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RESUMO

A otimização de um sistema habitacional completo depende não só da habitação
em si, mas também da infraestrutura que mantém a qualidade de todo o sistema,
sua funcionalidade, influindo na minimização de custos de manutenção e garantindo
ao cidadão habitação digna, com suporte urbano que permita circular com
segurança a custos sociais compatíveis. Para garantir esta funcionalidade é preciso
garantir a conservação dos pavimentos e das vias por onde circulam os cidadãos.
Para este fim, existem sistemas de controle, regras e leis a serem observadas e
cumpridas. Dentre eles, tem-se o uso de balanças, que restringem o peso das
cargas a serem transportadas nestas vias, a fim de garantir a correta vida útil do
pavimento. Porém, para um correto funcionamento destas balanças é preciso fazer a
instalação das mesmas em um pavimento corretamente nivelado para evitar erros de
pesagem das cargas. O presente estudo tem como função principal estabelecer
recomendações técnicas de execução de pavimentos de concreto para balanças
rodoviárias visando minimizar erros de nivelamento e atender às exigências da
concessionária (empresa contratante) e da instaladora do sistema de pesagem. Para
tanto, é apresentada uma análise da execução deste pavimento, descrevendo suas
etapas, desde o projeto(erros de especificação, escolha do concreto), passando pela
execução (preparação da base do pavimento, lançamento do concreto, cura, juntas,
lixamento). Posteriormente comenta-se a manutenção do mesmo, e em cada etapa,
são analisadas possíveis falhas de interpretação e execução, que podem prejudicar
ou inviabilizar o nivelamento do pavimento e posterior funcionamento da balança.
Após esta análise são feitas recomendações que ajudam a evitar tais falhas em
obras semelhantes a serem executadas.
Palavras-chaves: Nivelamento; concreto; pavimentos; balanças.

ABSTRACT

“Technical recommendations for the implementation of concrete pavement for
weighing load systems seeking to minimize leveling errors.”
The optimization of a complete housing system depends not only on the housing
itself, but also the infrastructure that keeps the quality of the whole system, its
functionality, affecting in minimize maintenance costs and ensuring adequate
housing for citizens, with urban support that allows safely circulation with compatible
social costs. To ensure this feature is necessary to ensure the maintenance of
pavements and pathways which circulate citizens. For this purpose, there are control
systems, rules and laws to be observed and enforced. Among them is consider the
use of scales, restricting the weight of loads to be transported on these roads, to
ensure a longer life of the pavement. However, for the correct operation of these
scales, it´s necessary to install it on a correctly leveled pavement to avoid weighing
loads errors. This study's main function is to establish technical recommendations of
concrete pavements implementation for road scales to minimize weighing errors
leveling and meet the requirements of the contractor and the installer of the weighing
system. For this purpose, is shown a review of the implementation of this pavement,
describing its stages, from design (specification errors, choice of concrete) through
implementation (pavement´s base preparation, release the concrete, cures, joints,
sanding) and subsequent pavement´s maintenance, and in each step, is analyzed
the failure of interpretation and implementation, which can damage or disable the
leveling of the pavement and subsequent operation of the scale. After this analysis,
conclusions are made that help prevent such failures in similar work to be performed.
Keywords: Leveling; concrete; pavement; scales.
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1 INTRODUÇÃO
A otimização de um sistema habitacional completo depende não só da habitação
em si, mas também da infraestrutura que mantém a qualidade de todo o sistema, sua
funcionalidade, influindo na minimização de custos de manutenção e garantindo ao cidadão
habitação digna, com suporte urbano que permita circular com segurança a custos sociais
compatíveis.
Para garantir esta funcionalidade é preciso garantir a conservação dos pavimentos
em que circulam os cidadãos, pois com esta conservação diminuem os gastos com
manutenção e reconstrução dos pavimentos das cidades.
Porém não é o que acontece, pois, 54,6% das vias do Brasil apresentam o
pavimento em estado crítico (deficiente, ruim ou péssimo) e para recuperação, reconstrução
e manutenção destas vias seriam necessários R$11,8 bilhões (Revista Cidades do Brasil,
2012).
Um exemplo de danos causados aos pavimentos das cidades pode ser verificado
nas Fotografias 1, 2 e 3. Estas fotos foram tiradas na cidade de Guareí no estado de São
Paulo. O departamento de trânsito local proibiu o tráfego de caminhões nas ruas da cidade
para tentar evitar os danos às ruas da cidade e transtornos aos cidadãos.

Fotografia 1 – Afundamento no pavimento
Fonte: Cidade de Guareí-SP
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Fotografia 2 – Panela ou buraco no pavimento
Fonte: Cidade de Guareí-SP

Fotografia 3 – Trilho de roda no pavimento
Fonte: Cidade de Guareí-SP
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Um dos fatores principais que causam a deterioração dos pavimentos são as
cargas em excesso aplicadas neles. Geralmente as vias das cidades não são
dimensionadas para suportar cargas calculadas para as rodovias, logo, os veículos com
excesso de carga que trafeguem dentro das cidades irão danificar suas vias e reduzir a vida
útil destes pavimentos.
Além de prejuízo aos pavimentos esse excesso de carga pode causar danos às
residências, ocasionando trincas e rachaduras com os solavancos dos caminhões
trafegando pelas vias. Para o Engenheiro Mauro Lacerda (2012), em entrevista ao site,
diskburacos.com, a vibração causada pela passagem dos caminhões e ônibus pela via
esburacada cria uma situação de risco para as residências, podendo reduzir sua vida útil.
Para Simone Kano (2008) a vibração causada pelos veículos nos pavimentos
causa danos às edificações principalmente as mais antigas e de valor histórico. Quando
veículos com excesso de carga trafegam em pavimentos danificados, os impactos vibram a
região do solo, transmitindo a vibração para a estrutura das edificações na proximidade. A
resposta dos prédios se dá pela intensidade e, também, pela frequência da vibração,
podendo causar danos às edificações.
Outro fator que causa desconforto a população, são os ruídos causados pela
passagem dos veículos em pavimentos danificados. Para Sergio Callai (2011), quanto mais
irregular for o pavimento maior será a incidência de ruídos e maior o desconforto para as
pessoas.
Para evitar estes gastos e garantir a conservação das vias, são necessárias
formas de controle do uso dos pavimentos. Entre as formas de controle existentes, pode-se
destacar o uso de balanças rodoviárias, que limitam as cargas a serem transportadas nos
pavimentos, garantindo uma maior durabilidade e menor desgaste destes pavimentos.
Ao falar em balanças rodoviárias, o primeiro pensamento que vem em mente é o
sistema mecânico envolvido na pesagem das cargas. Realmente existe um aparato
mecânico e elétrico envolvido nesta pesagem, porém, além desses mecanismos é preciso
levar em conta o local onde será instalado este equipamento. Em se tratando de balanças
rodoviárias, as cargas estão em movimento, pois são transportadas por caminhões, logo o
pavimento que comporta esta balança, precisa ser nivelado para garantir a correta pesagem
do material. Para tanto, as empresas fabricantes destes sistemas de pesagem, exigem
nivelamentos milimétricos dos pavimentos onde elas serão implantas.
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Para instalar um sistema de pesagem deste tipo e atender às exigências dos
fabricantes, é preciso utilizar um pavimento que apresente um material, moldável, resistente,
que possa sofrer manutenção, e intervenções de lixamento que garantam o nivelamento
solicitado. A execução deste tipo de pavimento requer um rigor técnico diferenciado. As
exigências por parte do fabricante devem ser seguidas a risca e qualquer fator não conforme
com o solicitado não será aceito, pois não será possível executar a calibração do
equipamento.
Neste tipo de obra, tanto executante, quanto contratante e fabricante das
balanças, devem sempre andar juntos, para não haver problemas futuros, pois como são
feitas diversas averiguações de medidas e nivelamentos, por parte dos envolvidos no
processo, para evitar distorções, é preciso que estas sejam feitas em conjunto.
Após a realização deste estudo, espera-se estabelecer parâmetros que auxiliem
no controle do nivelamento do pavimento onde será implantada a balança. Espera-se
também que as realizações de obras deste tipo posam garantir uma melhor funcionalidade
das vias das cidades e uma melhor condição de habitação para os cidadãos.

1.1 Objetivos
O presente estudo tem como objetivo, apresentar procedimentos que minimizem
erros de projeto e execução de um pavimento de concreto onde será implantada uma
balança de modo a atender às tolerâncias fixadas por fabricantes de balanças, além de
garantir a correta pesagem das cargas, através do estabelecimento de recomendações
técnicas.

1.2

Premissas

Este estudo buscou fazer uma ilação entre o uso de balança veicular e danos às
cidades. Analisando o sistema de pesagem da empresa Pat Traffic, implantada em um
pavimento de concreto moldado in loco. Verificar as exigências do projeto da ARTESP(
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo). Além disso, conferir se as tolerâncias exigidas foram atendidas.
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1.3

Métodos e atividades

Foi adotada uma metodologia para execução deste estudo que se inicia com uma
explanação das leis de controle de cargas e um breve histórico da sua implantação e dos
sistemas de pesagem. Após isso são descritos alguns conceitos básicos do cimento
Portland e do concreto de cimento Portland e do pavimento de concreto. Apresentados
estes conceitos, são feitas análises sobre o projeto e execução do pavimento e do
nivelamento final para a implantação do sistema de pesagem.

1.4

Estrutura da dissertação

A estrutura deste trabalho contém no Capítulo 2 um histórico e conceitos básicos
das leis de pesagem e algumas características do pavimento de concreto. O Capítulo 3
abrange uma análise do projeto e execução do pavimento de concreto onde será implantada
a balança. No Capítulo 4, serão vistos meios de fazer a manutenção do pavimento caso haja
alguma falha. O Capítulo 5 apresenta a compilação das informações obtidas que juntas
constituem um conjunto de recomendações técnicas para atingir o objetivo proposto. No
Capitulo 6 são sugeridas novas pesquisas para melhoria do processo de execução de
pavimentos para balanças e na implantação das mesmas. Por fim no Capítulo 7 é
apresentada a bibliografia que foi usada para buscar informações cruciais para o trabalho.
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2 HISTÓRICO E CONCEITOS BÁSICOS

2.1

Histórico dos sistemas de pesagem

A primeira tentativa de controle de cargas nas estradas ocorreu na década de 60,
no estado de São Paulo, com a tentativa de disciplinar a carga por eixo e o peso bruto dos
veículos. Após esta lei vieram muitas outras que tentavam definir limites para as cargas
transportadas pelas rodovias do país. De acordo com o site Atividades Rodoviárias, a Lei da
Balança, criada na década de 60 só passou a valer em 1974 e em 1975 o DNER
(Departamento Nacional de Estradas e Rodagem) deu início ao Plano Diretor de Pesagem
instalando pontos estratégicos de controle nas rodovias com maior fluxo de carga. Este
primeiro plano definia 132 pontos de controle por todo o país, porém apenas 49 foram
instalados até 2006. De acordo dom o DNIT, atualmente 70 postos de pesagem estão em
operação e 8 em ajustes de equipamentos.
As Fotografias 4 e 5 ilustram alguns exemplos de praças de pesagem, com as
sinalizações e placa de pesagem.

