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1.  OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as diretrizes executivas de serviços da PCR e o objetivo é 

estabelecer os diversos procedimentos para a execução da reabilitação de pavimentos rígidos 

de concreto de cimento Portland. 

 

2.  REFERÊNCIAS 
 

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

 

• DNER-ES 325/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento de pequeno porte 

• DNER-ES 326/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento forma-trilho  

• DNER-ES  324/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento formas deslizantes 

• Manual de Pavimentos Rígidos -DNER, 

• ES-P15 – Diretrizes Executivas de Serviços – Pavimento de Concreto por Processo 

Tradicional da PCR; 

• ES-P16 – Diretrizes Executivas de Serviços – Pavimento de Concreto por Processo  

Mecânico da PCR. 

 

3.   DEFINIÇÃO  
 

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 

 

• Reabilitação de pavimentos rígidos - prática que engloba todas as medidas técnicas que 

visam devolver ao pavimento as condições estruturais previstas no projeto original ou adaptá-

lo às novas condições de solicitação. 
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4.  CONDIÇÕES GERAIS 
 

Os serviços de reabilitação de um pavimento rígido agrupam-se sob três modalidades: 

 

a) restauração parcial ou total da placa; 

b) reforço do pavimento; 

c) reparo da fundação por meio de injeção. 

 

5. EQUIPAMENTOS 
 

Os equipamentos utilizados nos serviços de reabilitação são os seguintes: 

• ferramentas manuais para limpeza de juntas - cinzel, formão, ponteira; 

• jato de ar comprimido para limpeza de juntas e áreas de reparos; 

• jato de areia para limpeza e preparação da superfície de reparos; 

• vassouras ou escovas para limpeza e aplicação de endurecedores superficiais e   

argamassas de ligação; 

• serra de disco diamantado para corte de juntas e áreas de reparos; 

• equipamento para injeção de resinas epóxicas; 

• equipamento para aplicação de materiais selantes; 

• martelete pneumático para remoção de concreto; 

• rompedor hidráulico acoplada a retro-escavadeira; 

• equipamento para compactação em pequenas áreas - “sapos”, compactadores vibratórios; 

• escarificadores, caminhão pipa e rolo compactador, no caso de seqüência de placas; 

• equipamento de pequeno porte para execução de pavimento - vibradores, réguas 

vibratórias, acabadores de superfície; 

• “gabarito” de 3,00m para conferência de nivelamento. 
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6.  EXECUÇÃO 
 

6.1  Recuperação de Juntas 
 

6.1.1  Esborcinamento (bordas danificadas) 
 

a) Corta-se o concreto com serra de disco diamantado até uma profundidade de 1,5 a 2cm, 

segundo uma linha paralela à junta, distando de, aproximadamente, 15cm; 
 

b) Em seguida, com martelete de  ar comprimido ou processo equivalente, remove-se o 

concreto entre a junta e o corte, até a profundidade necessária de 5cm, no mínimo; 

 

c) Remove-se as partes de concreto afetadas ou em mau estado e nivela-se, a grosso modo, 

o fundo da abertura feita na placa, procedendo então limpeza com jato de ar comprimido. 

 

d) Alternativamente, pode-se fazer a limpeza das paredes e do fundo do reparo utilizando jato 

de areia para remover as partes soltas ou fracamente aderidas ao concreto, tratando-se, 

posteriormente, de limpar a área de reparos das partículas de areia nela eventualmente 

deixadas; 
 

e) Limpas e secas as paredes e o fundo da cavidade aplicar pintura de ligação com pasta à 

base de resina epóxica, em espessura de 1 a 2mm. Esta pintura não é aplicada na placa 

adjacente, pois nela é colocada uma talisca de madeira, de plástico ou de isopor, para 

recompor a junta; 

 

f) Em seguida lançar o concreto, que deve ter as seguintes características: 

