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RESUMO 

 

O emprego de pavimentos permeáveis tem se tornado cada vez mais necessário como 

medida compensatória para amortecer as vazões de pico e atenuar os impactos gerados 

pelas chuvas torrenciais em áreas altamente urbanizadas. Dentre os materiais 

convencionalmente adotados como revestimento permeável no contexto nacional 

destacam-se os blocos de concreto intertravados (BCI) e o asfalto poroso. No entanto, 

internacionalmente, existem materiais alternativos que podem apresentar permeabilidade 

igual ou até mesmo superior. Sob esse prisma, convém destacar o uso dos blocos de 

concreto articulados (BCA), recentemente adotados nos Estados Unidos e na Coréia do Sul, 

cuja capacidade de infiltração vem mostrando-se bastante promissora. Diferentemente dos 

blocos intertravados, os BCA foram projetados para trabalhar em conjunto, já que são 

interconectados por meio do encaixe das articulações unidirecionais de cada peça, 

sobrepostas umas às outras, dispensando assim o uso de material de rejunte, o que por sua 

vez aumenta a permeabilidade do revestimento. Contudo, embora o desempenho hidráulico 

aparente ser eficaz, questiona-se se o pavimento de blocos de concreto articulados (PBCA) 

comporta-se de forma igualmente satisfatória em termos estruturais. Nesse sentido, visando 

avaliar o desempenho estrutural e hidráulico de um pavimento permeável de BCA, foi 

construída uma pista experimental (20 x 5 m) no Campus da USP, adotando-se dois tipos de 

base, uma de agregado reciclado (RCD) e outra de agregado natural (brita 1). Na análise 

estrutural utilizaram-se como parâmetros de avaliação as deflexões máximas obtidas via 

FWD (Falling Weight Deflectometer), a eficiência de transferência de carga (LTE – Load 

Transfer Efficiency) e por fim, os módulos de resiliência retroanalisados para cada camada. 

Ademais, a pesquisa ainda avaliou a influência da presença de fissuras ou trincas nos blocos 

no desempenho estrutural do pavimento, já que acabaram tornando-se recorrentes em 

ambas as seções avaliadas. Já na avaliação hidráulica, monitorou-se a taxa de infiltração in 

situ ao longo de quase vinte meses. Complementarmente, foram realizadas ainda avaliações 

laboratoriais dos materiais empregados e funcionais do pavimento. A análise estrutural 

indicou que o sentido articulado do BCA obteve respostas estruturais nitidamente melhores 

que o sentido não articulado em termos de módulo de resiliência, deflexões máximas e LTE, 

evidenciando que de fato as articulações conferem intertravamento ao pavimento, próximo 



 

 

ao propiciado pela areia de rejunte no BCI. A base de RCD por apresentar uma distribuição 

granulométrica mais bem distribuída do que a brita 1, também obteve melhores resultados. 

Já a presença de trincas ou fissuras nos blocos não acarretou comprometimento no 

desempenho estrutural da pista experimental, devido ao baixo grau de severidade da 

maioria das patologias encontradas, como atestou o levantamento funcional, cuja 

classificação indicou um pavimento em boas condições de serventia. No que diz respeito ao 

desempenho hidráulico, o pavimento apresentou um desempenho adequado em termos de 

capacidade de infiltração. Apesar da perda progressiva estimada em 20% ao ano, as taxas de 

infiltração in situ mantiveram-se acima de 10-3 m/s em todos os ensaios realizados, sendo, 

portanto, superior à maioria dos revestimentos permeáveis tradicionalmente utilizados 

como os blocos intertravados e a camada porosa de atrito, conforme descritos pela 

literatura. 

 

Palavras-chave: Pavimentação de concreto. Pavimento permeável. Revestimento permeável. 

Pavimento de bloco de concreto. Bloco de concreto articulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Pervious pavements have become increasingly fundamental as a compensatory measure to 

attenuate peak flows and to mitigate the impacts generated by torrential storm water in 

highly urbanized areas. Among the usual materials applied in permeable surface layers, it is 

possible to highlight the interlocking concrete blocks (ICB) and the porous asphalt. However, 

internationally, there are alternative materials that are able to present a higher 

permeability. In this sense, the use of articulated concrete blocks (ACB) needs to be stressed. 

Recently adopted in United States of America and South Korea, ACB has presented 

promising infiltration rates. Unlike the ICB, the ACB was designed to work as an integrated 

framework due to the presence of articulated joints in one of the block directions, which 

allows discarding the jointing sand and as result, increases water infiltration. Nevertheless, 

although the pavement hydraulic performance seems to be successful, there are some 

doubts about the structural behavior. Thereby, aiming at evaluating the hydraulic and 

structural performance of an unidirectionally articulated concrete block pavement, a 

pavement experimental section (20 x 5 meters) was constructed at the University of São 

Paulo Campus. Two types of different bases were applied, namely recycled concrete 

aggregate (RCA) and natural aggregate. The structural assessment took into account the 

maximum deflection measurements, the load transfer efficiency (LTE) and the 

backcalculated elastic moduli of each layer. In addition, this work also evaluated the 

structural influence caused by the presence of damaged pavers, since it became a recurring 

problem. Regarding the hydraulic evaluation, the surface infiltration rate was monitored 

over twenty months after the pavement construction. Furthermore, functional and 

laboratorial analyses were carried out in order to check the structure serviceability level.  