Fotografia 4 – Praça de pesagem da Rodovia Dutra
Fonte: O Autor

21

Fotografia 5 – Praça de pesagem de Queluz, São Paulo
Fonte: FARUOLO, Luciano; NICOLAIEWSKY, Sergio. Avaliação de Pesagem de Veículos
com Cargas Líquidas (2010)

O Código de Trânsito Brasileiro atualizado da Lei 9.503 de 23 de setembro de
1997 entrou em vigor em 1998 e contém limitações e penalidades para o transporte de
cargas quanto a peso e dimensões (MIGUEZ, 2007). A legislação estabelece que cargas
acima de 5% do permitido sofrerão autuações.
Para estabelecer estes limites, a legislação estabelece critérios para configurar os
veículos por eixo e pesos como é mostrado nas Tabelas 1,2 e 3, originadas de uma tabela
única, apresentada na referência (MIGUEZ, 2007). Nesta tabela são apresentados:
- Principais configurações dos veículos usados no país;
- Peso máximo utilizado por eixo;
- PBT – Peso bruto total. O peso máximo (autorizado) que o veículo pode transmitir
ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação;
- CMT – Carga Máxima de Tração. Máximo peso que a unidade de tração é capaz
de tracionar, incluído o PBT da unidade de tração, limitado pelas suas condições de geração
e multiplicação do momento de força, resistência dos elementos que compõem a
transmissão;
- Lotação;
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- Comprimento mínimo;
- Comprimento máximo;
- AET – Autorização Especial para Trânsito.
Tabela 1– Limites de cargas parte 1

Fonte: MIGUEZ, O. V. O Excesso de Cargas nas Rodovias (2007).
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Tabela 2: Limites de cargas parte 2

Fonte: MIGUEZ, O. V. O Excesso de Cargas nas Rodovias (2007).
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Tabela 3: Limites de cargas parte 3

Fonte: MIGUEZ, O. V. O Excesso de Cargas nas Rodovias (2007).

No anexo A, está disponível a Resolução do CONTRAN 210/2006. Neste registro
são definidos os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres
e dá outras providências. Além disso, são apresentadas as Resoluções 365 e 258 que fixam
a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelece percentuais de tolerância e dá
outras providências.
Com a evolução das leis de controle houve também a evolução dos sistemas de
pesagem. De acordo com Moreira (2005), as balanças mecânicas realizavam a pesagem por
meio de comparação direta entre dois objetos, um de massa conhecida e outro de massa
desconhecida, utilizando os princípios físicos da alavanca, com braços mecânicos e réguas
graduadas. Estas foram substituídas pelas balanças eletrônicas, substituindo os braços
mecânicos por células de carga e as réguas graduadas por displays.
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As células de carga são transdutores que convertem energia mecânica em energia
elétrica. São dispositivos que produzem sinais elétricos de saída proporcional ao peso
aplicado na sua superfície de carga. Um modelo de célula de carga que pode ser utilizada
em balanças rodoviárias é o modelo Z como pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 – Célula de carga Modelo Z
Fonte: Estudo sobre sistemas de pesagem (2005).

Para as balanças rodoviárias existem projetos específicos para sua implantação.
Nestes projetos além dos procedimentos específicos são descritos os locais para
implantação de cada parte do sistema.

2.2

Implantação de uma balança rodoviária

As balanças são implantadas as margens da rodovia, nas chamadas praças de
pesagem ou pátios de pesagem. Um exemplo de praça de pesagem pode ser visualizado na
Fotografia 6 e um desenho esquemático está representado na Figura 2.
As praças de pesagem são compostas de:
- Balança seletiva ou rápida na entrada da praça;
- Controle de altura e semáforos;
- Pista de saída com controle de fuga e câmeras;
- Balança de precisão ou lenta;
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- Centro e controle;
- Estacionamento.

Fotografia 6 – Praça de pesagem da balança de Queluz, Rodovia Presidente Dutra
Fonte: FARUOLO, Luciano; NICOLAIEWSKY, Sergio. Avaliação de Pesagem de Veículos com
Cargas Líquidas (2010)
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Figura 2 – Esquematização de uma Praça de pesagem
Fonte: ALBANO, J. Efeitos dos Excessos de Carga Sobre a Durabilidade
de Pavimentos (2005).

Para implantação da praça de pesagem é utilizado pavimento asfáltico ou de
concreto para interligar as balanças seletivas e de precisão, algumas vezes faz-se uso de
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piso intertravado nos estacionamentos, porém nos locais de implantação das balanças o
pavimento mais utilizado é o de concreto.
Este tipo de pavimento apresenta características de resistência à tração na flexão e
capacidade de distribuição de tensões nas camadas adjacentes, que o capacitam a atender
as exigências das rodovias e estradas construídas e por vir. Outra característica forte do
pavimento de concreto é a sua durabilidade. O concreto tem alta resistência à deterioração
pela ação das chuvas, óleos combustíveis e dificilmente se deforma a ponto de formar os
trilhos de roda e apresenta menor resistência ao rolamento. Sendo executado de forma
correta este pavimento pode durar mais de 20 anos sem intervenção para reparos ou
manutenção com altos custos, porém, um pavimento de qualidade requer materiais e
práticas de construção de acordo com o projeto e especificações, para garantir as
qualidades

relatadas

anteriormente.

Para

tanto

é

preciso

observar

o

correto

dimensionamento deste pavimento bem como a sua correta execução. Requer-se cuidado
com todos estes requisitos, pois como toda estrutura feita deste material ele poderá estar
sujeito a patologias e a mais conhecida delas é a fissuração.
Como o pavimento de concreto pode ser moldável me qualquer formato e após o
seu lançamento não precisa ser compactado como o pavimento asfáltico, este pavimento
tornou-se uma opção para a instalação de balanças rodoviárias. O sistema de pesagem
exige um pavimento que não se deforme a ponto de alterar a pesagem das cargas e permita
uma leitura precisa. Por este motivo a precisão exigida pelas empresas que fornecem o
sistema de pesagem, no tocante ao nivelamento do pavimento de concreto é rígida a ponto
de exigir níveis milimétricos de planicidade. Sendo especificado um desnível inferior a 2 mm
a cada 4m de pavimento executado para garantir, em geral, a correta pesagem das cargas
transportadas.

2.3

Sistemas de pesagem

Existem sistemas de pesagem dinâmicos e estáticos. No caso de pátio das balanças
em estudo o sistema usado será o dinâmico (pesagem em movimento de caminhões com
valor da pesagem conhecido) de instrumentos destinados a determinar a carga por eixo,
conjunto de eixos e peso bruto total de veículos rodoviários quando pesados em movimento
(FARUOLO & NICOLAIEWSKY, 2010).
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Na pesagem das cargas, as etapas a serem seguidas são (Guia Prático DNIT,
2010):
- 1ª Etapa - O veículo ou combinação de veículos será encaminhado à
balança seletiva (se houver), através de sinalização adequada onde
será selecionado automaticamente através de pesagem realizada a
uma velocidade de até 60 km/h. Não sendo detectada a ocorrência de
sobrecarga no peso bruto, nos eixos, ou na capacidade máxima de
tração, e se não houve manipulação (variação ou excesso de
velocidade durante a pesagem), o veículo poderá prosseguir viagem,
sendo orientado, através dos dispositivos de sinalização, para a
primeira saída do Posto de Pesagem. Em caso contrário, será dirigido
para a segunda etapa de pesagem.
- 2ª Etapa - O veículo ou combinação de veículos que tiver sido
direcionado para a pesagem de precisão, terá seu peso aferido a uma
velocidade de até 12 km/h. Não sendo verificada a ocorrência de
sobrecarga no peso bruto, nos eixos, ou na capacidade máxima de
tração, e se não houver manipulação (variação ou excesso de
velocidade), o veículo poderá prosseguir viagem, sendo orientado,
através dos dispositivos de sinalização, para a segunda saída do PPV.
Nesta etapa, se o equipamento acusar excesso de peso ou
manipulação, o veículo será encaminhado, através dos dispositivos de
sinalização, para o estacionamento do Posto de Pesagem. Nos casos
de manipulação, o Operador orientará o condutor do veículo para
outra(s) pesagem(ns) de precisão. Constatado o excesso de peso, será
lavrado o documento Aviso de Ocorrência de Excesso de Peso. (Guia
Prático DNIT, 2010).
Para determinação do peso bruto total estático dos veículos de carga a serem
utilizados no ensaio dinâmico a

balança de controle tem que ser de plataforma

convencional, isto é, que permita a pesagem do caminhão apoiado totalmente sobre sua
superfície. Tem que estar previamente verificado e possibilitar o controle do peso bruto total
do veículo com erro em conformidade com o estabelecido no regulamento técnico
metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94 e disposições complementares da
Portaria Inmetro nº 261/02, quando aplicável. A balança de controle tem que estar na
proximidade do instrumento para pesagem dinâmica de modo que, durante a preparação e
transporte do veículo de carga não se perca nenhuma parte do seu carregamento.
Para cálculo das cargas seguem-se os seguintes critérios:
– A média do Peso Bruto Total dinâmico ( PBT din ) esteja contida no intervalo do
Peso Bruto Total estático mais ou menos 0,5% (PBTest ± 0,5% PBTest ).
– A média do Peso Bruto total dinâmico ( PBT din) mais ou menos 2 vezes o desvio
padrão, deverá estar contida no intervalo (PBTest ± 3% PBTest) e ainda que a
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média do peso por eixo/conjunto de eixos dinâmico ( Xe) mais ou menos 2 vezes o
desvio padrão, deverá estar contida no intervalo ( Xe ± 3% Xe), isto é:
PBTest - 3% PBTest ≤ PBT din ± 2 σ ≤ PBTest + 3% PBTest; e
Xe -3% Xe ≤ Xe ± 2 σ ≤ Xe + 3% Xe
Além da plataforma de pesagem deve ser levado em conta também a influência da
pavimentação da pista de acesso aos instrumentos de pesagem de eixos, deverão ser
observadas as condições de nivelamento e planicidade dos pisos adjacentes à plataforma
de pesagem.
Além da placa de pesagem externa e do pavimento, outra parte do sistema de
pesagem é a cabine de controle onde são instalados os computadores que farão as leituras
das pesagens e feitas às anotações das cargas e liberação ou não dos caminhões.
Em resumo tem-se como equipamentos do sistema de pesagem:
- Um computador (notebook ou PC)
- Um hub ou switch
- Unidade eletrônica para leitura das pesagens
- Placa receptora das cargas
Na Figura 3 tem-se um modelo do sistema de pesagem:
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Figura 3– Sistema de pesagem
Fonte: FARUOLO, Luciano; NICOLAIEWSKY, Sergio. Avaliação de Pesagem de Veículos com
Cargas Líquidas (2010)

Na Figura 4 tem-se uma ampliação da placa de pesagem instalada no pavimento.
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Figura 4 – Placa de pesagem
Fonte: FARUOLO, Luciano; NICOLAIEWSKY, Sergio. Avaliação de Pesagem de Veículos com
Cargas Líquidas (2010)

No Anexo A são apresentadas as Portarias de aprovação do instrumento de
pesagem móvel e de pesagem fixa, com as especificações e detalhamento dos dois tipos de
pesagem.