• dimensão máxima característica do agregado igual ou inferior a 1/3 da espessura do 

reparo; 

• relação água/cimento ≤ 0,45 
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g) A superfície do concreto deve ser acabada conforme o tipo de textura do pavimento 

existente; 

 

h) O concreto deverá ser curado, inicialmente, pelo processo da cura química e, 

posteriormente, com panos ou sacos de estopa ou aniagem mantidos permanentemente 

úmidos durante pelo menos 7 dias; 

 

i) Adotar os mesmos critérios de limpeza e de geometria regular da área de reparo, também, 

o emprego de argamassa estrutural autonivelante “grout” ou similar, cujas instruções de 

aplicação fornecidas pelo fabricante devem ser seguidas rigorosamente. 

 
6.1.2  Resselagem  
 

Neste tipo de recuperação iniciar os trabalhos com a limpeza da junta removendo os materiais 

selantes ou incompressíveis porventura existentes, com auxílio de ferramentas manuais, tais 

como: talhadeiras, ponteiras, serra de disco, vassouras de fios duros e jatos de ar comprimido. 

 

Caso as juntas apresentem-se esborcinadas deverão ser reparadas conforme o descrito no 

subitem anterior. 

 

Antes da aplicação do selante deve ser garantido o fator de fôrma do reservatório, se 

necessário mediante a colocação de fita plástica ou cordão de sisal, à profundidade 

conveniente. 

 

Faz-se, então, a selagem das juntas com material apropriado, devendo ser vazado no local a 

quente, o qual deverá ser suficientemente adesivo ao concreto, impermeável à água, dúctil e 

pouco extrusível, não devendo fluir nos dias mais quentes, nem tornar-se quebradiço nas 

ocasiões de frio intenso. Recomendam-se misturas aplicadas a quente de cimento asfáltico 

com material inerte, tais como cimento Portland ou calcários finamente pulverizados. 
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O material inerte deverá apresentar uma finura tal que o resíduo, retido na peneira de 

0,075mm não exceda de 35% em massa. 

 

Sempre que possível, a mistura deverá ser dosada em laboratório, podendo-se entretanto, na 

impossibilidade da dosagem, recomendar a utilização de 50% de material inerte quando o 

ligante empregado for um cimento asfáltico. 

 

O material de vedação só poderá ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem  

devidamente preparados e secos. 

 

Preliminarmente, os sulcos destinados a receber o material vedante devem ser 

completamente limpos, empregando-se para isso ferramentas com pontas em cinzel que 

penetram na ranhura das juntas, vassouras de fios duros e jatos de ar comprimido. O material 

de vedação, obedecendo às condições descritas neste subitem, quando for o betuminoso 

filerizado, será aplicado a quente, devendo a operação de aquecimento ser cuidadosamente 

controlada com termômetro, a fim de que a temperatura não ser eleve a ponto de prejudicar 

suas propriedades. 

 

A temperatura de aquecimento do ligante betuminoso, situada entre os limites especificados 

pelos ensaios de laboratório, deve apenas permitir que o mesmo apresente consistência 

adequada à aplicação, não devendo ultrapassar 175° C. O material de vedação deve ser 

cautelosamente vertido no interior dos sulcos sem respingar na superfície, e em quantidade 

suficiente para encher a junta até 0,5 cm abaixo da superfície da placa. 

 

Qualquer excesso deverá ser prontamente removido com ferramentas aquecidas e a 

superfície limpa de todo material respingado. Após o resfriamento, será completado o 

enchimento onde for constatada insuficiência de quantidade de material aplicado. 
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6.2  Tratamento de Fissuras Superficiais 
 

6.2.1  Fissuras Superficiais Lineares 
 

Nas fissuras de abertura no máximo igual a 1mm, não esborcinadas, a solução mais indicada 

para o reparo é a injeção e a selagem com produtos a base de resina epóxica, desde que as 

fissuras não estejam ativas, o que obrigaria a aplicação de selante elástico. 