The structural results indicated clearly that the articulated block side had better 

performance than the non-articulated block side in terms of elastic moduli, maximum 

deflections measurements and LTE, confirming the interlocking efficiency generated by the 

block shape, comparable to that one provided by the jointing sand in ICB. As the recycled 

aggregate was characterized by a more well graded particle size distribution than the natural 

aggregate, the RCA base also presented better structural responses. The presence of 

damaged blocks did not compromise the pavement structural performance, since the degree 



 

 

of severity was low, as verified by the functional evaluation, which showed a pavement in 

good conditions. Finally, concerning the hydraulic results, the pavement presented a high 

infiltration capacity. Even though an infiltration loss of about 20% per year has been 

detected, the infiltration rate remained greater than 10-3 m/s for all tests performed, being 

considerably higher than those found in pavements built with both interlocking concrete 

blocks and with porous asphalt, as reported in the literature.   

 

Keywords: Concrete paving. Pervious pavement. Concrete block pavement. Pervious surface 

layer. Articulated concrete block;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com pesquisa meteorológica mundial realizada em 2011 pelo The World Bank, o 

Brasil apresentou uma precipitação média anual de 1.782 mm, colocando o país entre os 

cinquenta mais chuvosos do planeta (DEEPASK, 2017). Nesse sentido, considerando os 

elevados índices pluviométricos típicos de clima tropical principalmente nos meses de verão, 

um dos maiores desafios enfrentados pelos centros urbanos brasileiros é o controle e 

drenagem das águas pluviais.  

 

Decorrente da urbanização acelerada a partir dos anos 60 aliada à ocupação desordenada, 

as altas taxas de impermeabilização do solo intensificam ainda mais o problema de 

gerenciamento e manejo de deflúvios, culminando no aumento do escoamento superficial e 

na redução do chamado tempo de concentração (tempo necessário para que toda uma área 

precipitada contribua para a vazão de um determinado ponto) (SCARATTI, 2012).  

 

Consequentemente, tem-se um aumento significativo dos picos de vazão e uma diminuição 

acentuada da base do hidrograma da bacia local, ocasionando os conhecidos problemas 

urbanos como alagamentos, enchentes e inundações, caso o volume pluviométrico gerado 

ultrapasse a capacidade de infiltração dos dispositivos de drenagem (SCARATTI, 2012; TUCCI 

e TOZZI, 1998). Ademais, ao não ser corretamente drenada, as águas das chuvas trazem 

sérias consequências sociais e ambientais, como o aumento do risco de desabamentos, 

erosões e assoreamento de canais e rios, tornando-se insustentável em longo prazo. 

 

Diante disso, com o intuito de solucionar ou mitigar tais efeitos, além das tradicionais 

medidas estruturais aplicadas no âmbito da macrodrenagem, como a criação de canalizações 

e galerias de grande porte, pode-se empregar também dispositivos de controle direto na 

fonte. Entre eles, destacam-se os pavimentos permeáveis como medida compensatória na 

drenagem urbana (TUCCI e BERTONI, 2003). Com efeito, ao promoverem a infiltração e o 

armazenamento temporário da água da chuva, os pavimentos permeáveis atuam reduzindo 

o escoamento superficial e amortecendo os picos das vazões, já que provocam um atraso e 
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possivelmente uma diminuição no fluxo de saída à jusante (ASCE, 1992), conforme ilustra a 

Figura 1.1.   

 

Figura 1.1 – Efeito da urbanização sobre o hidrograma da bacia local 

 
Fonte: Adaptado de Virgiliis (2011) e Cordeiro Netto (2004) 

 

De forma geral, a adoção dessa tecnologia originou-se devido às pressões regulatórias 

governamentais visando aliar sustentabilidade, controle ambiental e medidas estruturais 

urbanas. Nesse panorama, os termos Sustainable Drainage Systems – SUDS (Reino Unido), 

Water Sensitive Urban Design – WSUD (Austrália) ou Stormwater Best Management 

Practices – BMPs (Estados Unidos), referindo-se a medidas de controle de drenagem e 

poluição, foram incorporados às diretrizes e planos de ações nacionais como práticas de 

manejo e gerenciamento das águas da chuva (PRATT, 2004). 

 

No Brasil, a consolidação da Lei nº 11445/2007 sobre o manejo das águas pluviais urbanas 

contribuiu para que o uso dos dispositivos de amortecimento de vazões fosse cada vez mais 

estimulado e integrado aos Planos Diretores de Drenagem Urbana (PDDU) (PROSAB, 2009). 

Dessa forma, os pavimentos permeáveis começaram a ganhar mais destaque e seu uso foi 

mais difundido e pesquisado. 