2.4

Solicitações dos sistemas de pesagem

As empresas que fornecem os sistemas de pesagem dificilmente divulgam as suas
exigências para garantir a correta pesagem das cargas. Para ter conhecimento destas
exigências é preciso executar este tipo de obra. Mesmo assim, as informações são restritas
e superficiais. Informações como: porque nivelar com a exigência de 2 mm a cada 4 m,
porque manter a velocidade de trânsito constante, entre outras, são difíceis de conseguir.
Após contato com alguns fornecedores dos sistemas de pesagem, conseguiu-se, como o
Engenheiro Paulo das Balanças Ômega, algumas informações foram obtidas com a intenção
de elucidar estas dúvidas.
Atualmente, a forma mais utilizada para fiscalizar o peso dos veículos tem sido as
balanças dinâmicas instaladas nas praças de pesagens junto às rodovias. Estas podem ser
fixas e portáteis.
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Para essa fiscalização, os equipamentos utilizados devem ser homologados junto ao
IPEM, já com suas características de pesagem fixadas, no caso da Balança OMEGA de
Pesagem Dinâmica, ficou estabelecido um intervalo na velocidade pesagem que vai de 2
km/h até 12 km/h.
Nessa faixa de velocidade as medições dos pesos podem variar dentro de uma
tolerância máxima estabelecida de 0,5% para mais ou para menos.
Para atender essa exigência parte-se primeiro para um referencial no qual seria
comparar a massa de veículos em movimento nos postos de pesagem com o registro do
peso estático dos veículos, tendo como ideal uma diferença tolerável de 0,5%.
Para que isso ocorra inúmeros fatores devem ser levados em consideração.
Fatores relevantes que influenciam numa pesagem dinâmica que não podem ser
modificados: Esse item está diretamente ligado à conservação dos veículos, rodas, pneus
diferentes no mesmo eixo, amortecedores praticamente inoperantes, chassi e carrocerias
com defeitos, pneus com diferentes calibragens etc.
Deve-se lembrar que o resultado da aferição do peso de um veículo em movimento
deve ser bem próximo ou igual ao resultado de uma pesagem estática. Para isso deve-se
tornar a pesagem dinâmica semelhante à pesagem estática, ou seja, buscar sempre a
constância dos fatores sem variações.
1)
•

Fator relevante que pode ser modificado a fim de chegar próximo ao ideal:

Pista de pesagem ideal: Nivelamento de 2 mm a cada 4 m no pavimento da
balança de precisão.
Justificativa:
1)

Condição ideal de pesagem: Está-se medindo o peso, portanto o

comportamento estático do objeto medido deve ser o ideal, não podendo ocorrer forças
vetoriais mesmo de curta duração atuando sobre o veiculo provocando pequenos ou
grandes solavancos.
2)

Deslocamento do veículo sobre a superfície de pesagem deve ocorrer de

preferência sem mudança de velocidade. Ex. Inicio da pesagem a 6 km/h devem terminar
a 6 km/h.
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3)

Atendendo essas exigências o comportamento da carga sobre os veículos

não sofre influencias externas e o resultado da pesagem obtida

passa a serem os

mesmos resultados de uma pesagem Estática.
Peso:
1)

O peso é uma grandeza vetorial apresentando intensidade, direção e

sentido.
2)

A direção é a linha que passa pelos centros do objeto e do corpo massivo, e

o sentido é o que aponta para o centro de massa do corpo responsável pela atração.
Com estas informações é possível verificar a importância do nivelamento e correta
execução do pavimento em que será implantada a balança. Ou seja, qualquer irregularidade
irá gerar componentes verticais de esforço no caminhão que vão alterar o peso.

2.5

Efeitos dos excessos de carga nas cidades

Mesmo que se tomem todos os cuidados na implantação das balanças rodoviárias,
ainda sim, ocorrem problemas nas cidades causadas por caminhões com excesso de carga.
Uma opção para diminuir este problema seria instalar as balanças mais próximas das
cidades, nas usas entradas e saídas. Enquanto isso não ocorre, vários problemas ocorrem
devido à falta de controle de cargas.
O principal efeito do excesso de carga dos veículos é a redução de vida útil dos
pavimentos e a sua deterioração. Porém além deste efeito direto, existem efeitos
secundários a suas ações. Com os pavimentos danificados aumenta a vibração causada
pela passagem dos veículos e consequentemente o aumento dos ruídos, trincas e fissuras
nas edificações.
Para Simone Kano (2008) a vibração gerada pelos veículos, seja a causada pelo
peso dos veículos, ou pela pressão sonora provocada pelos motores, afeta diretamente os
edifícios, principalmente os que estão localizados em bairros antigos, onde as vias em geral
são mais estreitas. A seguir, estão descritos os conceitos básicos de vibração e, em
seguida, é apresentado como pode ser avaliado as vibrações nas estruturas das edificações.
Um corpo vibra quando descreve movimento oscilatório em relação a um corpo de
referência (BRUEL E KJAER, 1982). O número de vezes que um ciclo do movimento se
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completa no período de um segundo é chamado de Frequência, medido em Hertz (Hz). O
movimento pode constituir-se em um único componente, ocorrendo com frequência única ou
em vários componentes ocorrendo em frequências diferentes e simultaneamente (KANO,
2008).
Os

sinais

de

vibração

consistem,

geralmente,

de

várias

frequências

simultaneamente. O comportamento vibratório de um sistema pode ser estudado
comparando-se as amplitudes de vibração em cada frequência. A análise de frequência
consiste na subdivisão dos sinais de vibração em elementos individuais de frequência e é
considerada base para o diagnóstico da vibração (KANO, 2008). A Figura 5 mostra os
gráficos, representando o sinal da vibração no domínio do tempo e da frequência.

Figura 5 – Representação do sinal nos domínios do tempo e da frequência.
Fonte: Um Estudo do Impacto das Vibrações devido ao Fluxo de Veículos em Edificações com
Valor Histórico e Cultural (2008)

A amplitude é a característica que descreve a severidade da vibração (Figura 6) e
pode ser quantificada de diversas maneiras pelo (KANO, 2008):
- valor de pico-a-pico que indica o deslocamento máximo;
- valor máximo ou valor de pico que indica o nível de curta duração dos choques;
- valor médio que indica a cronologia da onda, mas tem interesse prático limitado;
- valor eficaz (root mean square - RMS) que é a medida mais importante, pois leva
em conta tanto a cronologia da onda, como também considera o valor de amplitude que está
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diretamente ligado à energia contida na onda e, por conseguinte, indica o poder destrutivo
da vibração.

Figura 6 – Onda de vibração – amplitude da onda com relação ao tempo.
Fonte: Um Estudo do Impacto das Vibrações devido ao Fluxo de Veículos em Edificações com Valor
Histórico e Cultural (2008)

Nos sinais senoidais, o deslocamento (Equação 1), a velocidade (Equação 2) e as
amplitudes de aceleração estão relacionadas matematicamente entre si, em função da
frequência e do tempo. Desprezando-se a fase, considerando as medições de tempo médio,
obtêm-se as seguintes relações, mostradas na Figura 7 (KANO, 2008).

Figura 7 – Relações Matemáticas de deslocamento e velocidade
Fonte: Um Estudo do Impacto das Vibrações devido ao Fluxo de Veículos em Edificações com Valor
Histórico e Cultural (2008)

37

Os medidores de vibração captam a aceleração do movimento vibratório, porém, é
possível converter esse sinal em velocidade e deslocamento, por meio de integradores
eletrônicos, pelos próprios medidores, ou por meio de cálculos. Quando se mede uma faixa
de vibração simples, de frequência ampla, é importante escolher o parâmetro, caso o sinal
apresente elementos de muitas frequências diferentes. A medição do deslocamento é mais
importante para componentes de baixa frequência (KANO, 2008). Por outro lado, as
medições de aceleração são mais importantes, no caso de componentes de alta frequência
(BRUEL & KJAER, 1982).
Na prática, a melhor indicação possível da severidade da vibração é dada pelo valor
eficaz da velocidade de vibração (valor rms da vibração), medido na faixa de 10 a 1.000 Hz.
A provável razão disto é que, para um dado nível de velocidade, corresponde um nível de
energia, de modo que as vibrações de baixa e alta frequência adquirem a mesma
importância, do ponto de vista de energia (KANO, 2008).
Segundo Nakaguma et alli (2005), a vibração estrutural nunca foi alvo de interesse
no Brasil em aprofundamentos teóricos ou de tecnologias aplicadas, por ser um país sem
ocorrências de terremotos e furacões, fenômenos causadores de vibração em estruturas.
Por isso, esse fenômeno ainda não conta com normas específicas que determinam limites
de tolerância.
Dentre o motivos que têm causado interesse no estudo das vibrações estão à
expansão das linhas de metrô, a cravação de estacas e o uso de explosivos em desmonte
de rochas que são fontes importantes de vibração. Os órgãos públicos estão preocupados
em limitar os níveis de vibração, somente, com o propósito de evitar incômodos perceptíveis
aos usuários de edificações (KANO, 2008).
Os fatores que contribuem para a vibração gerada pelo tráfego de veículos, segundo
Nakaguma et alli (2005), Henwood e Khamis (2006) são a velocidade e peso do veículo;
condição do solo; características do edifício; suspensão do veículo; a estação do ano
quando há grandes alterações climáticas e a distância entre a estrutura e via onde circula o
veículo. Apesar disso, consideram que os veículos raramente produzem vibrações que
causam danos estruturais. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
no Manual de Conservação Preventiva para Edificações (1999), salienta que movimentos
vibratórios causados pelo tráfego intenso de veículos são elementos importantes na
evolução das lesões existentes num imóvel (KANO, 2008).
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Quando caminhões (veículos pesados) passam em pavimentos desgastados com
profundas irregularidades, os impactos vibram a região do solo, transmitindo a vibração para
a estrutura das edificações na proximidade. A resposta dos prédios se dá pela intensidade e,
também, pela frequência da vibração. Ou seja, vibram os elementos da estrutura que têm
frequência igual ou semelhante à da fonte. Se o pavimento é regular, a transmissão da
vibração pelo ar é predominante, ou seja, se não houvesse o ruído, o veículo passaria quase
despercebido. Os movimentos que podem ser medidos nas trincas existentes de
construções antigas são pequenos e, considerados menores que os observados devido às
variações de temperatura e umidade. Os níveis de pico ocorrem nos pavimentos superiores
e nas alvenarias frontais, e não nas fundações (KANO, 2008).
Além das vibrações que causam danos as edificações, o pavimento danificado
também causa aumento dos ruídos nas cidades, gerando desconforto aos habitantes. De
acordo com Sergio Callai (2009) o ruído produzido pelo contato do pneu com o pavimento é
resultado de interações entre o pneu em movimento e a superfície do pavimento.
Estes ruídos se tornam desagradáveis à audição humana. Na Tabela 4 são
apresentadas faixas de frequência de vibrações oriundas da interação pneu/pavimento.
Tabela 4: Vibrações oriundas da interação pneu/pavimento

Fonte: Estudo do ruído causado pelo tráfego de veículos em rodovias com diferentes tipos de
revestimentos de pavimentos (2011)
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Como pode ser verificado após a análise da tabela, os obstáculos na pista excitam
todos os espectros de frequência, além de afetar a aderência e o conforto acústico. Ou seja,
quanto mais irregular o pavimento maior a incidência de ruídos e maior o desconforto a
audição.

2.6

Métodos de nivelamento

Apesar de ser exigido o nivelamento citado no item 2.4, não há definição formalizada
no mercado, de um método padrão para aferir o nivelamento do pavimento de concreto
quando aplicados em balanças rodoviárias. Geralmente usa-se um método de leitura por
topografia da planicidade do pavimento executado
Este método é normalmente executado apesar da existência de métodos
normatizados e usuais em pisos industriais e rodovias.
Dentre estes métodos, existem alguns índices de planicidade para pavimentos
rígidos como: F number, sendo, FF (flatness), FL (levelness), correspondendo a planicidade
e nivelamento respectivamente; Existe também o IRI, Índice Interacional de Irregularidade.
Alguns destes índices referem-se ao nivelamento de pisos industriais para trânsito de
máquinas. Outros destes níveis dizem respeito ao conforto de rolagem, ou seja, ao conforto
do passageiro durante a viagem sem sentir os solavancos do pavimento, enquanto que para
execução de pavimentos voltados para pesagem é priorizada a precisão para a pesagem.
O Fnumber surgiu da necessidade de melhorar os níveis de controle dos pisos
industriais. Inicialmente (até 1987) a verificação de planicidade era executada com uma
régua de 3 m, conferindo a abertura entre a régua e o piso. Esta verificação definia dois
níveis de planicidade (Portal Pisos industriais, 2011):
A maior abertura entre o piso e uma régua de 3 m definia a qualidade do piso como
pode ser visto na Figura 8:

Figura 8 – Régua de 3 m para definir nivelamento do piso
Fonte: Boletim técnico ANAPRE (2012)
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- Superfície plana: 5 mm/3 m
- Superfície muito plana: 3 mm/3 m
Como se pode verificar este controle apresentava algumas imprecisões. Não podia
ser reproduzido em todo o piso com exatidão, e não verificava o nivelamento do piso.
A partir da necessidade de melhoria deste controle surgiu o Fnumber system, que
verifica a planicidade e o nivelamento dos pisos. Esta metodologia é descrita na norma
americana ASTM E1155 / 96(Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floor Levelness Numbers). Este sistema se divide em:
- FF, flatness (planicidade) – maior curvatura no piso em 600 mm considerando duas
medidas de 300 mm, onde q1, q2 e q3, são as inclinações. Apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Método de leitura da planicidade
Fonte: Portal Pisos Industriais (2011)

- FL, levelness (nivelamento) – comparativo com um plano de referência com 3000
mm, onde Z1 é a inclinação. Apresentado na Figura 10.

