
Grip Tester é um equipamento de avaliação 

con�nua da microtextura do pavimento, 

u � l i za d o  p a ra  o  l eva nta m e nto  d o 

coeficiente de atrito entre o pneu-

pavimento. 

O equipamento é composto por uma roda 

teste de borracha padronizada por normas 

internacionais e um espargidor, responsá-

vel por criar uma película d'água de vazão 

constante sob a roda teste para simular a 

pior situação de atrito entre pneu-

pavimento. Dessa forma, é possível 

determinar o coeficiente de atrito (Grip 

Number) do pavimento ensaiado.

Grip Tester

TECNOLOGIA

LEVANTAMENTO DO 
COEFICIENTE DE ATRITO 
ENTRE O PNEU E O 
PAVIMENTO

Equipamento de alto desempenho 
para avaliação contínua da 

microtextura do pavimento. 

O atrito, a fricção, a aderência entre pneu e 

pavimento ou a resistência à derrapagem 

devem ser garan�das na frenagem e na 

manutenção da trajetória dos veículos em 

curvas. Ambas as situações, no entanto, 

resumem-se à existência de uma mesma 

textura, apropriada para a super�cie do 

pavimento nas dadas condições operacio-

nais, independente de ocorrerem longi-

tudinalmente (no caso da frenagem) ou 

transversalmente (no caso das curvas 

horizontais) ao sen�do de deslocamento do 

veículo.



O coeficiente de atrito entre duas 

super�cies é determinado pela natureza 

de cada uma das super�cies em atrito e 

pela força normal que atua no contato. A 

fórmula u�lizada pelo Grip Tester para 

cálculo do coeficiente de atrito, no caso o 

valor do Grip Number (GN) é = Fv/Fh.

Onde: 

GN = Grip Number (coeficiente de atrito) 

Fv = força ver�cal 

Fh = força horizontal

Os aparelhos medidores de atrito funcio-

nam de modo a equacionar as incógnitas 

(variáveis) presentes no processo de me-

dição – e o Grip Tester não é uma exceção 

– resumindo-se a medir o Coeficiente de 

Atrito (Grip Number) externado pela 

super�cie do reves�mento em relação à 

roda teste do equipamento.

Os valores de Coeficiente de Atrito são 

s ign ifica�vos  para  se  moni torar  a 

operacionalidade da via. O atrito presente 

no contato pneu-pavimento pode ser 

conceituado em função da segurança que 

ele garante, podendo ser insuficiente ou 

suficiente conforme as rampas, curvas, 

interseções em nível presentes na via e a 

velocidade diretriz preconizada.
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Grip Tester

FUNCIONAMENTO

LEVANTAMENTOS EM 
GRANDE EXTENSÃO DE 
FAIXA SEM 
INTERFERÊNCIA NO 
TRÁFEGO DA VIA

O Grip Tester opera segundo o princípio 

de roda freada e arrasto fixo sob uma 

película d'água de 0,25 mm, com as 

forças ver�cais e horizontais sendo 

con�nuamente medidas e totalizadas a 

cada dez metros do levantamento e 

considerando os valores médios de 

velocidade do veículo de medição do 

equipamento.  Estes  va lores  são 

calculados e exibidos na tela do 

computador de bordo do técnico que 

realiza o levantamento.

CARACTERÍSTICAS DE
OPERAÇÃO