 

Vale ponderar que no contexto nacional existem três tipos principais de revestimentos para 

pavimentos permeáveis, sendo eles a camada porosa de atrito (CPA), concreto poroso e o 

bloco de concreto intertravado (BCI). Contudo, internacionalmente, existe ainda uma ampla 

gama de diferentes materiais que podem ser utilizados como revestimento permeável 
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alternativo, os quais podem apresentar uma permeabilidade igual ou até mesmo superior 

aos tradicionalmente adotados no Brasil. Nesse aspecto, convém destacar o uso dos blocos 

de concreto articulados, recentemente adotados nos Estados Unidos e na Coréia do Sul, cujo 

desempenho em termos de capacidade de infiltração vem mostrando-se bastante promissor 

(SMG, 2014; WEISS et al., 2015).  

 

Devido ao seu formato diferenciado, os blocos de concreto articulados (BCAs) foram 

projetados para trabalhar em conjunto, já que são interconectados e assentados por meio 

do encaixe das articulações unidirecionais de cada peça sobrepostas umas às outras, 

dispensando assim o uso de material de rejunte.  Destarte, a ausência de finos somada com 

um espaçamento adequado entre os blocos no sentido não articulado propiciam um 

revestimento com elevada permeabilidade. 

 

No entanto, apesar do desempenho hidráulico aparentar ser eficaz, questiona-se se o 

pavimento de blocos de concreto articulados (PBCA) comporta-se de forma igualmente 

satisfatória em termos estruturais. Nesse contexto, cabe ressaltar que além de permitir a 

infiltração, o pavimento permeável também deve desempenhar funções tanto estruturais 

como operacionais para assegurar condições apropriadas de serventia, o que muitas vezes é 

colocado em segundo plano, já que rotineiramente são encarados como objetivos 

secundários para os fins que se destinam. 

 

Posto isso, a fim de se compreender o desempenho tanto estrutural como hidráulico de um 

pavimento permeável com um tipo específico de revestimento permeável, construiu-se em 

maio de 2016 a primeira pista experimental (20 m x 5 m) de blocos de concreto 

unidirecionalmente articulados que se tem registro no Brasil, destinada à área de 

estacionamento para veículos leves no campus da USP de São Paulo (capital). Aproveitando 

o apelo sustentável dos pavimentos permeáveis, optou-se por utilizar agregado reciclado 

(RCD) como camada de base em uma das seções construídas, permitindo compará-la com a 

seção com agregado natural convencional.  
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1.1 Objetivos da pesquisa 

Tendo em vista o caráter inovador do bloco de concretou unidirecionalmente articulado, 

marcado pela presença de articulações que permitem a não utilização de material de rejunte 

conforme contextualização já exposta, esse trabalho teve como objetivo principal analisar 

criticamente o desempenho hidráulico e estrutural de um pavimento permeável composto 

por tal tipo de revestimento alternativo, construído como pista experimental no 

estacionamento da Escola Politécnica da USP. Assim sendo, visando complementar e 

subsidiar a análise crítica, a pesquisa ainda almejou alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

 Avaliar se o formato geométrico diferenciado (com vazios na parte inferior) do bloco 

de concreto articulado (BCA) compromete a resistência mecânica da peça; 

 Analisar se de fato as articulações do BCA propiciam algum grau de intertravamento 

no pavimento; 

 Avaliar a diferença de comportamento mecânico no sentido articulado e não 

articulado do bloco em termos de deflexão máxima, eficiência de transferência de 

carga (LTE – Load Transfer Efficiency) e módulos de resiliência em campo; 

 Estimar a integridade das camadas e materiais componentes do pavimento a partir 

dos módulos de resiliência retroanalisados; 

 Analisar duas formas de retroanálise, considerando a estrutura do pavimento 

dividida em três ou quatro camadas, a fim de avaliar qual delas apresenta melhores 

resultados, isto é, com módulos de resiliência condizentes com a realidade dos 

materiais empregados e com menores erros médios quadráticos porcentuais; 

 Verificar o desempenho funcional do pavimento a partir do levantamento das 

patologias observadas; 

 Analisar se a presença de trincas ou fissuras no bloco influencia no desempenho 

estrutural do pavimento; 

 Analisar a influência de dois tipos de materiais empregados como base (agregado 

natural e agregado reciclado) no desempenho estrutural e hidráulico do pavimento; 

 Determinar o potencial hidráulico do bloco de concreto articulado através do 

monitoramento da taxa de infiltração in situ, possibilitando assim avaliar a perda da 

capacidade de infiltração ao longo do tempo;  
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 Avaliar a viabilidade técnica e sugerir melhorias no uso e aplicação desse tipo de 

tecnologia, assim como possíveis recomendações futuras para continuação de mais 

pesquisa na área. 

 

1.2 Estrutura do texto da pesquisa 

A apresentação da estrutura da pesquisa está sistematizada em quatro capítulos. 