Figura 10 – Método de leitura do nivelamento
Fonte: Portal Pisos Industriais (2011)

Ao usar este sistema, dois requisitos devem ser adotados:
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- Valor global – valor do índice de planicidade e nivelamento a ser atingido.
- Valo mínimo local – menor valor aceitável de planicidade e nivelamento em todo o
piso. A função principal deste índice é garantir que todo o piso tenha uma qualidade mínima
que garanta o seu funcionamento.
As leituras dos índices são feitas com um aparelho chamado comercialmente de
Dipstick Floor Profiler (em tradução livre, vareta para perfilar o piso), ou seja, um
inclinômetro, que percorre todo o piso fazendo as medições.
Na Fotografia 7 é apresentado um modelo deste aparelho. Ele percorre as placas
do piso em ângulos de 45° fazendo as leituras, como pode ser visto na Figura 11, onde a
linha vermelha representa o traçado do aparelho.
Com uma pequena roda na sua ponta é verificada a inclinação das placas que são
transmitidas diretamente para o computador fixado na haste. Nele as informações são
processadas e é traçado o plano com as inclinações do piso e os valores de regularidade e
nivelamento.

Figura 11 – Leitura do Dipstick
Fonte: O autor
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Fotografia 7 – Dipstick Floor Profiler (Inclinômetro)
Fonte: Portal Pisos Industriais (2011)

Para comparação pode-se verificar algumas medidas padrão para o Fnumber na
Tabela 5. Vale salientar que estas medidas são adimensionais.
Tabela 5: Valores de fnumber

Fonte: Portal Pisos Industriais (2011)
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Além do fnumber, tem-se como método de verificação de nivelamento o IRI
(International Roghness Index), índice internacional de irregularidade ou rugosidade. Este
índice também foi criado na década de 80 pelo Banco Mundial e tem como função a
verificação da qualidade do pavimento tanto rígido quanto flexível.
Este sistema também verifica a planicidade do pavimento através da medição da
irregularidade em relação a um plano de referência. Sendo aplicado em todo mundo este
índice vem elevando os níveis de segurança e conforto de rolamento nas rodovias. No Brasil
os órgãos de controle também usam o QI (quociente de irregularidade), que limita os pontos
não conformes da rodovia.
A unidade de medida utilizada para representar este índice é m/km. Definido
matematicamente pode ser medido de forma direta por um perfil levantado por nível ou mira,
de forma indireta por perfilômetros, sistemas tipo resposta como rugosímetro BPR ou
sistemas de medida com sonda sem contato como Perfilômetro Laser do TRRL. Alguns
destes equipamentos são montados em veículos de passeio ou em reboques (O Sistema
Gerencial de Pavimentos do DNER, 1982).
O QI é obtido através do nivelamento geométrico sobre as trilhas de roda externa e
interna a uma distância padronizada em função da largura de tráfego. A fórmula para
encontrar o QI é apresentada na Figura 12:

Figura 12 – Fórmula do QI
Fonte: Silva (2006)
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Além dos índices descritos anteriormente podemos medir o IP (índice de perfil) do
pavimento. O IP representa o perfil longitudinal do pavimento, com a sua irregularidade. De
acordo com a ET-DE-P00/039, o pavimento será aceito quando o IP estiver entre 17,8 cm a
38,1 cm para cada 16 km.
Existem algumas formas de verificar esta regularidade. Um delas é através do
Perfilógrafo Califórnia.
Este equipamento pode ser visto na Figura 13 e é descrito, no site da ABCP da
seguinte forma:
• Estrutura rolante em alumínio com 7,62 m de comprimento e massa total de 390
kg.
• Localizada no meio da estrutura, uma roda sensora se movimenta e mede os
desvios verticais em relação a um plano horizontal de referência.
• Um transdutor capta os movimentos verticais e os envia a um computador.
• O computador grava os desvios e traça o perfil longitudinal do pavimento, que
podem ser impressos.

CONJUNTO DE MEDIÇÃO E
REGISTRO
CONEXÃO DA
CONEXÃO

CONEXÃO DA

ESTRUTURA

DAS RODAS

ESTRUTURA

7,62 m

Figura 13 – Modelo de perfilógrafo
Fonte: Site da ABCP

RODA SENSORA

CONEXÃO
DAS RODAS
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O perfilógrafo mede o IP (índice de perfil) do pavimento. Na Figura 14 podemos ver
um gráfico com o índice de um pavimento executado com uma vibroacabadora.

Figura 14 – Gráfico com índice de perfil
Fonte: Site da ABCP

2.7

Propriedades do concreto

Como a base deste trabalho é a implantação de uma balança em um pavimento de
concreto, é preciso conhecer algumas características deste material, para entender o seu
funcionamento e aplicação. Parte do projeto de execução do pavimento de concreto é a
dosagem deste material, para tanto será feita uma abordagem desta etapa neste capítulo.
Algumas das características do concreto são:
Resistência – A resistência do ponto de vista da engenharia, pode ser vista como a
tensão aplicada que impõe ao material uma deformação correspondente à sua deformação
de ruptura (BALBO, 2009).
O valor da resistência característica à tração na flexão é habitualmente estabelecido
durante a fase de dimensionamento estrutural do pavimento, sendo necessária a dosagem
da mistura em fase preliminar à obra, para seu adequado proporcionamento, conforme se
exige (BALBO, 2009).
O concreto apresenta as fases de pasta, agregado e transição pasta/agregado. Na
pasta, o volume total obtido da hidratação do cimento é o somatório dos volumes de cimento
e água. Decorrido o período de hidratação, restarão os produtos da hidratação e os poros
capilares.
Na região de transição pasta/agregado, as ligações entre sólidos ocorrem entre os
produtos de hidratação e o agregado. É uma região propensa ao surgimento de uma maior
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quantidade de poros, pois a água de amassamento envolve o agregado criando um filme,
cuja concentração de sólidos ao final da hidratação será menor, refletindo na baixa
resistência (MEHTA & MONTEIRO, 2008).
Outro fator preponderante na diminuição da resistência na região de transição
pasta/agregado é a presença de microfissuras (MEHTA & MONTEIRO, 2008).
Estabilidade dimensional – quando ocorre o fenômeno da retração por secagem
surgem microfissuras quando a água confinada entre partículas sólidas de silicato de cálcio
hidratado caminham através dos vazios capilares para a superfície.
Com isso, a pressão hidrostática criada atrai essas partículas com tal intensidade em
condições severas de secagem que induzem a uma tensão de compressão também para o
sistema. A retração por secagem induz a diminui de volume do concreto (HELENE &
TIBÉRIO, 2007). Assim, a cura cuidadosa é essencial parar prevenir esta ocorrência
patológica.
Há também outros fatores que controlam a fissuração e que quando atingem
situações ideais, diz-se que o concreto possui boa extensibilidade, ou seja, quando possui
capacidade de resistir a grandes deformações sem fissurar. Para isso, deveremos ter baixo
módulo de elasticidade e alta fluência e resistência à tração.
Durabilidade – A permeabilidade de um concreto implica diretamente na diminuição
da sua durabilidade. O concreto apresenta capilaridade que varia de acordo com os
materiais e o traço do concreto.
De acordo com BALBO (2009), a adição de sílica ativa em concretos com cimento
CPV-ARI (cimento de alta resistência inicial), apresentavam uma redução à permeabilidade
ao ar, comparando com concretos com cimento CPIII-40 (cimento portland de alto forno).
Isso ocorre devido à grande quantidade de ligante hidráulico, finamente moído e a
adição de sílica, que diminuem a dimensão dos poros, bem como uma redução acentuada
das cadeias de capilares na estrutura do concreto (BALBO, 2009).
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2.8

Dosagem, mistura e confecção do traço

Após conhecer as características básicas do concreto é preciso conhecer algumas
exigências requeridas, para a dosagem do material que constituirá o pavimento rígido ou
pavimento de concreto.
De acordo com a especificação do DER (Departamento de Estradas e Rodagem),
DER/PR ES-P 35/05 (Pavimentação – Pavimento Rígido), o concreto a ser utilizado no
pavimento deve atender a resistência característica a tração na flexão (fctM,k) ou a sua
compressão axial (fck) desde que seja comprovada a sua relação por meio de ensaios
característicos. O consumo mínimo de cimento é de 320kg/m3 e a relação água cimento
máxima de 0,50.
O concreto de fctM,k 4,5 MPa, tem sido muito utilizado para este tipo de estrutura.
Esta é uma definição comum para a maioria dos pavimentos de concreto. Este concreto tem
de atender a solicitação de tração na flexão da melhor forma possível.
Para facilitar o lançamento e adensamento do concreto, o abatimento determinado
pela especificação DER/PR – ES-P 35/05 (Pavimentação – Pavimento Rígido), de 70 ± 10
mm, tem sido aumentado para 100 ± 20 mm. Outro fator que é usualmente alterado é o
consumo de cimento que ultrapassa 400 kg/m3 em alguns projetos.

48

3

3.1

PROJETO E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO

Análise do projeto
Para ter conhecimento do funcionamento de uma praça de pesagem, além de

conhecer o material constituinte do pavimento é preciso entender as características do
projeto desta praça e a sequência de execução dos trechos de pavimentos a serem
construídos. Sendo assim, pode-se definir que a região da rodovia, em que será implantada
a balança rodoviária, seguirá a sequência descrita a seguir e representada na Figura 15:
– Execução da balança seletiva, ou rápida, onde é feita a primeira triagem dos
caminhões. Nesta primeira pesagem os caminhões podem ser liberados ou seguir para a
balança de precisão;
– Execução do pavimento asfáltico que liga a rodovia à praça de pesagem e que liga
os dois trechos de pavimento rígido (concreto);
– Execução do pavimento rígido para instalação da balança de precisão, ou lenta,
onde é feita a pesagem criteriosa dos caminhões.
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Balança de Precisão

Pavimento asfáltico

Balança Seletiva
Figura 15 – Projeto da praça de pesagem
Fonte: Projeto Artesp, Praça de pesagem da Balança do Km 74, Itu, São Paulo
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Após conhecer o projeto da praça de pesagem, é preciso fazer algumas verificações
pertinentes à execução do pavimento, que são sutis e nem sempre são definidas em projeto.
Uma informação básica que precisa ser averiguada é o caimento natural do solo e o grau de
caimento do pavimento. Caso seja descrito no projeto algum caimento no pavimento onde
será implantada a balança, este deverá ser questionado antes da execução, pois o
pavimento não pode apresentar nenhum caimento para não prejudicar a calibração do
equipamento.
Quando é solicitada a implantação da praça de pesagem, a rodovia já está
executada e o pavimento que virá posteriormente deverá obedecer ao nivelamento do
anterior. No caso do pavimento de concreto, este fará uma interação com o pavimento
flexível (asfalto), constituinte da praça de pesagem. Como o asfalto apresenta o nivelamento
da pista executada é preciso fazer uma adaptação excluindo o caimento do pavimento de
concreto. Este nivelamento corresponde tanto no sentido transversal quanto no longitudinal.
Na Figura 16 é mostrado o detalhe da transição entre o pavimento de concreto e o
asfáltico. Está é uma das dificuldades encontradas na execução deste tipo de obra. O
pavimento asfáltico é executado posteriormente ao de concreto, ou seja, sobrepõe-se a ele.
Para tanto é preciso cuidar para que quando seja feita a correção de nivelamento do
pavimento de concreto este deve estender-se até o pavimento asfáltico para evitar
trepidação da carga ao entrar ou sair da balança.

