
 

 

Identificação de Anomalias 

A Anomalias nos Materiais constituintes 

A-1 Defeitos de betão nas articulações de betão 

A-2 Corrosão das armaduras nas articulações de betão 

A-3 Fissuração, ovalização, quebra ou desgaste dos roletes 

A-4 Fissuração, desgaste, deformação, arqueamento ou rotura das chapas metálicas 

A-5 Defeitos nos revestimentos de deslizamento em teflon 

A-6 Esmagamento, deterioração e fluência da camada de chumbo 

A-7 Defeitos nas camadas de Neoprene 

A-8 Corrosão das partes metálicas 

A-9 Deterioração ou má fixação entre componentes, placas de deslizamento, guia ou batentes 

AA-1 Deterioração dos elementos guarda-pós 

AA-2 Degradação dos vedantes da panela 

B Anomalias de concepção ou de funcionamento 

B-1 Inclinação desajustada dos rolos ou roletes 

B-2 Desalinhamento dos eixos dos roletes em roletes múltiplos 

B-3 Inclinação excessiva ou deficitária do pêndulo 

B-4 Inclinação excessiva ou deficitária da calote esférica ou cilíndrica 

B-5 Transposição da guia de bloqueio 

B-6 Impedimento do deslocamento ou rotação por deposição de detritos 

B-7 Impedimento do deslocamento ou rotação por corrosão excessiva 

B-8 Distorção elevada do neoprene - Cisalhamento superior a metade da altura 

B-9 Deformação lateral elevada da almofada de neoprene dentro da panela 

BB-1 Deslocamento excessivo do aparelho de apoio móvel 

BB-2 Falta de lubrificação que aumenta a resistência ao deslocamento 

BB-3 Compressão elevada do neoprene. 

C Anomalias de construção, instalação ou colocação 

C-1 Fixações provisórias dos aparelhos de apoio não retiradas 

C-2 Amarrações provisórias dos encontros ao tabuleiro não retiradas 

C-3 Defeitos de geometria ou de execução das bases de assentamento 

C-4 Aparelhos fixos com o lado mais pequeno não paralelo ao eixo do pilar 

C-5 Inversão da colocação do aparelho de apoio 

C-6 Aparelho de apoio móvel não direcionado para o ponto fixo ou apoio fixo 

C-7 Fixações do aparelho de apoio deficientes 

D Anomalias nas bases de assentamento 

D-1 Deslocamento ou desligamento das mesas de assentamento 

D-2 Deficiente integridade da base de assentamento 

D-3 Humidade ou água estagnada na base de assentamento 

D-4 Detritos ou vegetação 

 

 

 


