27 84 31 

Trident 1E 61160 33203 1,03 32 15 34 16 37 17 39 18 

Trident 2E 65998 33980 1,07 37 16 39 17 42 18 44 19 

Trident 3 68266 39060 1,14 37 18 40 19 42 21 44 22 

TU-134A  47600 29350 0,83 11 7 13 8 16 9 19 10 

TU-154B 98000 53500 0,93 19 8 25 10 32 13 38 17 

VC10-1150 151953 71940 1,01 38 16 46 17 56 20 65 23 

 
 
 

Tabela A II.II – Valores de ACN para pavimentos flexíveis 

A
er

on
av

e 

Carga total (kg) 

P
re

ss
ão

 d
os

 P
ne

us
 

(M
P

a)
 

ACN para Pavimentos Flexíveis em função do 

CBR 

Carga 

Máxima de 

Descolagem - 

A 

Operação 

Vazio - B 

Alta 15 Média 10 Baixa 06 
Ultra 

Baixa 03 

A B A B A B A B 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A300 B2 

Airbus 
137000 85910 1,2 39 20 43 22 53 24 68 34 

A300 B2 

Airbus 
142000 85910 1,29 40 21 45 22 55 25 71 34 

A300 B4 

Airbus 
150000 88180 1,39 43 21 49 22 59 25 76 35 

A300 B4 

Airbus 
157000 88330 1,48 46 21 52 22 63 25 80 36 

A300 B4 

Airbus 
165000 88505 1,29 49 20 56 21 68 25 84 36 

A300-600 

Airbus 
165000 87100 1,29 49 19 56 21 68 24 84 35 

A 300-600R 

Airbus 
170000 85033 1,35 52 19 58 20 71 23 89 34 

A 300-600R 

Airbus 
171700 85033 1,35 52 19 59 20 72 23 90 34 

A 310-200 

Airbus 
132000 76616 1,23 36 18 40 19 48 20 64 27 

A 310-200 

Airbus 
138600 76747 1,30 39 18 43 19 52 20 68 28 



 

xi 
 

A 310-200 

Airbus 
142000 75961 1,33 40 17 44 18 54 20 70 27 

A 310-300 

Airbus 
150000 77037 1,42 44 15 49 15 59 16 76 24 

A 310-300 

Airbus 
157000 78900 1,49 47 15 53 15 64 16 81 25 

A 320-100 

Airbus dual 
660000 37203 1,28 33 18 34 28 38 19 44 22 

A 320-100 

Airbus dual 
68000 39700 1,34 35 19 36 19 40 20 46 23 

A 320-100 

Airbus dual 

tandem 

68000 40243 1,12 18 9 19 10 23 11 32 14 

A 320-200 

Airbus dual 
73500 39748 1,45 38 19 40 19 44 20 50 24 

A 320-200 

Airbus dual 

tandem 

73500 40291 1,21 19 9 21 10 26 11 35 14 

BAC 1-11 

Series 400 
39690 22498 0,93 22 11 24 12 27 13 29 15 

BAC 1-11 

Series 475 
44679 23451 0,57 19 9 24 10 28 12 31 15 

BAC 1-11 

Series 500 
47400 24757 1,08 29 13 30 13 33 15 35 17 

Bae 146 Series 

100 
37308 23000 0,80 17 10 18 10 20 11 24 13 

Bae 146 Series 

100 
37308 23000 0,52 13 8 16 9 19 11 23 13 

Bae 146 Series 

200 
40600 23000 0,88 19 10 21 10 23 11 27 13 

Bae 146 Series 

200 
40600 23000 0,61 16 8 20 10 22 11 27 13 

B707-120B 117027 57833 1,17 31 13 34 14 41 15 54 20 

B707-320B 148778 64764 1,24 42 15 47 15 57 17 72 22 

B707-320C 

(Freighter) 
152407 61463 1,24 44 14 49 15 60 17 76 21 

B707-320C 

(Convertible) 
152407 67269 1,24 44 16 49 17 60 19 76 24 

B707-320/420 143335 64682 1,24 40 15 44 15 54 17 69 22 

B720 104326 50258 1,00 29 11 31 12 39 14 51 18 

B720 B 106594 52163 1,00 29 11 31 12 39 14 51 18 
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B727-100 77110 41322 1,14 41 20 43 20 49 22 54 26 

B727-100C 73028 41322 1,09 39 20 40 21 46 22 51 26 

B727-200 

(Standard) 
78471 44293 1,15 43 22 45 23 51 25 56 29 

B727-200 

(Advanced) 
84005 44270 1,02 45 21 48 22 55 24 60 29 

B727-200 

(Advanced) 
86636 44347 1,06 47 22 50 22 56 24 61 28 

B727-200 

(Advanced) 
89675 44470 1,15 49 21 51 22 58 24 63 28 

B727-200 

(Advanced) 
95254 45677 1,19 52 22 55 22 62 25 66 29 

B737-100 44361 26581 0,95 20 12 22 12 24 13 28 15 

B737-200 45722 27170 0,97 22 12 23 12 26 14 30 16 

B737-200 52616 27125 1,14 26 12 27 12 30 13 34 15 

B737-200 52616 27125 0,66 21 10 25 11 29 13 34 15 

B737-

200/200C 

(Advanced) 