Sequencialmente à introdução, os capítulos ou seções versam sobre os seguintes conteúdos: 

 

 Capítulo 2: apresenta uma revisão bibliográfica dividida em três partes. Como 

existem poucas publicações disponíveis na literatura acerca de pavimentos 

permeáveis de blocos de concreto articulados, na primeira seção focou-se no estudo 

sobre pavimentos permeáveis de blocos de concreto de maneira geral, fazendo 

alguns contrapontos com outros tipos de revestimentos permeáveis quando 

pertinente; na segunda parte é apresentado um relato abrangendo a temática dos 

pavimentos de blocos de concreto articulado; já a terceira seção faz um comparativo 

dos dois tipos de pavimentos (PBCI permeável x PBCA), envolvendo questões comuns 

às duas estruturas; 

 Capítulo 3: descreve os materiais e métodos do programa experimental da pesquisa, 

além de explicitar as premissas de projeto e os detalhes do processo construtivo da 

pista experimental; 

 Capítulo 4: reúne e discute todos os resultados obtidos por meio da avaliação 

laboratorial, estrutural, funcional e hidráulica,  

 Conclusões e recomendações: discorre sobre as conclusões da pesquisa e sugestões 

de melhoria para futuras aplicações desse tipo de tecnologia, bem como apresenta 

possíveis atividades futuras para dar seguimento ao desenvolvimento de mais 

pesquisa sobre o assunto.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Pavimentos permeáveis de blocos de concreto 

O conceito de pavimento permeável de blocos de concreto intertravados (PBCI) começou a 

emergir na Alemanha e Áustria há cerca de 30 anos atrás. Em seguida, espalhou-se 

rapidamente pela Europa, em especial no Reino Unido, e também em outras regiões como 

Austrália, Japão, África do Sul e Américas em decorrência de ser uma opção sustentável e 

viável para o amortecimento das vazões pico e problemas relacionados à drenagem pluvial 

(SHACKEL, 2010).  

 

Os pavimentos permeáveis de blocos de concreto são constituídos simplificadamente de 

duas partes: inferior e superior. Na parte inferior encontram-se o subleito, dispositivos de 

drenagem, camada de sub-base (opcional) e base, geralmente compostas de material 

granular, visando atuar como uma estrutura reservatório (VIRGILIIS, 2009). Já a parte 

superior apresenta a camada de assentamento (areia grossa ou pedrisco), sobre a qual são 

colocados os blocos de concreto (camada de revestimento), podendo apresentar areia de 

rejunte entre eles, no caso dos pavimentos de blocos de concreto intertravado (PBCI) ou 

não, no caso dos pavimentos de blocos de concreto articulado (PBCA).  

 

Nesse tipo de estrutura, o pavimento é projetado na maioria das vezes para suportar cargas 

dinâmicas e estáticas de veículos leves e simultaneamente permitir a infiltração do deflúvio 

para a camada inferior (VIRGILIIS, 2009). Dessa forma, as camadas granulares devem possuir 

pouca quantidade de finos e a camada de revestimento deve apresentar alta capacidade de 

infiltração a fim de facilitar a percolação da água. Já as condições do subleito vão interferir 

no tipo de sistema de infiltração adotado, como será explicado na sequência.  

 

2.1.1 Tipos de sistemas de infiltração 

Basicamente, em uma primeira análise, os pavimentos permeáveis podem ser classificados 

em infiltrantes e armazenadores (PINTO, 2011). Enquanto os infiltrantes permitem a 

infiltração na camada de subleito, os armazenadores têm como finalidade reter a água 
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dentro de uma camada reservatório e encaminhá-la posteriormente para microdrenagem 

através de drenos. 

 

Complementarmente a essa classificação, NBR 16416 (ABNT, 2015), Interpave (2007) e CIRIA 

– Construction Industry Research and Information Association (2007) descrevem três tipos de 

sistemas de infiltração apropriados para os pavimentos permeáveis de blocos de concreto: 

infiltração total, infiltração parcial e sem infiltração. A escolha do tipo de sistema a ser 

adotado deve ser feita de acordo com as condições locais, a depender da permeabilidade do 

subleito, nível do lençol freático e presença de contaminantes no subleito – vide Quadro 2.1.  

 

Quadro 2.1 – Tipos de sistemas de infiltração em função das condições locais 

Condições locais 
Infiltração 

Total 
Infiltração 

Parcial 
Sem  

Infiltração 

Permeabilidade do subleito 
 definida pelo coeficiente de 

permeabilidade k (m/s) 

> 10-3 OK  OK OK 

10-3 a 10-5 x OK OK 

10-5 a 10-7 x x OK 

Máximo registro do lençol freático a pelo 
 menos 1,0 m da camada inferior da base 

x x OK 

x x OK 

Presença de contaminantes no subleito x x OK 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 
 

2.1.1.1 Infiltração total 

Nesse sistema, toda a água precipitada alcança o subleito e se infiltra (Figura 2.1), já que a 

permeabilidade do solo deve ser maior que 10-3 m/s (ABNT, 2015), ou seja, somente é 

possível em solos arenosos (altamente permeáveis), mais comuns em bacias sedimentares. 

Cabe lembrar que parte da água da chuva é armazenada temporariamente na camada de 

base ou sub-base antes da infiltração no subleito ocorrer. Também é conhecido como 

modelo “zero descarga”, pois nenhum fluxo de saída é direcionado para a rede de captação 

pluvial local. Assim, não são exigidos drenos ou trincheiras drenantes no pavimento, o que 

resulta numa solução mais econômica (INTERPAVE, 2007).  