 

Para fissuras com abertura maior que 1mm ou que apresentem esborcinamento, a execução 

do reparo inicia-se pelo corte, com uma serra de disco, de cada lado da fissura e até 

profundidade de 25mm, de modo que a distância entre os cortes seja de 30mm, no máximo. 

 

O concreto entre os cortes é então removido por meio de vassouras ou outras ferramentas 

manuais como: cinzel, talhadeira e outras, promovendo-se limpeza com jato de ar comprimido 

da ranhura formada. 

 

Após a ranhura estar completamente limpa é aplicado o material selante apropriado, que pode 

ser vazado no local, a quente ou a frio, ou então ser pré-moldado. 

 

Quando a fissura for muito irregular, impossibilitando o corte com serra de disco, faz-se o 

apicoamento de suas bordas, ao longo de toda extensão, numa seção retangular com 

profundidade máxima de 25mm e largura máxima de 30mm, completando a limpeza da 

ranhura com ferramentas manuais e jato de ar comprimido. 

 

O material selante apropriado é então aplicado, podendo ser vazado no local a quente ou a 

frio. 
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6.2.2  Fissuras Superficiais do Tipo “Rendilhado” 
 

A solução para o reparo nestas áreas fissuradas é a selagem das fissuras com produtos à 

base de resina epóxica ou a aplicação de endurecedores superficiais, do tipo fluorsilicato de 

zinco ou de magnésio, ou silicato de sódio; estes últimos são os mais utilizados, tendo em 

vista, principalmente, a facilidade de aplicação, que consiste no espalhamento e posterior 

vassouramento da superfície fissurada, de solução com 20% a 30% de concentração. 

 

 
6.3  Recuperação de Desgaste Superficial e Escamação 
 

 

a)  Corta-se o concreto com uma serra de disco numa profundidade de 1,5 a 2cm, abrangendo 

toda a área danificada. Em seguida, com martelete pneumático ou equipamento equivalente 

remove-se o concreto até profundidade necessária, com 5cm, no mínimo,. As paredes do 

reparo devem ser as mais verticais possíveis; 

 

b) Removem-se todas as partes deterioradas, nivelando-se o fundo do reparo sem 

preocupação com a precisão. Proceder, então, limpeza com jato de ar comprimido ou com jato 

de areia sob pressão, devido à dificuldade para a remoção das partes soltas ou fracamente 

aderidas ao concreto. Para a limpeza final novamente jato de ar comprimido; 

 

c) Para assegurar a aderência do concreto novo ao antigo deve ser aplicada nas paredes e 

fundo de reparo pintura à base de resina epóxica, ou uma camada de argamassa de ligação 

com 1,5 a 3mm de espessura, composta de cimento, areia e água, de consistência “cremosa” 

contendo emulsão adesiva. Podem, também, ser empregadas argamassas denominadas 

poliméricas que já possuem emulsão adesiva em sua constituição; 
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d)  Antes do lançamento da argamassa de ligação é preciso assegurar o umedecimento da 

superfície pelo maior período de tempo possível (recomenda-se 24 horas), sem, no entanto, 

permitir a formação de poças. 

 

e) A aplicação de argamassa será feita por meio de vassouras adequadas e, em hipótese 

alguma, será permitida a secagem antes do lançamento do concreto (caracterizada pelo 

embranquecimento da camada); 

 

 f)  Lançar o concreto, o qual deverá cumprir a algumas exigências fundamentais: 

• dimensão máxima característica do agregado igual ou menor que 1/3 da espessura do   

reparo; 

• relação água/cimento (≤ 0,45). 

 

g)  Depois de lançado o concreto deverá ser adensado e acabado com a textura do restante 

do pavimento; 

 

h) A cura deve ser, imediatamente, após o acabamento da camada. Inicialmente pode ser 

realizada por aspersão de um produto de cura química, durante um período de 24 a 48 horas, 

cobrindo-se a superfície, posteriormente, com sacos de estopa ou de aniagem, mantidos 

permanentemente umedecidos, até que o tráfego possa ser liberado em função dos 

resultados de resistência mecânica. 

