
Este equipamento portá�l  permite 

executar ensaios de resistência de 

super�cies úmidas à derrapagem entre o 

p n e u  e  o  p av i m e nto,  ava l i a n d o  a 

microtextura do reves�mento. Determina a 

resistência à fricção entre uma borracha 

(fixada na extremidade do braço do 

pêndulo) e a super�cie da pista. As 

caracterís�cas do aparelho foram desenvol-

vidas para simular a derrapagem do pneu 

de um veículo a uma velocidade de aproxi-

madamente 50 km/h sobre o pavimento.

A resistência à derrapagem medida no 

ensaio de Pêndulo Britânico representa a 

microtextura do pavimento, ou seja, as 

caracterís�cas de rugosidade dos agrega-
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Road Research Laboratory.

dos expostos do pavimento. Essa avaliação 

das condições de segurança em termos de 

aderência pneu-pavimento, ou resistência à 

derrapagem, classificam a pista desde 

perigosa até muito rugosa.

O princípio de medição é rela�vamente 

simples e deve ser feito no sen�do do 

tráfego. Um pêndulo reves�do por uma 

borracha na extremidade do seu braço 

desliza sobre a super�cie do pavimento 

com uma película de água, simulando assim 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO



Esse ensaio consiste na distribuição de 

um volume padrão de areia na super�cie 

d o  p av i m e nto  co m  m ov i m e nto s 

circulares, até que o material recubra a 

maior área possível do reves�mento sem 

que haja exposição do agregado. A 

medição do diâmetro deste círculo 

permite a determinação da espessura da 

camada de areia existente, portanto, a 

macrotextura superficial. Os resultados 

classificam a pista desde muito fina ou 

fechada até muito grosseira ou muito 

aberta. 
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a passagem do pneu no pavimento. Mede-

se então a altura máxima a qual chega o 

pêndulo após a borracha friccionar a super-

�cie do pavimento. A temperatura do 

pavimento deve ser considerada para 

resultados mais precisos.

As avaliações das condições de segurança 

em termos de resistência à derrapagem são 

expressas, de um modo geral, em três 

condições: boa, razoável e ruim.
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VANTAGENS

· Pode ser u�lizado em todos os �pos de 

clima;

· O reves�mento pode ser rugoso ou não 

uniforme;

· Medição rápida;

· Medição de fácil execução;

· Bom desempenho em diversos �pos de 

greide.

ENSAIOS 
DETERMINANTES PARA 
A SEGURANÇA DOS 
USUÁRIOS

O ensaio de mancha de areia permite a 

determinação da macrotextura do pavi-

mento, ou seja, as caracterís�cas de 

textura da mistura exposta, sendo um 

parâmetro que influencia diretamente 

na aderência entre o pneu e o pavi-

mento.

MANCHA DE AREIA:
ANÁLISE DA MACROTEXTURA
DO PAVIMENTO