Figura 16 –Transição entre pavimentos
Fonte: Projeto Artesp, Praça de pesagem da Balança do Km 74, Itu, São Paulo

Além das transições dos pavimentos existem outros fatores que precisam ser
observados no projeto. Na Figura 7, podem-se observar as especificações típicas de
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nivelamento, tipo de concreto, base do pavimento, juntas e execução do pavimento. Esta
figura foi extraída do projeto entregue pela concessionária para execução da obra.
Alguns pontos podem ser ressaltados da Figura 17. Entre elas temos:
– O item 8, especifica o tipo de concreto ideal para execução do pavimento. Deste
item pode-se ressaltar que a caracterização dos materiais é bastante comum, podendo ser
aplicado a qualquer tipo de pavimento. Não há nada de errado com estas especificações,
porém é preciso salientar que a atividade crítica neste tipo de obra é o nivelamento final do
pavimento, o que pode onerar a obra em seu tempo de execução, se for mais extenso que o
planejado. Sendo assim, quanto mais tempo puder ser ganho com as etapas anteriores,
melhor. Para isso, é ideal que o concreto atinja a resistência final num menor espaço de
tempo, e para este fim recomenda-se que se use um concreto com cimento CPV-ARI (alta
resistência inicial). Com esta escolha, pode-se atingir a resistência final com 24 horas, ou no
máximo com três dias, deixando o concreto menos exposto às intempéries ou atividades
subsequentes do serviço. Esta não é uma exigência de projeto, mas com a troca de material,
se ganha tempo para execução do serviço final, que é o nivelamento do pavimento.
– O item 18, fala das aberturas das barreiras rígidas, que serão usadas para escoar
á água do pavimento e comenta uma declividade de 1%, que será feita no pavimento. Esta
descrição contraria todo o conceito do nivelamento do pavimento, que tem de ser
milimetricamente nivelado.
– O item 21, descreve a exigência de nivelamento do pavimento que é o foco
principal da obra, porém esta descrição é exigida pelo fabricante e não foi encontrada
nenhuma norma durante a pesquisa que validasse este critério.
- O item 22, descreve uma forma de executar o pavimento para facilitar o
nivelamento final, e vale salientar que de todas as informações contidas deste projeto esta
se mostra a mais útil, pois é executando o pavimento desta forma que foram conseguidos os
melhores resultados. Vale salientar também que esta informação foi cedida pelo fabricante
da balança.
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Figura 17 – Especificações de projeto
Fonte: Projeto Artesp, Praça de pesagem da Balança do Km 74, Itu, São Paulo

Outro fator a ser analisado no projeto do pavimento é a definição da sua armadura.
Além das barras de transferência é preciso verificar a aplicação da tela soldada a ser
aplicada. Na Figura 18 é apresentado o pavimento de concreto com tela apenas nas duas
primeiras placas do pavimento. Porém, devido às cargas de tração aplicadas pelos
caminhões que irão trafegar pelo pavimento recomenda-se que seja aplicada a tela em
todas as placas exceto na placa central onde será executado o fosso da balança.
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Figura 18 – Distribuição de tela soldada no pavimento
Fonte: Projeto Artesp, Praça de pesagem da Balança do Km 74, Itu, São Paulo

Um grande problema a ser enfrentado por quem vai executar este tipo de obra é a
falta de informações ou informações contraditórias encontradas nas especificações e
detalhamento dos projetos fornecidos.
Pode-se citar a falta de informação da execução do fosso da balança, que deve ser
cortado após a execução de todo pavimento. As informações fornecidas são básicas para
todo tipo de pavimento de concreto, não definindo detalhes de execução para o pavimento
específico para balanças rodoviárias.
Após verificar o projeto e as características do material a ser empregado na obra,
precisam ser abordadas as etapas de execução do pavimento de concreto. É preciso
verificar as atividades que permeiam este tipo de obra bem como a correta execução das
atividades e algumas consequências da execução errada de cada etapa no que diz respeito
ao nivelamento final deste pavimento.

3.2

Preparação para o lançamento do concreto

Antes do lançamento do concreto do pavimento é preciso ser tomada uma série de
cuidados para evitar problemas futuros. Um dos cuidados é a preocupação com a base do
pavimento. Usualmente a base, constituída de subleito e sub-base, utilizada para um
pavimento de concreto em rodovias é composta por camadas de solo tratado ou melhorado,
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rachão, brita graduada, e o Concreto Compactado com Rolo (CCR), também conhecido
como Concreto Rolado.
Estas especificações são definidas pelo DNER-ES 299/97 – Pavimentação –
Regularização de subleito, DNIT 049/2009 – ES – Pavimento Rígido – Execução de
Pavimento Rígido com Equipamento de fôrma deslizante – Especificação de serviço.
Nas Fotografias 8, 9, 10 e 11, pode-se ver a sequência de materiais a serem
aplicados antes do pavimento de concreto.
Na Fotografia 8, pode ser vista a preparação e tratamento do solo (terraplenagem)
para a execução do subleito.

Fotografia 8 – Preparação e tratamento do solo
Fonte: o autor

Na Fotografia 9, pode ser visto o espalhamento do rachão e rachão intertravado com
uso de escavadeira. Esta etapa é executada após o tratamento do solo.

55

Fotografia 9 – Aplicação e espalhamento do Rachão
Fonte: o autor

Na Fotografia 10 pode ser vista a aplicação do BGS (Brita Graduada Simples). Esta
etapa é executada após o Rachão e antes do CCR.

Fotografia 10 – Aplicação do BGS (Brita Graduada Simples)
Fonte: o autor

Na Fotografia 11 pode ser vista a aplicação do CCR (Concreto compactado com
Rolo), também conhecido como concreto rolado.
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Fotografia 11 – Aplicação do CCR (Concreto Compactado com Rolo)
Fonte: o autor

Nas Figuras 19 e 20, são mostradas as etapas de execução do subleito e sub-base,
tendo sido retiradas de um projeto comercial de pavimentação.
Para execução do CCR, um cuidado especial é não passar sobre ele, cargas
excessivas, como transito de caminhões antes do CCR atingir a resistência final definida em
projeto. Esta resistência será verificada, em ensaio de compressão diametral, ou
compressão simples. Caso não seja respeitada esta fase poderão surgir fissuras na sua
estrutura.
Estas fissuras poderão ser passantes e atingir o pavimento de concreto sobre ele.
Com isso pode ocorrer à abertura da junta serrada provocando um desnível superior ao
recomendado no pavimento. Um exemplo deste fato é mostrado na Fotografia 12.
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Figura 19 – Camadas para execução do pavimento de concreto
Fonte: Fonte: Projeto Artesp, Praça de pesagem da Balança do Km 74, Itu, São Paulo

Figura 20 – Tabela com descrição das camadas do pavimento
Fonte: Fonte: Projeto Artesp, Praça de pesagem da Balança do Km 74, Itu, São Paulo
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Fotografia 12 – Aumento da junta causada por fissura na base
Fonte: o autor

Após o CCR são instaladas as fôrmas laterais para contenção do concreto. Um fato
importante na instalação das formas é a marcação das juntas e consequentemente o local
da instalação das barras de transferência, como mostrado na Fotografia 15.
No caso do lançamento manual do concreto esta forma servirá de base para todo o
nivelamento do pavimento. Sendo assim a forma deve ser nivelada anteriormente com uso
de topografia, como mostrado na Fotografia 14. No caso de pavimentos para uso em
balanças rodoviárias este nivelamento é milimétrico.
É de extrema importância, que não seja esquecido que o pavimento sofrerá
interferências caso o nivelamento especificado não seja atingido. Ele será lixado para
garantir as medidas requeridas. Logo, ao nivelar a fôrma é preciso deixá-la pelo menos 5
mm mais alta que o solicitado em projeto.
As fôrmas devem ser preferencialmente metálicas ( material não deformável e não
sujeitos a ação de intempéries), não podem estar empenadas ou apresentar qualquer
defeito. A especificação de serviço DER/PR – ES-P 35/05 (Pavimentação – Pavimento
Rígido), define que a superfície da fôrma que se apoia no terreno deverá ter espessura
mínima de 20 cm para cada 20 cm de altura desta fôrma e no caso de alturas maiores a
largura da fôrma deverá ser igual à altura sua altura. As fôrmas devem possuir dispositivos
que permitam a sua fixação e posterior retirada sem prejuízos ao pavimento executado.
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O sistema de união das fôrmas deve permitir a correta ajustagem e impedir qualquer
desnivelamento ou desvio. Após o nivelamento devem ser travadas com solda para que não
haja movimentação posterior ao nivelamento, detalhe mostrado na Fotografia 13.
Este é um ponto crítico na execução do pavimento, pois como foi descrito
anteriormente a régua vibratória e sarrafo metálico, se deslocarão sobre esta fôrma no
lançamento do concreto.
É um trabalho cauteloso, pois a cada fôrma colocada e nivelada pode ocorrer o
desnível da anterior. Para tanto após a aplicação e nivelamento de cada peça é preciso
fazer a leitura geral corrigindo cada falha. O grande problema neste caso é que as fôrmas
estão soldadas e para corrigir este nivelamento, a única maneira é através de pancadas nas
fôrmas, o que representa uma falta de aprimoramento técnico.
Uma sugestão para sanar este problema é a colocação de fôrmas com sistemas de
parafusos e porcas para o ajuste fino, evitando o ajuste mecânico, ou seja, através de
pancadas nas fôrmas.

Fotografia 13 – Forma travada com solda
Fonte: o autor
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Fotografia 14 – Nivelamento da forma com topografia
Fonte: o autor

Fotografia 15 – Marcação na forma da junta e da barra de transferência.
Fonte: o autor

Após a colocação das formas é espalhada a lona plástica que separa a base do
pavimento. Esta lona tem como função evitar o contato direto do concreto com a base,
evitando assim possíveis fissuras e trincas causadas por este encontro. Como será visto na
Fotografia 16.
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De acordo com a especificação de serviço DNIT 049/2009 – ES (Pavimento Rígido –
Execução de Pavimento Rígido com Fôrma Deslizante – Especificação de Serviço) a
película isolante e impermeabilizante poderá ser:
a)

Membrana plástica, flexível, com espessura entre 0,2 mm e 0,3 mm;

b)

Papel do tipo Kraft betumado, com gramatura mínima igual a 200 g/m2,

contendo uma quantidade de cimento asfáltico de petróleo ou alcatrão não inferior a 60 g/m2;
c)

Pintura betuminosa, executada com emulsões asfálticas catiônicas de

ruptura média, com taxa de aplicação entre os limites de 0,8 L/m2 e 1,6 L/m2.
É preciso muito cuidado com esta etapa, pois caso a lona não cubra toda a interação
base/pavimento, podem surgir falhas posteriores à execução do pavimento como visto
anteriormente na Fotografia 12.

Fotografia 16 – Lona plástica sob o pavimento de concreto
Fonte: o autor

Após a colocação da lona apresentado na Fotografia 16 é feita a aplicação da
ferragem e das barras de transferência e de ligação apresentadas nas Fotografias 17 e 18
caso seja necessário.
Por definição da especificação DNIT 049/2009 – ES (Pavimento Rígido – Execução
de Pavimento Rígido com Fôrma Deslizante – Especificação de Serviço) as barras de
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transferência deverão ser obrigatoriamente lisas e retas, de aço CA-25. Nas barras de
ligação usa-se o aço CA-50 e admite-se o emprego alternativo de aço CA-25. Já as telas
soldadas empregadas nas armaduras de combate á fissuração deverão atender à norma
NBR 7481/90 – Tela de aço soldada – Armadura para concreto.

Fotografia 17 – Tela de aço
Fonte: o autor

Fotografia 18 – Barras de transferência metálicas
Fonte: o autor
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A função das barras de transferência ou transição, como o nome já diz, é ajudar na
transferência de carga de uma placa do pavimento para a outra evitando concentração de
cargas e possíveis fissuras ou até mesmo a quebra da placa, caso ela seja aplicada de
forma errada.
Caso ocorra a instalação incorreta destas barras o que pode ocorrer é a
concentração indevida de esforços que pode causar a quebra da placa e/ou fissuração.