 

i) Para recuperar as superfícies de pavimento que apresentam escamação adota-se, 

também, a utilização de argamassa estrutural autonivelante. Nesse processo, a área 

danificada é quebrada numa profundidade conveniente e limpa com ar comprimido ou jato de 

areia. A aplicação do produto deverá obedecer, ainda, as instruções detalhadas de seu 

fabricante. 
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6.4  Reparos que Afetam Toda a Espessura da Placa 
 

Estes reparos devem ser feitos quando as placas apresentem fissuras lineares muito abertas 

ou esborcinadas, quando não processem a transferência de carga por entrosamento dos 

agregados, quando apresentam fissuras provocadas por deficiência estrutural do concreto ou 

da fundação, com abertura superior a 1mm. Quando houver buracos ou outros defeitos que 

comprometam a capacidade de carga do pavimento, haverá necessidade de remoção parcial 

ou total da placa, em toda a sua espessura. 

 

6.4.1 Fissuras Transversais de Abertura Superior a 1,5 mm, ou Seriamente Esborcinadas 
 

Este caso particular de reparo se aplica quando não há perda de suporte da fundação, pois, 

caso isso ocorra, devido à necessidade de maiores áreas de remoção de concreto para uma 

recuperação adequada da fundação, serão empregados os métodos de recuperação parcial 

ou total da placa (ver itens 6.4 ou 6.5). 

 

6.4.1.1 Fissura Transversal no Interior da Placa 
 
  
a) Corta-se o concreto ao longo de duas linhas paralelas, perpendiculares ao eixo longitudinal 

da pista, abrangendo a região fissurada e distantes entre si de aproximadamente 100cm. Os 

cortes serão feitos inicialmente com uma serra de disco (com aproximadamente 3cm de 

profundidade) e, a seguir, serão utilizados um martelete pneumático ou outro equipamento 

qualquer para remoção do concreto , em toda a espessura do pavimento, de modo que as 

paredes do reparo fiquem rugosas e as mais verticais possíveis. Podem ser eliminadas as 

barras de ligação da junta longitudinal que estejam nas paredes do reparo; 

 

b) A sub-base deverá ser examinada e reparada, se necessário; 
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c) As paredes do reparo deverão ser limpas com jato de ar ou de areia, de modo a remover 

as partes soltas ou fracamente aderidas ao concreto; 

 

d) No caso da existência de armadura distribuída, ao se remover o concreto deve-se deixar 

cerca de 25cm de armadura exposta, o que servirá para aumentar a ligação entre o concreto 

novo e o antigo; 

 

e) A espessura do remendo deve ser aumentada em 10% sobre a espessura do restante da 

placa e/ou ser interposta camada de concreto pobre com 10cm de espessura. 

 

f) As paredes do reparo, depois de limpas e secas, serão pintadas com material à base de 

resina epóxica que servirá como elemento colante entre o concreto novo e o antigo. 

Alternativamente utilizar uma argamassa de cimento e areia como camada de ligação, 

tomando-se, entretanto, os seguintes cuidados: 

 

 1º -  as paredes do reparo devem ser umedecidas antes da colocação da argamassa de 

ligação; 

 

2º -  o concreto do reparo deverá  ser lançado imediatamente após a aplicação da 

argamassa, não permitindo, em hipótese alguma, que esteja seca antes da operação de 

lançamento do concreto novo; 

 

g) Depois de lançada a camada ligante, coloca-se o concreto do reparo, que deverá ter: 

 

• relação água/cimento ≤ 0,45 
 

• resistência mecânica que atenda as condições de projeto e no mínimo, igual a do 

concreto existente.  
 