53297 29257 1,16 27 14 28 14 31 15 36 17 

B737-

200/200C 

(Advanced) 

56699 28985 1,23 29 14 30 14 34 15 38 17 

B737-200 

(Advanced) 
58332 29620 1,25 30 14 31 14 35 15 39 17 

B737-300 61462 32904 1,34 32 16 33 16 37 17 41 20 

B737-300 61462 32904 1,14 31 15 33 16 37 17 41 20 

B737-400 64864 33643 1,44 35 16 37 17 41 18 45 21 

B737-500 60781 31312 1,34 32 15 33 15 37 16 41 19 

B747-100 323410 162385 1,50 44 19 48 20 58 22 77 28 

B747-100B 334749 173036 1,56 46 20 50 21 60 24 80 30 

B747-100B 341553 171870 1,32 46 20 51 21 62 23 82 30 

B747-100B SR 260362 164543 1,04 33 19 36 20 43 23 59 30 

B747SP 302093 147716 1,30 40 17 44 17 52 19 71 25 

B747SP 318881 147996 1,40 41 16 45 17 54 18 72 23 

B747-200B 352893 172886 1,37 50 21 55 22 67 24 88 31 
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B747-200C 373305 166749 1,30 52 19 57 20 70 22 92 29 

B747-200F/300 379201 156642 1,39 53 18 59 19 73 21 94 26 

B747-400 395987 178459 1,41 57 21 64 22 79 25 101 32 

B757-200 109316 60260 1,17 29 14 32 14 39 17 52 22 

B767-200 143789 78976 1,31 37 18 40 19 47 21 65 26 

B767-200ER  159755 80853 1,21 43 19 47 19 57 22 77 28 

B767-300 159665 86070 1,21 43 20 48 21 58 24 78 32 

B767-300ER 172819 87926 1,31 48 21 53 22 65 24 86 32 

B767-300ER 185520 88470 1,38 51 21 57 22 70 24 92 31 

Caravelle 

Series 10 
52000 29034 0,75 15 7 17 7 19 9 23 11 

Caravelle 

Series 12 
55960 31800 0,88 17 8 19 9 21 10 26 12 

Concorde 185066 78698 1,26 65 21 72 22 81 26 98 32 

Canadair CL44 95708 40370 1,12 27 9 30 10 36 11 47 14 

Convair 880M 87770 40195 1,03 27 10 31 10 36 12 44 15 

Convair 990 115666 54685 1,28 40 15 45 16 53 19 64 24 

DC-3 11430 7767 0,31 4 3 6 4 8 5 9 6 

DC-4 33113 22075 0,53 11 7 14 9 16 10 20 12 

DC-8-43 144242 61919 1,22 43 15 49 16 59 18 74 23 

DC-8-55 148778 62716 1,30 46 15 53 16 63 18 78 24 

DC-8-61/71 148778 68992 1,30 48 18 54 19 64 21 80 28 

DC-8-62/72 160121 65025 1,29 49 16 56 16 67 18 83 24 

DC-8-63/73 162386 72002 1,34 52 18 59 19 71 22 87 29 

DC-9-15 41504 22300 0,90 21 10 22 11 26 12 28 14 

DC-9-21 45813 23879 0,98 24 11 26 12 29 13 32 15 

DC-9-32 49442 25789 1,07 26 12 28 13 31 14 34 16 

DC-9-41 52163 27821 1,10 28 13 30 14 33 15 37 18 

DC-9-51 55338 29336 1,17 31 15 21 15 36 16 39 19 

MD-81 96957 35571 1,17 36 18 38 19 43 21 46 24 



 