3.3

Lançamento e adensamento

A preocupação com o lançamento e adensamento do concreto, é garantir a maior
homogeneidade do material no pavimento. É preciso atentar para a correta vibração do
concreto e não deixar que ocorra segregação do material.
Outro cuidado necessário é com a trabalhabilidade do concreto. Geralmente o
concreto para pavimento é aplicado com um abatimento no tronco de cone (balizado pela
NBR NM 67:1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de
cone) de 100±20mm.
A preocupação com esta consistência deve-se ao fato de que um abatimento muito
alto poderá gerar segregação no concreto, fazendo com que a brita, material mais denso
fique na base do pavimento e a pasta que estará fluida, fique toda na parte superior do
pavimento. Com esta segregação, o aparecimento de fissuras e a abrasão superficial
poderão ser inevitáveis, o que dificultará o nivelamento posterior com uso de máquinas ou
lixamento manual, causando depressões onde o concreto estiver menos resistente.
Na Fotografia 19 é mostrado o lançamento de concreto.
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Fotografia 19 – Lançamento do concreto
Fonte: o autor

Vale salientar que o lançamento do concreto pode ser de forma manual ou
mecanizada. Se a opção for o lançamento manual, o procedimento será com a montagem
das formas, para servir de base para o nivelamento do pavimento e o concreto será lançado
por caminhões betoneira e nivelado com régua vibratória, régua de corte, floater e
finalizando com acabamento manual. Nas Fotografias 20, 21 e 22 pode-se ver o
detalhamento destes equipamentos.
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Fotografia 20 – Régua vibratória
Fonte: o autor
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Fotografia 21 – Régua de alumínio e Régua de corte
Fonte: o autor
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Fotografia 22 – Floater
Fonte: o autor

Caso o lançamento escolhido seja o mecanizado é preciso atentar para a correta
colocação das linhas guia para os sensores da vibro acabadora, de modo a seguir o correto
nivelamento do pavimento acabado.
Um detalhe a ser observado, é que nas praças de pesagem, o pavimento de
concreto é usado apenas nos trechos onde ficarão as balanças. O uso de uma vibroacabadora, pode onerar muito o lançamento do concreto. Sendo assim é muito utilizado o
lançamento manual de modo a otimizar custos.
O estudo de custo comparativo para a escolha do método de lançamento tem de ser
feito antes do início dos serviços para verificar a viabilidade do uso deste equipamento.
Na Fotografia 23 pode ser visto uma vibro acabadora espalhando o concreto.
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Fotografia 23 – Lançamento do concreto com vibro acabadora
Fonte: Site da ABCP

3.4

Cura

Outro fator de extrema importância na execução do pavimento é a cura do
concreto. Esta etapa evita a perda de água, o que acarretaria na retração do material e
consequentemente o aparecimento de fissuras por retração. Para pavimentos é necessária
uma cura intensa, nos primeiros dias, para evitar esta perda de água. A cura pode ser feita
de várias formas. Na norma DER/PR – ES-P 35/05 (Pavimentação – Pavimento Rígido) as
definições para cura do concreto são:
a)

Os materiais para cura do concreto podem ser água, tecido de juta,

cânhamo ou algodão, lençol plástico, lençol de papel betumado ou alcatroado e compostos
químicos líquidos capazes de formar películas plásticas;
b)

O lençol plástico e o lençol betumado devem apresentar as mesmas

características exigidas para seu emprego como material isolante;
c)

Os compostos químicos líquidos devem ser á base de PVA ou polipropileno

ter pigmentação branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM – C 309 (
Standard Specification for Liquid Membrane – Forming Compounds for Curing Concrete);
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d)

Os tecidos devem ser limpos, absorventes, sem furos e quando secos pesar

um mínimo de 200 g/m2.
No mercado, hoje, tem-se a cura química realizada com produtos que fecham os
poros do concreto minimizando a perda de água e a mais usual, que é a cura com água,
molhando o pavimento ou molhando uma superfície sobre o concreto como a manta
geotêxtil como se vê na Fotografia 24.

Fotografia 24 – Cura do pavimento de concreto
Fonte: o autor

3.5

Execução de juntas
Outra etapa importante na execução do pavimento de concreto é o corte das juntas.

A função primordial das juntas é evitar o aparecimento aleatório das fissuras, ou seja, a junta
induz a fissura a ocorrer naquele ponto.
As juntas podem ser de construção ou dilatação, podendo ser longitudinais e
transversais e devem ser serradas assim que o pavimento suportar o peso da máquina. De
acordo com a especificação de serviço DNIT 049/2009 – ES (Pavimento Rígido – Execução
de Pavimento Rígido com Fôrma Deslizante – Especificação de Serviço), as juntas devem
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estar em conformidade com as posições indicadas no projeto, não sendo permitindo desvios
de alinhamento superiores a 5 mm. Na Fotografia 25 mostra à junta sendo cortada no
pavimento.
O tempo é muito importante neste caso, geralmente o corte das juntas é feito em
aproximadamente 6 a 8 horas após a concretagem do piso. Na Figura 21 são mostrados os
cortes no pavimento.
Na Figura 22 é mostrada a altura ideal de corte das juntas no pavimento. No
pavimento para balanças rodoviárias é construída apenas uma pista, sendo assim as juntas
são apenas transversais ao pavimento. Vale salientar que o corte das juntas é executado
antes do fosso da balança.

Figura 21 – Programação do corte das juntas
Fonte: Site da ABCP.

Fotografia 25 – Corte de junta
Fonte: o autor

71

Figura 22 – Profundidade da junta
Fonte: Site da ABCP

Após o término dos serviços as juntas serão seladas para evitar acúmulo de sujeira
nos seus sulcos. Na especificação DNIT 049/2009 – ES(Pavimento Rígido – Execução de
Pavimento Rígido com Fôrma Deslizante – Especificação de Serviço), está definido que o
material de selagem só poderá ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem limpos e
secos. Emprega-se para tanto ferramentas com ponta em cinzel que penetrem na ranhura
das juntas sem danificá-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.
Os materiais para a selagem das juntas poderá ser moldado a quente, moldado a
frio ou pré-moldado, e deverá ser de produção industrial, atendendo a especificação DNIT
046/2004 – EM (Pavimento Rígido – Selante de Juntas – Especificação de Material).
O material para o enchimento da parte inferior das juntas de dilatação poderá ser em
fibras trabalhadas, cortiça, borracha esponjosa, poliestireno ou pinho sem nó devidamente
impermeabilizado, como material de enchimento.

3.6

Execução do fosso da balança

Uma das etapas mais importantes da execução do pavimento de concreto para
balança rodoviária é a execução do fosso. Nele é feita a instalação das células de cargas e
cabeamento para execução da pesagem dos caminhões.
Para atender às necessidades de nivelamento do pavimento de concreto do fosso
da balança tem de ser executado após a concretagem e posterior nivelamento do
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pavimento. Na apresentação do trabalho esta etapa virá antes do nivelamento do piso,
apenas para enfatizar o nivelamento final.
Na execução do pavimento, a instalação do fosso é feita após o nivelamento do
piso. Para evitar desníveis, o pavimento é executado sem interrupções, sendo assim o
trecho onde será implantado o fosso, deve ser demolido após execução do mesmo.
O pavimento é recortado e extraído em pedaços para não gerar trincas ou quebras
na superfície do pavimento, toda a faixa do pavimento é retirada. Após essa etapa é
colocada à armação do fosso e a moldura para encaixe da tampa e instalações elétricas
para implantação do sistema de pesagem.
Seguindo o critério rígido de nivelamento a moldura do fosso é assentada com
acompanhamento da topografia para não fugir da especificação de 2 mm a cada 4m, usual
nos projetos correntes.
Nas Fotografias 26, 27, 28, 29 e 30, podemos ver a sequência de execução de
serviços para a instalação do fosso da balança.
Como pode ser visto, apesar de todo o trabalho para nivelar o pavimento, parte dele
foi destruída para a execução do fosso. Uma opção para evitar esta perda seria o uso de
pavimento pré-moldado e já nivelado.

Fotografia 26 – Corte do concreto para implantação do fosso
Fonte: o autor
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Fotografia 27 – Colocação da armadura e nivelamento da moldura do fosso
Fonte: o autor
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Fotografia 28 – Concretagem do fosso da balança
Fonte: o autor

Fotografia 29 – Fosso concretado, conferindo nível da moldura.
Fonte: o autor
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Fotografia 30 – Fosso concretado com placa de pesagem
Fonte: o autor

3.7

Nivelamento do pavimento

Este é o ponto principal da obra, o nivelamento do pavimento. Neste momento é
preciso observar as etapas de verificação do nível e lixamento manual e com máquinas de
pequeno porte para a correção da irregularidade encontrada na superfície do pavimento de
concreto.

3.7.1 Verificação da regularidade

Após a execução do pavimento deverá ser feita a verificação da regularidade da sua
superfície. Geralmente esta verificação é feita para garantir o conforto dos usuários das
pistas em rodovias feitas em pavimento de concreto, porém no caso do pavimento para
balança rodoviária, este nivelamento tem a função de garantir a correta pesagem das
cargas.
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Apesar de anteriormente terem sido apresentadas várias formas de verificação de
regularidade do pavimento, o tipo de verificação que vem sendo usado neste tipo de obra é
a topográfica.
É feita a leitura de campo com a estação total e régua milimetrada (é importante
salientar que existem réguas usadas em topografia que não são muito usuais, mas
apresentam uma escala em milímetros), depois o resultado é passado para o AutoCAD e
nele é traçado o perfil do pavimento e traçado um plano de referência. Com o levantamento
da superfície e traçado o plano de referência é feita a análise da condição do pavimento.
No gráfico apresentado na Figura 23, pode-se ver um perfil de um pavimento
lançado manualmente.

Figura 23 – Gráfico com regularidade do pavimento
Fonte: o autor

Como a topografia tem uma série de variáveis que pode resultar em erro
recomenda-se que seja feito o uso de outro tipo de verificação do nivelamento do piso, como
por exemplo, o uso do F-number, apresentado anteriormente neste trabalho.
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3.7.2 Correção da irregularidade

No caso de balanças rodoviárias é preciso fazer a correção deste desnível para não
prejudicar a correta pesagem das cargas. Este desnível poderá ser de 2 mm a cada 4 m, de
acordo com a recomendação de alguns fabricantes das balanças, para o correto
funcionamento do sistema de pesagem.
No caso da correção manual, esta deverá ser feita com o uso de lixadeiras manuais
para garantir o nivelamento adequado, como pode ser visto nas Fotografias 31 e 33. Este
processo, porém é demorado e oneroso para a empresa. Geralmente esse processo pode
se estender por meses, com funcionários lixando o pavimento até atingir a nível adequado.
Outra forma de atingir este nível de forma mais rápida é o uso de máquinas próprias
para este caso. Uma delas é a micro niveladora, muito usada em rodovias como o Rodoanel
e a Rodovia Castelo Branco.
Seu funcionamento pode ser verificado na Fotografia 32. Esta máquina reduz o
prazo do nivelamento de meses para dias. E mesmo assim é necessário fazer algumas
correções manuais, porém num prazo muito menor do que o nivelamento inteiramente
manual.
Fazendo uma comparação de custo entre os dois nivelamentos, tem-se a Tabela 4.
Nesta tabela pode-se verificar que o custo entre o lixamento manual e com uso de micro
niveladora é praticamente o mesmo. Porém o tempo de execução pode ser reduzido de dois
meses para uma semana.
Lembrando que o pavimento onde será implantada a balança de precisão é a última
atividade da obra, torna-se o gargalo dos serviços, pois, a liberação do sistema só é feita
quando o nivelamento é aprovado pelo fabricante do equipamento. Torna-se crítica a sua
aceitação e, portanto é a atividade de maior importância da obra.
Um motivo para o insucesso do nivelamento manual é a mão de obra pouco
qualificada, além da exigência imposta (4 mm a cada 4 m de pavimento)pelo fabricante do
sistema de pesagem.
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Tabela 4 – Comparativo de custo entre lixamento manual e com microniveladora (05/2009).