Recomenda-se o uso de cimento Portland do tipo 40, sendo adequado o emprego do cimento 

ARI, ou aditivo acelerador de resistência ou de alta redução de água, sempre que houver 

necessidade de abertura rápida ao tráfego. 

 
12 

 



   
 

                                                                                                                                                            
                                                                         

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL. 5 / ES-P24 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Diretrizes Executivas de Serviços de Reabilitação de Pavimento de Concreto 

DATA 
 
            2003 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
 

h) Devem ser tomadas medidas que minimizem os efeitos da retração plástica e hidráulica 

nas primeiras idades do concreto, tais como: 

 

• Uso de concretos mais secos, desde que atendam as características de resistência 

mecânica, durabilidade e ao método executivo; 

• Uso de aditivo plastificante, pois em geral produzem certa diminuição no consumo de 

cimento e da quantidade de água; 

• Cuidados na execução para que se evite a segregação do concreto, posto que a 

elevada quantidade de argamassa na superfície aumenta a possibilidade de 

fissuração; 

• Cuidado com a cura do concreto. 

 

 

i) O concreto deverá ser adensado e acabado de modo que a textura superficial seja 

semelhante a do pavimento existente. 

 

j) As operações de cura deverão ser iniciadas logo que termine o acabamento superficial e 

deverão ser as mais rigorosas possíveis. Iniciam-se com a aplicação de um produto de cura 

química e, assim que o concreto adquira uma resistência tal que garanta a preservação do 

acabamento superficial, deverá ser coberto com sacos de estopa ou de aniagem, mantidos 

permanentemente úmidos durante 7 dias. 

 
Opcionalmente em função das características do concreto e das condições ambientais, será 

adotadas uma armadura distribuída de retração, de modo à absorver as tensões devidas a 

retração hidráulica e térmica. 

  

Recomenda-se, também, que as juntas transversais que compõem a placa existente sejam 

aprofundadas de 1 a 2 cm e, posteriormente, seladas. 
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Notas: 

1) Deve-se observar, ainda, que em ambos métodos aqui descritos não é necessário 

garantir a aderência, por meio de colagem do concreto novo com as paredes do reparo, 

quando estas são formadas pelas juntas longitudinais das placas adjacentes. 

 

2) Para este tipo de reparo abrangendo toda a largura da placa, poderá ser utilizada a 

metodologia descrita em 6.5.3, neste caso, construindo-se duas novas juntas 

transversais, não se utilizando adesivo entre o concreto novo e o antigo. 

 

6.4.1.2  Fissura Transversal Próxima à Junta Transversal 
 

Devido à necessidade de reconstrução da junta transversal deve ser adotado o procedimento 

descrito no item 6.4.1.1. 

 

 

6.5  Métodos de Reconstituição Parcial da Placa 
 

Aplicam-se na recuperação de defeitos onde não há necessidade de remover totalmente a 

placa de concreto. 

 

6.5.1  Reparo no Interior da Placa (Fig. 2) 
 

Utilizado na eliminação de  defeitos localizados - como buracos por exemplo - esse tipo de 

reparo deve ser executado com a maior dimensão de reparo (L) orientada no sentido 

longitudinal da placa e a relação entre o comprimento (L) e a largura (B) do reparo deve ser de 

aproximadamente 1,5 a 2. 
 

a) Corta-se o concreto com serra de disco até profundidade de 3cm, de modo a atingir toda a 

área a ser reparada. Com o martelete de ar comprimido ou equipamento similar, remove-se o 

concreto em toda a espessura da placa. A amplitude da área substituída deve ser tal que 

alcance toda a parte de concreto e fundação em estado precário; 
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b) Garantem-se as condições de suporte da sub-base por meio de recompactação, ou 

preferencialmente substituindo-se; 

 

   c) No caso de existência de armadura distribuída, esta não será totalmente removida do local 

do reparo, deixando-se exposto 25cm das extremidades dos ferros. As extremidades serão 

parcialmente dobradas posteriormente, assegurado a união entre o concreto novo e o antigo, 

neste caso, o concreto de reparo deverá ser armado conforme o pavimento existente; 

 

d)  As paredes do reparo deverão ser limpas com jatos de ar ou de areia; 

 

e) Seguem-se as recomendações citadas nas alíneas f, g, h, i  do item 6.4.1.1 de recuperação 

de fissuras transversais com abertura superior a 1mm, ou esborcinadas. 