 



30 

Figura 2.1 – Sistema com infiltração total 

 
Fonte: Adaptado de Interpave (2007) 

 

2.1.1.2 Infiltração parcial 

Nesse sistema, parte da água precipitada alcança o subleito e parte fica temporariamente 

armazenada na estrutura permeável, sendo depois removida por dreno auxiliar, conforme 

ilustra a Figura 2.2 (ABNT, 2015). Sendo assim, é recomendado para situações nas quais o 

subleito não é capaz de absorver toda a água da chuva (coeficiente de permeabilidade 

variando entre 10-3 e 10-5 m/s), evitando assim que o solo perca estabilidade quando 

saturado (INTERPAVE, 2007). 

 

Figura 2.2 – Sistema com infiltração parcial 

 
Fonte: Adaptado de Interpave (2007) 
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2.1.1.3 Sem infiltração  

Nesse sistema, a água precipitada fica temporariamente armazenada na estrutura 

permeável e não infiltra no subleito, sendo depois removida por dreno auxiliar, conforme 

retrata a Figura 2.3 (ABNT, 2015). Dessa forma, é usado para situações nas quais o subleito 

apresenta baixa permeabilidade ou baixa condição de suporte quando submetido à presença 

da água. Para isso, utiliza-se uma geomembrana para impermeabilizar o solo e direcionar 

toda a água infiltrante para rede de microdrenagem a jusante (INTERPAVE, 2007). 

 

Figura 2.3 – Sistema sem infiltração 

 
Fonte: Adaptado de Interpave (2007) 

 

2.1.2 Tipos tradicionais de revestimentos permeáveis de blocos de concreto  

Primeiramente, faz-se necessário distinguir o conceito de pavimento permeável do de 

revestimento permeável. Segundo a NBR 16416 (ABNT, 2015), o pavimento permeável pode 

ser definido como aquele cuja estrutura atende simultaneamente às solicitações de esforços 

mecânicos e condições de rolamento e ainda permite a percolação e/ou acúmulo 

temporário de água, diminuindo o escoamento superficial. Já o revestimento permeável é a 

camada que recebe diretamente a ação de rolamento e carga de veículos, tráfego de 

pedestres ou cargas estáticas e ao mesmo tempo cumpre critérios de coeficiente de 

permeabilidade. 
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Portanto, nem todo pavimento com revestimento permeável de blocos de concreto, por 

exemplo, pode ser considerado permeável.  Para tanto, toda a estrutura do pavimento deve 

ser projetada para receber a água infiltrante, sobretudo a camada de base, a qual será 

responsável por retardar seu fluxo de saída juntamente com as condições de infiltração do 

subleito. 

 

Tendo isso em mente, é possível observar uma vasta gama de tipos de blocos de concreto 

usados como revestimento permeável, sendo os mais comuns os blocos intertravados 

descritos a seguir e mencionados também na NBR 16416 (ABNT, 2015). No entanto, existem 

também modelos alternativos e inovadores como os blocos de concreto articulados (BCA), 

cujo estudo será mais aprofundado no item 2.2. 

 

2.1.2.1 Blocos de concreto com juntas alargadas 

São blocos intertravados de concreto comumente usados em pavimentação cuja percolação 

da água ocorre pelas juntas entre as peças de concreto (ABNT, 2015; VIRGILIIS, 2009; SALES, 

2008). Desse modo, o espaço formado pelas juntas é preenchido com material de rejunte 

com granulometria mais aberta para facilitar a infiltração (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Pavimento com revestimento constituído por peças de concreto com juntas 
alargadas 

 
Fonte: Revista Prisma (2017) 
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2.1.2.2 Blocos de concreto permeável 

São blocos intertravados de concreto cuja percolação da água ocorre pelos vazios da 

estrutura da peça (Figura 2.5), obtidos graças a uma composição específica do concreto 

(ABNT, 2015; VIRGILIIS, 2009; SALES, 2008). 

 

Figura 2.5 – Pavimento com revestimento constituído por peças de concreto permeável 

 
Fonte: Virgiliis (2009) 

 

2.1.2.3 Blocos de concreto com áreas vazadas 

São blocos intertravados de concreto cuja percolação ocorre pelas áreas vazadas das peças. 

Assim, as aberturas podem ser preenchidas com solo, agregados ou vegetação (Figura 2.6). 

Esse tipo de revestimento apresenta custo elevado, já que não apresenta fabricação em 

larga escala. Contudo, apresenta condutividade hidráulica considerada alta (ABNT, 2015; 

VIRGILIIS, 2009; PINTO, 2011). 

 

Figura 2.6 – Pavimento com revestimento constituído por peças de concreto com áreas 
vazadas 

       
                 Fonte: Araújo et al. (2000)                           Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 
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2.1.3 Comportamento hidráulico 

Em termos de desempenho hidráulico, a eficiência e eficácia de um pavimento permeável 

estão diretamente relacionadas à diminuição do escoamento superficial das águas pluviais, 

aumento da taxa de infiltração superficial, amortecimento da vazão de pico e ao 

armazenamento temporário da água na estrutura reservatória (tempo de retardo ou atraso 

do fluxo de saída) antes de encaminhá-la ao sistema de drenagem ou infiltrar no subleito 

(FASSMAN e BLACKBOURN, 2010). Além disso, alguns estudos também indicam a melhoria 

na qualidade da água coletada, entretanto esse aspecto não será abordado no atual trabalho 

por não ser o objetivo da pesquisa.  