Item
Engenheiro
Encarregado
Pedreiro
Servente
Aluguel Lixadeira

Item
Engenheiro
Encarregado
Pedreiro
Servente
Microniveladora

Lixamento manual
Quantidade Valor mês com encargos(R$)
1,00 R$
12.000,00
1,00 R$
10.000,00
2,00 R$
1.834,28
4,00 R$
1.535,60
4,00 R$
150,00
Soma
Período total(mês)
Valor final(R$)

Lixamento com Microniveladora
Quantidade Valor mês com encargos(R$)
0,17 R$
12.000,00
0,17 R$
10.000,00
0,34 R$
1.834,28
0,68 R$
1.535,60
1,00 R$
60.000,00
Soma
Período total(mês)
Valor final(R$)

Fotografia 31 – Nivelamento manual
Fonte: o autor

Valor total(R$)
R$ 12.000,00
R$ 10.000,00
R$
3.668,56
R$
6.142,40
R$
600,00
R$ 32.410,96
2,00
R$ 64.821,92

Valor total(R$)
R$
2.040,00
R$
1.700,00
R$
623,66
R$
1.044,21
R$ 60.000,00
R$ 65.407,86
1,00
R$ 65.407,86
Fonte: O autor
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Fotografia 32 – Nivelamento com microniveladora
Fonte: o autor

Fotografia 33 – Nivelamento com lixadeira
Fonte: o autor
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Após o lixamento seja manual ou mecanizado do pavimento é feita a verificação do
nivelamento e regularidade do pavimento. Esta verificação pode ser feita através dos
diversos métodos apresentados anteriormente neste trabalho, porém uma das formas mais
usuais é o uso de topografia. Como este trecho de pavimento é a parte que exige mais
cuidado na sua execução é importante que no momento da verificação e entrega do serviço,
todos os envolvidos estejam presentes, tanto o executor, quanto a fiscalização e a empresa
responsável pelo sistema de pesagem.
As leituras dos responsáveis podem sofrer alterações se feitas em horários
diferentes. O pavimento pode sofrer alterações de volume e empenamentos, com a variação
de temperatura no decorrer do dia (OLIVEIRA, 2000).
É preciso levar em conta o período do ano em que a obra está sendo executada,
para verificar a variação de temperatura. E, além disso, é importante verificar o local em que
será executada a implantação da balança, como o país tem diferentes climas em cada
região, este fato deve ser levado em conta na execução dos serviços.
O ideal para a leitura dos dados será em horários com temperaturas amenas, como
no meio da manhã ou fim da tarde, pois as variações são mais estáveis e não apresentam
grande interferência nas leituras.
Na Figura 24 pode-se ver uma ilustração do empenamento da placa do pavimento
de concreto durante o dia e a noite:
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Figura 24 – Ilustração do empenamento do pavimento
Fonte: Projeto Estrutural de Pavimentos de Rodoviários e de Pisos Industriais de Concreto,
2000

82

4 MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO

Como a exigência para execução do pavimento da balança de precisão é muito
grande, qualquer falha de execução, pode acarretar perda da placa de concreto. Será
necessária então, a sua demolição e retirada, como mostrado na Fotografia 34.
Caso seja necessária a troca de uma das placas de concreto do pavimento, por
motivos de manutenção ou por quebra da mesma ou trincas e rachaduras, pode-se fazer
uso de um concreto 24hs. Este concreto atinge a resistência esperada a 28 dias em apenas
24 hs. É um concreto especial que usa na sua composição o cimento CPV ARI (alta
resistência inicial) e eventualmente faz uso de fibra. Este concreto é fundamental para evitar
que haja parada da balança por um período muito extenso, causando prejuízos aos demais
pavimentos com a sobrecarga dos caminhões.
Em pavimentos de concreto é cada vez mais comum o uso de fibras na sua mistura.
As características do concreto endurecido e fresco são muito melhoradas com a adição de
fibra. As fibras podem substituir a armação das placas de concreto do pavimento ou servir
de reforço para combater os esforços de tração.
Além da retirada de placas outras manutenções a serem feitas são a limpeza e
conservação dos equipamentos de pesagem. Como o fosso da balança apresenta uma
quantidade pequena de equipamentos, grande parte do seu interior é vazio. Sendo assim
caso haja queda de detritos este poderá se acumular no interior deste fosso, sendo
necessária a sua limpeza para não danificar os equipamentos de pesagem.
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Fotografia 34 – Retirada de placa de concreto para manutenção
Fonte: o autor

Além da manutenção do pavimento é preciso atentar para a utilização do mesmo.
Como todo sistema de controle, os usuários irão tentar burlar o sistema. Os motoristas
utilizam vários métodos para não serem pegos na pesagem.
Algumas táticas são a variação de velocidade ao passar pela balança, frear ao
passar pela placa de pesagem, tentar subir o pneu do caminhão na barreira de concreto ou
entrar no pavimento freando e acelerando.
Todas estas táticas exercem uma força não dimensionada para o pavimento. Estes
meios de burlar o sistema prejudicam e desgastam o pavimento e a placa de pesagem.
Nas Fotografias 35 e 36 pode-se ver o desgaste apresentado em pavimento de
concreto de uma balança rodoviária. Como pode ser visto o desgaste maior ocorre na faixa
de rolamento, ou seja, onde o atrito das rodas ocorre com o pavimento.
Uma solução ideal para este problema seria a execução de um pavimento com
resistência maior na faixa de rodagem, porém este processo seria de difícil construção, com
concretagens isoladas em cada faixa e com uso de concretos de resistências diferentes.
Este processo poderia prejudicar o posterior nivelamento do pavimento.
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Fotografia 35 – Pavimento deteriorado
Fonte: Soluções especiais para obra de arte

Fotografia 36 – Detalhe de pavimento deteriorado
Fonte: Soluções especiais para obra de arte

Para recuperação deste pavimento o processo construtivo adotado foi a microfresagem das partes danificadas para retirar todo o concreto deteriorado e manter o
pavimento nivelado nesta faixa.
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Após a micro-fresagem o trecho foi limpo de impurezas e detritos, foi aplicada uma
ponte de aderência e posteriormente o micro-concreto para preencher o rebaixo causado
pela fresagem. Este processo é apresentado nas Fotografias 37, 38 e 39.

Fotografia 37 – Micro-fresagem em pavimento
Fonte: Soluções especiais para obra de arte

Fotografia 38 – Aplicação de micro-concreto
Fonte: Soluções especiais para obra de arte
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Fotografia 39 – Acabamento do micro-concreto
Fonte: Soluções especiais para obra de arte

Como comentado anteriormente, outra forma de burlar o sistema é a utilização de
barreira rígida para reduzir o peso dos caminhões. Os motoristas aproveitam-se da
geometria das barreiras de concreto, que apresentam uma pequena rampa e sobem com
uma das rodas nesta barreira para reduzir o peso do caminhão. Para evitar isso as barreiras
são atualmente retas não apresentando desníveis ou pequenas rampas, para evitar que os
caminhões subam nas mesmas. Pode-se ver este fato na Fotografia 40:
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Fotografia 40 – Barreira rígida
Fonte: O autor
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5 CONCLUSÃO
O controle das cargas transportadas tem efeito direto sobre as vias das cidades e
sobre as residências dos cidadãos. Os pavimentos degradados causam transtorno e podem
reduzir a vida útil das residências com a vibração causada pelo transito de veículos pesados,
pelos buracos destes pavimentos. Além disto, aumentam o ruído das cidades com a
passagem dos veículos pelos pavimentos danificados. Como forma de reduzir estes
problemas recomenda-se que as balanças sejam implantadas nas entradas das cidades ou
mais próximas delas, para evitar o tráfego de veículos com excesso de cargas nas suas
vias.
Com a busca pela evolução das leis de controle, para evitar a degradação dos
pavimentos, houve também à evolução dos sistemas de pesagem e para tanto foi preciso
evoluir também os locais onde seriam implantados estes sistemas.
As balanças rodoviárias normalmente utilizadas precisam ser implantadas em
pavimentos que viabilizem o seu correto uso. Sendo assim um pavimento que apresenta
características adequadas a sua instalação é o de concreto.
O pavimento de concreto tem muitas características favoráveis ao seu uso. Ele
apresenta boa resistência às intempéries e boa durabilidade podendo durar até 20 anos sem
intervenções custosas de manutenção caso seja bem executado. Apresenta resistência a
tração na flexão e capacidade de distribuição de cargas nas camadas inferiores. Porém
mesmo com estas qualidades é preciso cercar de cuidados na sua aplicação e execução,
bem como atentar para o seu uso e aplicações.
Cada etapa de execução do pavimento é importante, e se mal executada pode
causar patologias como as fissurações e a irregularidade excessiva que pode prejudicar o
conforto e a funcionalidade do pavimento e no caso da área da balança, causar prejuízos na
pesagem dos veículos.
Como o objetivo deste estudo é estabelecer recomendações técnicas de execução
de pavimentos de concreto para balanças rodoviárias visando minimizar erros de
nivelamento, após as ponderações e análises feitas ao longo deste trabalho podem ser
feitas algumas colocações que juntas constituem um conjunto de critérios práticos para
atingir os objetivos propostos.
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Ao receber os projetos para a execução da obra, é preciso estar atento para
solicitação de caimentos e desníveis no pavimento de concreto, e estes devem ser
contestados, pois para atender a solicitação de nivelamento de 2 mm a cada 4 m, não
poderá ser aceito nenhum caimento que prejudique este nivelamento. Além dos desníveis de
projeto, outro fator a ser observado é que a extensão de 60m do pavimento deverá ser
executa de uma única vez sem interrupções para facilitar a planicidade deste pavimento.
Antes da execução do pavimento, é preciso ter muito cuidado com a base do
mesmo. O CCR que servirá de base para este pavimento, não pode sofrer carregamento
precoce, pois podem surgir fissuras que, ao passar para o pavimento, podem causar
abertura excessiva das juntas e ocasionar desnível entre as placas de concreto.
Após execução da base, é feita a confecção e instalação das fôrmas. Esta etapa é
de suma importância, pois é nesta fôrma que todos os equipamentos de concretagem se
deslocarão. Ela deverá ser criteriosamente nivelada, peça por peça. Ao fim desta etapa, é
preciso voltar conferindo todo o nivelamento. Como o pavimento que ficará contido nesta
fôrma poderá sofrer lixamento, é crucial que esta fôrma seja nivelada 5 mm acima do pedido
em projeto. Como evolução do processo, recomenda-se que as fôrmas sejam reguláveis
com parafusos e porcas para a regulagem fina da fôrma.
Com a fôrma nivelada, é feita a marcação da correta posição das juntas de dilatação
e posicionamento das barras de transferência. Outra etapa importante, pois qualquer falha
neste processo pode causar concentração de carga, gerando trincas fissuras e até quebra
das placas prejudicando seu nivelamento.
Cumpridas estas etapas, é espalhada a lona que evitará a perda de água do
concreto, e colocada à tela que servirá de armação do pavimento. Chegando a hora do
lançamento do concreto há mais cuidados a serem tomados. É preciso cuidado no
adensamento do concreto e manter o abatimento num limite máximo de 120 mm, para evitar
segregação do material, separando a brita da pasta, que pode ocasionar fissuração e
abrasão superficial, além de prejudicar o lixamento da superfície, causando desnível do
pavimento.
Com o concreto lançado, feita a cura e verificada a resistência do pavimento, é feita
a verificação do nivelamento da superfície. Nesta etapa é fundamental que tanto o executor,
quanto o contratante, e o fabricante façam esta verificação em conjunto, para evitar
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discussões futuras. Esta verificação é feita com topografia e traçando um plano de referência
na superfície do pavimento.
Terminada a verificação são feita as correções necessárias, através de lixamento na
superfície. Recomenda-se que ao invés de usar o lixamento manual, seja feito uso da microniveladora que adianta o serviço e garante uma melhor qualidade e precisão.
Tendo o pavimento sido nivelado, é feita a abertura do fosso da balança. Esta etapa
tem de ser feita após a concretagem e nivelamento do piso. A placa onde o fosso será
implantado deverá ser cortada e demolida para colocação da armadura, moldura, placa de
pesagem e posterior concretagem.
Uma opção para aperfeiçoar os serviços relatados anteriormente é o uso de
pavimento pré-moldado e já nivelado. Esta prática reduziria a perda de material lixado, a
demolição do pavimento para a implantação do fosso e eliminaria todo o processo de
lixamento e verificações da regularidade do pavimento. Reduzindo possíveis erros de
execução in loco.
É preciso lembrar que todas estas etapas são realizadas com acompanhamento da
topografia de todos os envolvidos para atender ao nivelamento do fabricante. Lembrando
que a leitura dos dados deve ser feita em horários em que a temperatura esteja mais amena,
como no meio da manhã ou fim da tarde.
Cumprindo todas estas etapas, com os cuidados descritos acima há maior chance
de garantir o nivelamento do pavimento para atender as exigências do fabricante da
balança, mais usual, de 2 mm a cada 4 m de pavimento de concreto.
Com este correto nivelamento e com a correta pesagem das cargas, será possível
reduzir o ciclo vicioso que ocorre hoje nos pavimentos das cidades e rodovias. Evitando-se a
degradação dos pavimentos será evitada a redução da vida útil das residências com
vibração causada pelo trânsito de veículos nos buracos das vias degradadas.
Seguindo este enfoque percebe-se que as balanças rodoviárias têm uma influência
direta com a preservação das vias das cidades e a preservação das residências evitando
trincas e rachaduras e desconforto para os habitantes. É necessário apenas que sua
localização seja repensada.
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6 SUGESTÃO PARA NOVAS PESQUISAS
Para estudos futuros sugere-se:
- Estudo de pavimentos pré-moldados e já nivelados;
- Uso de micro-concreto na superfície do pavimento executado para facilitar o
nivelamento.
- Novos travamentos de fôrmas com parafusos para ajuste fino.
Além do pavimento podem-se sugerir novas pesquisas sobre a placa de pesagem
que se deteriora com o tempo de uso:
- Materiais mais resistentes às intempéries e ação dos pneus dos caminhões;
- Materiais que apresentem uma vedação maior para evitar a entrada de sujeira e
resíduos de materiais no fosso da balança.
Além da tecnologia de materiais, um estudo que pode ser feito é a viabilidade de
instalar balanças de controle de cargas nas entradas das cidades ou mais próximas a elas.
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ANEXO A

