
O grooving (ranhuras) tem em sua finalidade principal agregar velocidade ao 

escoamento da água superficial, em especial quando sob a ação do trem de 

pouso das aeronaves, reduzindo a ocorrência de hidroplanagem pelo aumento 

da macrotextura da superfície do pavimento.

A profundidade do Grooving poderá variar, em virtude das irregularidades das 

declividades.

Grooving

As tolerâncias para os canais de plástico devem 

ser estabelecidas para definir o alinhamento, 

profundidade, largura e espaçamento do sulco. 

As tolerâncias sugeridas são 7,5 mm em 

alinhamento para 22 mm, profundidade mínima 

3 mm, profundidade máxima 9,5 mm, largura 

mínima 3 mm, largura máxima 9,5 mm largura 

mínima 3 mm largura máxima 9,5 mm; 

espaçamento mínimo 28 mm, espaçamento 

máximo 50 mm centro a centro. 

As tolerâncias de penteabilidade devem resultar 

em uma configuração média de 3 mm x 3 mm x 

12 mm configuração.

TÉCNICA

Equipamento autopropelidos e especializados 
para execução de ranhuras em pavimentos.



O equipamento utilizado é autopropelidos e especializados para execução 
de ranhuras em pavimentos, com porte e produtividade, com sistema de 
coleta integrada de detritos durante a execução dos serviços mantendo a 
superfície do pavimento permanentemente limpa, em condições de 
liberação imediata de tráfego e sem contaminar demais áreas da pista de 
pouso / decolagem e acostamentos.
Mantendo critérios de segurança aos prossionais da equipe de execução 
e a preservação do meio-ambiente.
Equipamento disponhe de sistemas de serras diamantadas paralelas, 
perfeitamente verticais, alinhadas e niveladas, com capacidade de 
execução de no mínimo 75 cm de
faixa sulcada em cada passada, na profundidade e largura requerida. As 
serras são selecionadas tais que não desagreguem o pavimento.
O sistema de serras é composto por lâminas de idêntica espessura, com 
vistas a ser obtido um ranhuramento uniforme.

EQUIPAMENTO
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A PC 1500 da Fabricante Norte Americana 
Diamond Products, é mais rápida, mais ágil devido 
ao seu porte mais compacto, ideal para serviços 
de Grooving. 
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