 

Outrossim, convém ressaltar que o comportamento hidráulico do pavimento depende de 

vários fatores como o tipo de revestimento permeável, natureza dos agregados, espessura 

das camadas, intensidade pluviométrica e a prévia condição seca ou molhada da estrutura 

antes da precipitação ocorrer (HERNANDEZ et al., 2015). 

 

2.1.3.1 Taxa de infiltração ou coeficiente de infiltração  

Em primeiro lugar, faz-se necessário esclarecer alguns conceitos atrelados à medição do grau 

de permeabilidade de um pavimento permeável. Por vezes, adotam-se os termos 

condutividade hidráulica, coeficiente de permeabilidade, taxa de infiltração e coeficiente de 

infiltração como sinônimos para verificar o quão permeável um pavimento ou solo é.  

 

A rigor, o coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica, conhecido como “k”, 

deriva da Lei de Darcy, referindo-se à velocidade de percolação da água em meio poroso 

(velocidade de fluxo sob gradiente unitário), sendo dependente da viscosidade e peso 

específico do fluido percolante, da temperatura e do meio (TERZAGHI e PECK, 1962), cujo 

valor pode ser obtido laboratorialmente através de ensaios com permeâmetros de carga 

constante ou variável. O Quadro 2.2 - Coeficiente de permeabilidade k de solos em cm/s a 

seguir indica os coeficientes de permeabilidade típicos para diferentes solos e condições de 

drenagem. 
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Quadro 2.2 - Coeficiente de permeabilidade k de solos em cm/s 

 
Fonte: Terzaghi e Peck (1962) e Marchioni e Silva (2013) 

 

Já a taxa de infiltração ou coeficiente de infiltração, conhecido como “I” (ASTM C1701, 

2009), é um parâmetro que visa medir a velocidade de infiltração da água em campo. 

Pondera-se que na condição in situ, a infiltração depende de fatores como declividade do 

terreno, temperatura, qualidade da água e principalmente da porosidade ou vazios do meio. 

 

Contudo, cabe destacar que o coeficiente de permeabilidade também pode ser considerado 

uma estimativa adequada para a avaliação do desempenho do pavimento (MARCHIONI e 

SILVA, 2013), já que ambos os parâmetros possuem grande influência dos vazios do meio. 

Nesse ponto, é interessante observar que a NBR 16416 (ABNT, 2015) emprega o termo 

coeficiente de permeabilidade para designar o mesmo parâmetro de ensaio chamado por 

taxa de infiltração pela ASTM C1701 (2009). 

 

Segundo Marchioni e Silva (2011), o coeficiente de permeabilidade do revestimento do 

pavimento também pode ser estimado através do produto entre o coeficiente de 

permeabilidade do agregado (material de rejunte) e a área de abertura porcentual em 

relação ao tamanho total da peça de concreto. Os autores pontuam ainda que se deve 

aplicar uma redução de 80% de permeabilidade como fator de segurança decorrente da 

futura colmatação do sistema ao longo da sua vida útil. O resultado dessa ponderação deve 

ser igual ou superior a 10-5 m/s para que o revestimento seja considerado permeável. 

 

Dada à importância da permeabilidade, convém frisar que existem vários métodos para 

aferir a taxa de infiltração in situ, como o proposto pelo National Center for Asphalt 

Technology (NCAT) no final de 1990 (COOLEY, 1999), através de um permeâmetro de carga 

variável aderido e vedado no pavimento. 
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Em 1975, foi aprovada a ASTM D3385 denominada Standard test method for infiltration rate 

of soils in field using double ring infiltrometer, voltada para a medição da taxa de infiltração 

com anel duplo de solos com permeabilidade entre 10-4 e 10-8 m/s, não sendo indicada para 

revestimentos altamente permeáveis (BEAN et al., 2007). Assim, após experimentos 

conduzidos por Bean et al. (2007), passou-se a utilizar apenas um anel de infiltração, devido 

aos altos coeficientes de infiltração encontrados e consequentemente grandes volumes de 

água demandados.  

 

Dessa forma, a pesquisa culminou na criação da atual ASTM C1701 (2009) Standard test 

method for infiltration rate on in place pervious concrete, podendo ser aplicada em variados 

tipos de revestimentos permeáveis, seja concreto poroso, bloco de concreto intertravado ou 

camada porosa de atrito, conforme comprovado por Smith et al. (2012). É valido antecipar 

que o método será convenientemente detalhado no item 3.4.3. 

 

Diante disso, enfatiza-se o método tratado pela ASTM C1701, recentemente incorporado 

pela NBR 16416 (2015) com um anel de infiltração, por ser considerado o mais simples e 

rápido de ser executado (MARCHIONI e SILVA, 2013), além de ter apresentado valores mais 

conservadores quando comparados aos do equipamento criado pelo NCAT (LI et al., 2013).  

 

Por isso, após revisões de procedimentos e publicação da norma vigente em 2009, o método 

da ASTM vem sendo o mais utilizado até hoje. Com efeito, na atual revisão de literatura, são 

enfocados trabalhos baseados nesse método dando prioridade aos estudos com blocos de 

concreto intertravado permeáveis, mas fazendo alguns paralelos com outros tipos de 

revestimentos permeáveis como o concreto poroso e a camada porosa de atrito, quando 

conveniente. 