Resolução do CONTRAN 210/2006

MINISTÉRIO DAS CIDADES
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
RESOLUÇÃO Nº 210 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006

Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos
que transitem por vias terrestres e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, no uso da
competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº
4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito.
Considerando o que consta do Processo nº 80001.003544/2006-56;
Considerando o disposto no art. 99, do Código de Trânsito Brasileiro, que
dispõe sobre peso e dimensões; e
Considerando a necessidade de estabelecer os limites de pesos e dimensões
para a circulação de veículos, resolve:
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Art. 1º

As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as

seguintes:
I – largura máxima: 2,60m;
II – altura máxima: 4,40m;
III – comprimento total:
a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 metros;
b) veículos não-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que
possuam 3º eixo de apoio direcional: máximo de 15 metros;
c) veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 18,60
metros;
d) veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semireboque: máximo de 18,60 metros;
e) veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e
reboque: máximo de 19,80;
f) veículos articulados com mais de duas unidades: máximo de 19,80 metros.
§ 1º Os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de
transporte de passageiros e de cargas são os seguintes:
I – nos veículos não-articulados de transporte de carga, até 60 % (sessenta por
cento) da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50m (três metros e
cinqüenta centímetros);
II – nos veículos não-articulados de transporte de passageiros:
a) com motor traseiro: até 62% (sessenta e dois por cento) da distância entre
eixos;
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b) com motor central: até 66% (sessenta e seis por cento) da distância entre
eixos;
c) com motor dianteiro: até 71% (setenta e um por cento) da distância entre
eixos.
§ 2º À distância entre eixos, prevista no parágrafo anterior, será medida de
centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo.
§ 3° O balanço dianteiro dos semi-reboques deve obedecer a NBR NM ISO
1726.
§ 4° Não é permitido o registro e licenciamento de veículos, cujas dimensões
excedam às fixadas neste artigo, salvo nova configuração regulamentada pelo CONTRAN.
Art. 2º

Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por

eixo de veículo, nas superfícies das vias públicas, são os seguintes:
§1º – peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da
capacidade máxima de tração - CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante:
a) peso bruto total para veículo não articulado: 29 t
b) veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões: 39,5 t;
c) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com
duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque, e comprimento total inferior a 16 m:
45 t;
d) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com
duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo e
comprimento total superior a 16 m: 48,5 t;
e) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com
duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos distanciados, e
comprimento total igual ou superior a 16 m: 53 t;
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f) peso bruto total combinado para combinações de veículos com duas
unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t;
g) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com
duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento igual ou superior a 17,50 m: 57
t;
h) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com
mais de duas unidades e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t;
i) para a combinação de veículos de carga – CVC, com mais de duas
unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas,
desde que cumpridos os seguintes requisitos:
1 – máximo de 7 (sete) eixos;
2 – comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros;
3 – unidade tratora do tipo caminhão trator;
4 – estar equipadas com sistema de freios conjugados entre si e com a
unidade tratora atendendo ao estabelecido pelo CONTRAN;
5 – o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático
conforme NBR 11410/11411 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de
segurança;
6 – o acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão
obedecer ao disposto na NBR NM ISO337.
§2º – peso bruto por eixo isolado de dois pneumáticos: 6 t;
§3º – peso bruto por eixo isolado de quatro pneumáticos: 10 t;
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§4º – peso bruto por conjunto de dois eixos direcionais, com distância entre
eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de dois pneumáticos cada: 12 t;
§5º – peso bruto por conjunto de dois eixos em tandem, quando à distância
entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20m e
inferior ou igual a 2,40m: 17 t;
§6º – peso bruto por conjunto de dois eixos não em tandem, quando à
distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a
1,20m e inferior ou igual a 2,40m: 15 t;
§7º – peso bruto por conjunto de três eixos em tandem, aplicável somente a
semi-reboque, quando à distância entre os três planos verticais, que contenham os centros
das rodas, for superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m: 25,5t;
§8º – peso bruto por conjunto de dois eixos, sendo um dotado de quatro
pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial, quando à
distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:
a) inferior ou igual a 1,20m; 9 t;
b) superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m: 13,5 t.

Art. 3º

Os limites de peso bruto por eixo e por conjunto de eixos,

estabelecidos no artigo anterior, só prevalecem se todos os pneumáticos, de um mesmo
conjunto de eixos, forem da mesma rodagem e calçarem rodas no mesmo diâmetro.
Art. 4º Considerar-se-ão eixos em tandem dois ou mais eixos que constituam
um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz.
§1º Quando, em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois
planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40m, cada
eixo será considerado como se fosse distanciado.
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§2º Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com
quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5t, a diferença
de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.
Art. 5º Não será permitido registro e o licenciamento de veículos com peso
excedente aos limites fixado nesta Resolução.
Art. 6º Os veículos de transporte coletivo com peso por eixo superior ao fixado
nesta Resolução e licenciados antes de 13 de novembro de 1996, poderão circular até o
término de sua vida útil, desde que respeitado o disposto no art. 100, do Código de Trânsito
Brasileiro e observadas as condições do pavimento e das obras de arte.
Art. 7º Os veículos em circulação, com dimensões excedentes aos limites
fixados no art 1º, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, poderão circular até
seu sucateamento, mediante Autorização Específica e segundo os critérios abaixo:
I – para veículos que tenham como dimensões máximas, até 20,00 metros de
comprimento; até 2,86 metros de largura, e até 4,40 metros de altura, será concedida
Autorização Específica Definitiva, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via,
devidamente visada pelo proprietário do veículo ou seu representante credenciado, podendo
circular durante as vinte e quatro horas do dia, com validade até o seu sucateamento, e que
conterá os seguintes dados:
a) nome e endereço do proprietário do veículo;
b) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV;
c) desenho do veículo, suas dimensões e excessos.
II – para os veículos cujas dimensões excedam os limites previstos no inciso I
poderá ser concedida Autorização Específica, fornecida pela autoridade com circunscrição
sobre a via e considerando os limites dessa via, com validade máxima de um ano e de
acordo com o licenciamento, renovada até o sucateamento do veículo e obedecendo aos
seguintes parâmetros:
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a) volume de tráfego;
b) traçado da via;
c) projeto do conjunto veicular, indicando dimensão de largura, comprimento e
altura, número de eixos, distância entre eles e pesos.
Art. 8º Para os veículos não-articulados registrados e licenciados até 13 de
novembro de 1996, com balanço traseiro superior a 3,50 metros e limitado a 4,20 metros,
respeitados os 60% da distância entre os eixos, será concedida Autorização Específica
fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com validade máxima de um ano e
de acordo com o licenciamento e renovada até o sucateamento do veículo.
Parágrafo único §1º A Autorização Específica de que trata este artigo,
destinada aos veículos combinados, poderá ser concedida mesmo quando o caminhão trator
tiver sido registrado e licenciado após 13 de novembro de 1996.
Art. 9o A partir de 180 dias da data de publicação desta resolução, os semireboques das combinações com um ou mais eixos distanciados contemplados na alínea “e”
do parágrafo 1º do Art. 2°, somente poderão ser homologados e/ ou registrados se
equipados com suspensão pneumática e eixo auto-direcional em pelo menos um dos eixos.
§ 1º - A existência da suspensão pneumática e do eixo auto-direcional deverá
constar no campo das observações do Certificado de Registro (CRV) e do Certificado de
Registro e Licenciamento (CRLV) do semi-reboque.
§ 2º Fica assegurado o direito de circulação até o sucateamento dos semireboques, desde que homologados e/ ou registrados até 180 dias da data de publicação
desta Resolução, mesmo que não atendam as especificações do caput deste artigo.
Art.10 O disposto nesta Resolução não se aplica aos veículos especialmente
projetados para o transporte de carga indivisível, conforme disposto no Art. 101 do Código
de Trânsito Brasileiro – CTB.
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Art.11

As Combinações de Veículos de Carga-CVC de 57 t serão dotadas

obrigatoriamente de tração dupla do tipo 6X4 (seis por quatro), a partir de 21 de outubro de
2010.
Parágrafo único: Fica assegurado o direito de circulação das Combinações de
Veículos de Carga – CVC com mais de duas unidades, sete eixos e Peso Bruto Total
Combinado – PBTC de no máximo 57 toneladas, equipadas com unidade tratora de tração
simples, dotado de 3º eixo, desde que respeitados os limites regulamentares e registradas e
licenciadas até 5 (cinco) anos contados a partir de 21/10/2005.
Art.12 O não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará nas sanções
previstas no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no que couber.
Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeito a partir de 01/01/2007.
Art. 14 Ficam revogadas, a partir de 01/01/2007, as Resoluções CONTRAN
12/98 e 163/04.

Alfredo Peres da Silva
Presidente

Fernando Marques de Freitas
Ministério da Defesa – Suplente

Rodrigo Lamego de Teixeira Soares
Ministério da Educação – Titular
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Carlos Alberto Ferreira dos Santos
Ministério do Meio Ambiente – Suplente

Valter Chaves Costa
Ministério da Saúde – Titular

Edson Dias Gonçalves
Ministério dos Transportes – Titular
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