 

6.5.2  Reparo Tangente às bordas da Placa, que não abrange toda a Largura (Fig. 4, 5 e 
6) 
 

Também nestes casos a maior dimensão do reparo (L) deve estar orientada na direção 

longitudinal da placa. A relação entre o comprimento naquele que atinge todo o comprimento 

da placa. A relação entre o comprimento (L) e a largura (B) do reparo deve se situar entre 1,5 

e 2, exceto quando atingirem todo o comprimento da placa. 

 

Recomenda-se, quando o reparo tangênciar uma junta transversal, o valor mínimo da largura 

(B) seja de 0,5m; quando tangencial uma junta de expansão, o valor mínimo da largura (B) 

será de 1,0m a 1,2m, no caso da largura da placa ter 3,0m ou 3,5m, respectivamente. 
 

A sequência dos serviços de reparo será a seguinte: 
 

a) Corta-se o concreto com serra de disco até uma profundidade de 3cm, de modo a atingir 

toda a área a ser reparada. Com o martelete de ar comprimido ou equipamento similar, 

remove-se o concreto em toda a espessura da placa. A amplitude da área substituída deve 

ser tal que alcance toda a parte de concreto e fundação em estado precário; 
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b) Garantem-se as condições de suporte da sub-base por meio de recompactação, ou 

preferencialmente substituindo-se; 

 

c) No caso de presença de armadura distribuída, esta não será totalmente removida do local 

do reparo, deixando-se 25cm das extremidades dos ferros expostos, que serão dobrados 

posteriormente, assegurando a união entre o concreto novo e o antigo. Neste caso, o concreto 

deverá ser armado conforme o pavimento existente; 
 

    
d) As paredes do reparo deverão ser mantidas verticais e ásperas; 

 

e)  As barras de transferência deverão ter suas extremidades expostas, alinhadas, pintadas,  

e engraxadas. No caso de junta de encaixe, este poderá ser removida. Não será necessário 

garantir a aderência do concreto novo as paredes do reparo formadas pelas placas 

adjacentes; 

 

f) As recomendações seguintes são as mesmas citadas a partir da alínea d) do método de 

execução de reparo no interior da placa, com a ressalva de que contém o reparo; 

 

g) As juntas do pavimento deverão ser refeitas e seladas; 

 

h) Quando o reparo atingir todo o comprimento da placa e a sua largura for maior que 1/3 da 

largura da placa, recomenda-se que esta seja totalmente removida e reconstruída. 

 

i) Quando o reparo atinge todo o comprimento da placa, recomenda-se a adoção de uma 

armadura de retração, colocada próxima à face superior do concreto. 

 
6.5.3  Reparo que Abrange Toda a Largura da Placa (Fig. 7 e 8) 
 

Este tipo de reparo é caracterizado pelo fato de que sua largura (B) coincide com a largura 

total da placa. 
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a) Remove-se a zona avariada numa amplitude tal que assegure as boas condições do 

restante da placa e da sub-base conforme seção 5.4.1, alínea (a). A área não deve ser inferior 

a 1/3, nem superior a 2/3 da área da placa; 

 

b) As condições de suporte deverão ser garantidas pela substituição parcial do material 

existente sob a placa e colocação de uma camada de concreto pobre com 10cm de 

espessura; 

 

c) As barras de transferências e de ligação poderão ser mantidas (caso não estejam 

oxidadas); as barras de transferência deverão ter suas extremidades expostas, alinhadas, 

pintadas e engraxadas. As paredes do reparo deverão ser mantidas verticais e ásperas; 