 

De acordo com Bean et al. (2007), os pavimentos permeáveis de blocos de concreto 

intertravados com áreas vazadas apresentaram taxas de infiltração variando de 1,4 x 10-5 a 

2,4 x 10-5 m/s, enquanto o revestimento com concreto poroso obteve de 3,6 x 10-5 a 1,1 x 10-

2 m/s. Tal variação foi atribuída à colmatação gerada pela presença de partículas finas, já que 

se avaliaram pavimentos com idades variando entre seis meses e vinte anos e também com 

e sem atividades de manutenção. Paralelamente, num estudo conduzido por Batezini et al. 
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(2016) objetivando-se analisar a capacidade de infiltração em um pavimento permeável de 

concreto poroso, constataram-se coeficientes de infiltração variando entre 6,67 x 10-3 e 2,1 x 

10-2 m/s. 

 

Para efeito de comparação, Smith et al. (2012) recomendam uma taxa de infiltração mínima 

de 7 x 10-4 m/s, enquanto na Alemanha são exigidos coeficientes maiores que 2,7 x 10-5 m/s 

(DIERKES et al., 2002). Já no contexto brasileiro, embora Marchioni e Silva (2011) 

considerem valores acima de 10-5 m/s funcionais em termos de permeabilidade, a NBR 

16416 (2015) sugere valores acima de 10-3 m/s como desejáveis para pavimentos 

permeáveis recém-construídos.  

 

No âmbito nacional, Marchioni e Silva (2013) avaliaram dois pavimentos permeáveis de 

blocos de concreto com junta alargada (rejuntada com pedrisco) e base com granulometria 

aberta (Figura 2.7). Dadas às diferentes idades entre os pavimentos, os resultados 

mostraram que o pavimento recém-construído apresentou uma permeabilidade média de 

7,22 x 10-4 m/s superior ao pavimento mais antigo com alguns meses de uso, cuja taxa de 

infiltração foi de 2,26 x 10-4 m/s, devido à colmatação ocorrida em alguns pontos sem, 

contudo, comprometer a funcionalidade integral da estrutura. Acrescenta-se ainda que o 

padrão de assentamento também possa ter contribuído para tal divergência, já que a 

paginação tipo trama possui menor área de juntas, logo uma menor área de infiltração, 

quando comparada ao assentamento no formato espinha de peixe (MARTINS, 2014). 

 

Figura 2.7 – Avaliação da taxa de infiltração em dois pavimentos permeáveis de blocos de 
concreto com juntas alargadas 

     
Fonte: Marchioni e Silva (2013) 
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Além das pesquisas citadas, Jabur et al. (2015) também analisaram a capacidade de 

infiltração de dois pavimentos permeáveis, enfocando, todavia, os revestimentos de asfalto 

poroso (pré-misturado a frio e com granulometria aberta) e bloco de concreto intertravado 

vazado preenchido com solo local e gramínea (Figura 2.8), ambos executados em um 

estacionamento de Porto Alegre em 2004. Buscando-se caracterizar uma condição de 

negligência e definir a vida útil dos materiais, optou-se por não realizar atividades de 

manutenção ou limpeza nos dois pavimentos. Passados quase dez anos da data de 

construção, foram realizados ensaios de infiltração e os resultados indicaram uma 

colmatação acentuada principalmente no asfalto poroso, cuja taxa de infiltração média foi 

de 1,93 x 10-5 m/s, enquanto os blocos intertravados vazados apresentaram permeabilidade 

superior a 10-5 m/s, ainda com grau de permeabilidade média. 

 

Figura 2.8 – Condições dos pavimentos experimentais avaliados: à esquerda blocos de 
concreto intertravados vazados e à direita asfalto poroso 

    
  Fonte: Jabur et al. (2015) 

 

Posto isso, é nítido observar que a taxa de infiltração depende fortemente da manutenção e 

limpeza do pavimento, áreas de aplicação, tempo de uso, tipo de revestimento adotado, 

granulometria dos materiais usados, padrão de assentamento escolhido, entre outros 

fatores não aprofundados como a declividade do terreno. Sendo assim, é preciso considerar 

todas essas variáveis quando se avalia a capacidade de infiltração in situ. O Quadro 2.3 a 

seguir resume os dados levantados pelos autores supracitados.  
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Quadro 2.3 – Levantamento das taxas de infiltração in situ em diferentes tipos de 
revestimentos permeáveis de acordo com a ASTM C1701 

Autores 
Tipo de 

revestimento 
Aplicação 

Condição do 
pavimento 

Taxa de  
infiltração (m/s) 

Bean et al. (2007) 
Bloco c/ áreas  

vazadas 
Calçadas e  

estacionamentos 
Antigo (sem  

manutenção) 
1,4 x 10-5 

Bean et al. (2007) 
Bloco c/ áreas  

vazadas 
Calçadas e  

estacionamentos 
Antigo (com  

manutenção) 
2,4 x 10-5 

Bean et al. (2007) Concreto poroso 
Calçadas e  

estacionamentos 
Antigo (sem  

manutenção) 
3,6 x 10-5 

Bean et al. (2007) Concreto poroso 
Calçadas e  

estacionamentos 
Antigo (com  

manutenção) 
1,1 x 10-2 

Marchioni e Silva 
(2013) 