xiv 
 

MD-82/88 68266 35629 1,27 39 18 42 19 46 20 50 24 

MD-83 73023 36230 1,34 42 18 46 19 50 21 54 24 

MD-87 68266 33965 1,27 39 17 42 18 46 19 50 22 

DC-10-10 196406 108940 1,28 52 26 57 27 68 30 93 38 

DC-10-10 200942 105279 1,31 54 24 58 25 69 28 96 36 

DC-10-15 207746 105279 1,34 55 24 61 25 72 28 100 36 

DC-10-30/40 253105 120742 1,17 53 22 59 23 70 25 97 32 

DC-10-30/40 260816 124058 1,21 56 23 61 23 74 26 101 33 

DC-10-30/40 268981 124058 1,24 59 23 64 23 78 26 106 33 

MD-11 274650 127000 1,41 64 25 70 26 85 29 114 37 

DCH 7 

DASH 7 
19867 11793 0,74 10 5 11 6 12 6 14 8 

Fokker 27 

Mk 500 
19777 11879 0,54 8 4 10 5 12 6 13 7 

Fokker 50 HTP 20820 12649 
0,59/0

,55 
8 5 10 5 12 6 14 8 

Fokker 50 LTP 29848 12649 0,41 6 4 9 5 11 6 14 8 

Fokker 28 

Mk 1000LTP 
44680 15650 0,58 11 5 14 6 16 7 19 9 

Fokker 28 

Mk 1000HTP 
10600 16550 0,69 13 6 15 7 17 8 20 10 

Fokker 100 11340 24375 0,98 25 12 27 13 30 14 32 16 

HS125-400A -

400B 
21092 5683 0,77 5 2 5 3 6 3 7 3 

HS125-600A -

600B 
162600 5683 0,83 5 2 6 3 7 3 8 3 

HS748 168000 12183 0,59 8 4 9 5 11 6 13 7 

IL62 162600 66400 1,08 47 16 54 17 64 18 79 24 

IL62M 168000 71400 1,08 50 17 57 18 67 20 83 26 

IL-76T 171000 83800 0,64 37 15 40 16 45 18 53 22 

IL-86 209500 111000 0,88 34 16 36 17 43 19 61 23 

L-100-20 70670 34205 0,72 27 12 31 14 33 15 38 16 

L-100-30 70670 34701 0,72 27 12 31 14 33 15 39 17 



 

xv 
 

L-1011-1 195952 108862 1,33 52 25 56 27 66 29 91 38 

L-1011-

100/200 
212281 110986 1,21 56 25 61 26 73 30 100 38 

L-1011-500 225889 108924 1,27 60 25 65 26 79 28 107 36 

Trident 1E 61160 33203 1,03 23 10 24 11 27 12 32 15 

Trident 2E 65998 33980 1,07 26 11 28 12 31 13 36 16 

Trident 3 68266 39060 1,14 26 13 28 14 31 15 36 18 

TU-134A  47600 29350 0,83 12 7 13 8 16 9 21 12 

TU-154B 98000 53500 0,93 20 10 24 11 30 13 38 18 

VC10-1150 151953 71940 1,01 44 17 50 18 61 21 77 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xvii 
 

 

 

ANEXO III. RESULTADOS DA MODELAÇÃO 

Neste Anexo apresentam-se as tensões máximas obtidas da modelação descrita no presente 

trabalho. Os valores existentes no eixo das abcissas dos gráficos apresentados 

correspondem à distância, em metros, à vertical que coincide com a junta entre lajes de 

betão. A componente negativa de tais valores significa que são pontos à esquerda da 

respectiva junta. 

Combinações ICForte, IEForte, IDForte: 

 

Figura A III.I – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): ICForte 

 

 

Figura A III.II – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): IEForte 

 

 

Figura A III.III – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): IDForte 
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Figura A III.IV – Tensões na base do betão betuminoso: combinações ICForte, IEForte, IDForte 

 

 

Figura A III.V – Tensões na base da laje de betão: combinações ICForte, IEForte, IDForte 
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Figura A III.VI – Tensões no topo da laje de betão: combinações ICForte, IEForte, IDForte 

 

Combinações ICForte, ICFraca: 

 

Figura A III.VII – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): ICForte 

 

 

Figura A III.VIII – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): ICFraca 
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Figura A III.IX – Tensões na base do betão betuminoso: combinações ICForte, ICFraca 

 

 

Figura A III.X – Tensões na base da laje de betão: combinações ICForte, ICFraca 
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Figura A III.XI – Tensões no topo da laje de betão: combinações ICForte, ICFraca 

 

Combinações ICForte, BCFraca: 

 

Figura A III.XII – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): ICForte 

 

 

Figura A III.XIII – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): BCFraca 
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Figura A III.XIV – Tensões na base do betão betuminoso: combinações ICForte, BCFraca 

 

 

 
Figura A III.XV – Tensões na base da laje de betão: combinações ICForte, BCFraca 
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Figura A III.XVI – Tensões no topo da laje de betão: combinações ICForte, BCFraca 

 
Combinações ICForte, BCForte: 

 

Figura A III.XVII – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): ICForte 

 

Figura A III.XVIII – Mapa de cores para as tensões máximas e mínimas (MPa): BCForte 
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Figura A III.XIX– Tensões na base do betão betuminoso: combinações ICForte, BCForte 

 

 

 
Figura A III.XX – Tensões na base da laje de betão: combinações ICForte, BCForte 
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Figura A III.XXI – Tensões no topo da laje de betão: combinações ICForte, BCForte 
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