 

d) No caso de existência de armadura distribuída, esta deverá ser totalmente removida do 

local do reparo. Posteriormente será colocada uma nova armadura com a mesma taxa de aço 

daquela retirada; 

 

e) Não é preciso produzir aderência entre o concreto novo e o antigo; 

 

f) As recomendações seguintes são as mesmas citadas a partir da alínea (d) do método de 

execução de reparo no interior da placa, com a ressalva de que a limpeza das paredes do 

reparo pode ser feita apenas com jatos de ar comprimido, desnecessário garantir a aderência 

entre o concreto novo e o antigo; 

 

g) As juntas do pavimento deverão ser refeitas e seladas, construindo-se uma ou duas, novas 

juntas, conforme o caso; 

 

6.6  Método para Reconstituição Total da Placa 
 

Sempre que o reparo atingir área superior a 2/3 da área da placa, esta deverá ser totalmente 

removida e refeita. O processo de execução obedece algumas condições particulares: 
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a) Para que não haja recalques diferenciais da nova placa em relação àquelas existentes, 

recomenda-se a execução de uma camada de concreto pobre com 10cm de espessura, 

aumentando-se assim a capacidade de suporte da fundação na região do reparo. No entanto, 

esta recomendação é dispensável quando a sub-base é semi-rígida (solo-cimento, concreto 

pobre, brita graduada) e se encontra em perfeito estado; 

 

as barras de transferência e de ligação poderão ser mantidas (caso não estejam oxidadas). 

As barras de transferência deverão ter suas extremidades expostas, alinhadas, pintadas e 

engraxadas; 

 

b) As paredes do reparo deverão ser limpas com jato de ar, não havendo necessidade de 

aplicação da camada de ligação; 

 

c) Os cuidados com a produção, lançamento, acabamento e cura do concreto são os 

mesmos mencionados nas metodologias de reparos parciais; 

 

d) As juntas deverão ser refeitas e seladas; 

 

e) Deverão ser também adotadas as mesmas recomendações da alínea “h” do sub-item 5.4.2 

 

7. REPAROS DE FUNDAÇÃO 
 
7.1 Introdução 
 
As deficiências na fundação do pavimento, decorrentes de execução deficiente, mau 

funcionamento e precária manutenção do material selante das juntas e da própria ação do 

tráfego e do meio ambiente, provocam  novos defeitos no pavimento de concreto que, apesar 

de não comprometerem a integridade da estrutura, podem comprometer a segurança do 

tráfego e, com o tempo, trazer a ruína ao pavimento. 
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Os defeitos mais comuns decorrentes da insuficiência da fundação são (conforme Manual de 

Pavimento Rígido/1989 – DNER 49 – defeitos nos pavimentos rígidos – terminologia): 

 

• Bombeamento; 

• Assentamento; 

• Alçamento de placas; 

• placa “bailarina” 

• Desnível pavimento-acostamento. 

 

 

7.2 Método de Execução do Reparo 
 
Para realizar o reparo desses defeitos sem a destruição total ou parcial da placa, o processo 

recomendado é a injeção, sob a placa, de misturas fluidas de solo-cimento, argamassa de 

cimento e areia e até mesmo de misturas asfálticas. Estes materiais são injetados com 

pressão adequada para promover o alçamento e o nivelamento das placas, sem provocar 

danos no concreto. 

 

Como orientação, a argamassa pode ser composta de 4 a 5 partes de areia fina para 1 parte 

de cimento Portland. A granulometria da areia deve apresentar cerca de 30% de material 

passando na peneira nº 200, ou então 100% passando na peneira nº 50 e no mínimo 60% 

passando na peneira nº 200. 

 

A consistência deste material deve ser fluida ou mais seca, dependendo da injeção se 

destinar, respectivamente, a preencher vazios sob a placa ou provocar o seu alçamento. Para 

a obtenção da resistência adequada procura-se evitar o aumento da água, que poderia 

provocar sedimentação do material ou vazios na sua massa após endurecida. Para tanto, 

pode-se lançar mão de aditivos apropriados, do tipo plastificante ou superplastificante. A 

resistência a compressão exigida para o material, determinada em corpos de prova cilíndricos 

de 05 cm x 10 cm, deve ser em torno de 2 Mpa. 
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8.  INSPEÇÃO 
 

8.1  Execução de Reparos 
 

Os reparos deverão ser realizados conforme descrito nesta Especificação. 

 

Não serão aceitos os reparos que forem feitos de maneira diferente daquela indicada nesta 

Especificação. 

 

8.2  Controle do Concreto 
 

Os concretos utilizados na recuperação parcial ou total das placas serão controlados como 

especificado para os pavimentos executados com equipamento de pequeno porte. 

 

A aceitação dos trechos recuperados será conforme os critérios estabelecidos na referida 

Especificação. 

 

 
9.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

9.1 – MEDIÇÃO 
 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

 

Os tratamentos de fissuras e recuperação de juntas serão medidos por metro linear 

 

As recuperações da superfície do pavimento serão medidas por metro quadrado. 

 

A reconstrução parcial ou total das placas do pavimento será medida por metro cúbico, de 

concreto moldado, efetivamente aplicado. 
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A injeção de argamassa será medida pelo volume de pasta aplicada. 

 

 
9.2 – PAGAMENTO 
 
 
O pagamento será efetuado pelos preços unitários contratados e, neles, estarão incluídos o 

fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos e demais serviços 

necessários à execução dos mesmos. 
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FIGURA 1 – DETALHES DA METODOLOGIA “A” DE REPARO DE FISSURAS   

 TRANVERSAIS 

23cm 23cm

100cm

h

h/2

h/2

Ø 16

Barra de transferência (aço CA-24; Ø 16)
com espaçamento de 30 cm tendo,
metade mais 2 cm pintada e engraxada

Camada Impermeabilizante
(papel betumado ou filme plástico)

Pintura de Ligação

∼∼

Selante
Pintura de LigaçãoConcreto de Reparo

 
FIGURA 2 – DETALHE DA METODOLOGIA “B” DE REPARO DE FISSURAS 

  TRANSVERSAIS 

Camada Impermeabilizante
(papel betumado ou filme plástico)

Pintura de Ligação
(argamassa de epóxi ou de cimento)

100cm∼∼
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CA-50, com 0,61 cm²/m linear
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5cm 5cmØ 9 c.100

5cm
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FIGURA 3 – REPARO NO INTERIOR DA PLACA 
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FIGURA 4 – REPARO TANGENCIADO A BORDA TRANSVERSAL DA PLACA 
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FIGURA 5 – REPARO TANGENCIADO A BORDA TRANSVERSAL E A BORDA 

LONGITUDINAL DA PLACA 
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FIGURA 6 – REAPARO TANGENCIADO AS BORDAS LONGITUDINAIS DA PLACA 
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FIGURA 7 – REPARO LOCALIZADO NO INTERIOR DA PLACA, ABRANGENDO TODA 
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FIGURA 8 – REPARO QUE ABRANGE TODA LARGURA DA PLACA, TANGENCIADO A 

BORDA TRANSVERSAL 

Filme plástico ou papel
betumado

h

Junta transversal de retração

Junta transversal
de topo

 1,5 1,5

CORTE BB'

10

0,8 0,8
Selante

PLANTA
(dimensões em cm)

B'

Bordos livres

Reparo

B

Junta longitudinal
refeita e selada

Junta transversal de topo

Filme plástico ou 
papel betumado

 1,5

CORTE AA'

10

Selante
0,8

A'A

Concreto pobre
(necessário)

 
 

 

 
28 

 