Bloco c/ juntas  
alargadas 
(espinha) 

Estacionamento 
Novo (sem 

manutenção) 
7,22 x 10-4 

Marchioni e Silva 
(2013) 

Blocos c/juntas  
alargadas 
(trama) 

Estacionamento 
Novo (sem 

manutenção) 
2,26 x 10-4 

Jabur et al. (2015) 
Bloco com áreas  

vazadas 
Estacionamento 

Antigo (sem  
manutenção) 

> 10-5 

Jabur et al. (2015) Asfalto poroso Estacionamento 
Antigo (sem  

manutenção) 
1,9 x 10-5 

Batezini et al. 
(2016) 

Concreto poroso Calçada 
Novo (sem 

manutenção) 
1,4 x 10-2 

 

De maneira genérica, é possível constatar a seguinte ordem decrescente em termos de 

permeabilidade: concreto poroso, blocos de concreto com juntas alargadas, blocos de 

concreto com áreas vazadas e por fim asfalto poroso. Reiterando a tendência observada, 

Borst et al. (2010) conduziu testes de capacidade de infiltração mensais nesses três tipos de 

revestimentos permeáveis ao longo de cinco meses e obteve uma taxa de infiltração média 

de 4.000 cm/h (1,1 x 10-2 m/s) para o concreto poroso, 2.400 cm/h (6,6 x 10-3 m/s) para o 

bloco de concreto intertravado com juntas alargadas e 200 cm/h (5,5 x 10-4 m/s) para o 

asfalto poroso. Os resultados do monitoramento são apresentados na Figura 2.9. 

 

Graficamente, nota-se que ao longo dos cinco meses de avaliação, as taxas médias de 

infiltração do bloco de concreto intertravado e asfalto poroso praticamente não sofreram 

alterações ou sinais de colmatação. Contudo, inesperadamente, o concreto poroso 

apresentou maiores taxas de infiltração nos últimos três meses. Os autores, entretanto, não 
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justificam a ocorrência do fato, assim como também não informam a idade e condição (com 

manutenção ou sem) dos pavimentos avaliados. 

 

Figura 2.9 – Monitoramento das taxas de infiltração em três tipos de revestimentos 
permeáveis 

 
Fonte: Adaptado de Borst et al. (2010) 

 

2.1.3.2 Coeficiente de escoamento superficial 

Também conhecido como coeficiente de deflúvio ou coeficiente runoff “c”, o coeficiente de 

escoamento é utilizado para o dimensionamento dos sistemas de drenagem e cálculo da 

vazão máxima de contribuição de uma bacia através do método racional, aplicado a áreas 

inferiores a 2,5 km², de acordo com a Equação 2.1 já amplamente conhecida: 

 

           (2.1) 

 

Onde: 

Q = vazão; 

c = coeficiente de escoamento; 

i = intensidade da precipitação local; 

A = área do local.  
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Alguns valores de referência do coeficiente de escoamento adotados para projeto são 

indicados nos Quadro 2.4 e Quadro 2.5. 

 

Quadro 2.4 – Coeficientes de escoamento comumente empregados de acordo com o tipo de 
superfície e declividade 

Superfície c 

Pavimento:   

Asfalto 0,70 - 0,95 

Concreto 0,80 - 0,95 

Calçadas 0,75 - 0,85 

Telhado 0,75 - 0,95 

Cobertura: grama/areia   

plano (declividade 2%) 0,05 - 0,10 

médio (declividade de 2 a 7%) 0,10 - 0,15 

alta (declividade 7%) 0,15 - 0,20 

Fonte: PMPA (2005) 
 

Quadro 2.5 – Valores de “c” adotados pela Prefeitura Municipal de São Paulo 

Uso do solo ou grau de urbanização 
Coeficiente de 
 escoamento 

Área totalmente urbanizada 
Urbanização futura 

0,50 a 0,70 

Área parcialmente urbanizada 
Urbanização moderada 

0,35 a 0,50 

Área predominantemente de plantações, pastos, etc. 
Urbanização atual 

0,20 a 0,35 

Fonte: PMSP (2011) 
 

Como pode ser observado Quadro 2.4 acima, o coeficiente de escoamento está diretamente 

relacionado com a permeabilidade da superfície e o tipo de ocupação. Assim, dado certo 

nível de precipitação, parte da água infiltra no terreno, parte é retida pela vegetação e parte 

escoa pela superfície, sendo esta última parcela chamada de deflúvio superficial 

(MARCHIONI e SILVA, 2011). Matematicamente, o coeficiente de escoamento é definido 

como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água 

precipitado, podendo ser relativo a uma chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo 

no qual várias chuvas ocorreram (TUCCI, 2000). Na forma de equação, tem-se: 

 

 c = 
    

      
 (2.2) 
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Onde:  

c = Coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

     = Volume que escoa superficialmente (mm); 

     = Volume total precipitado (mm). 

 

Nesse sentido, os pavimentos permeáveis têm como premissa de funcionamento 

justamente reduzir o coeficiente de escoamento, resultando em áreas úteis com valor de “c” 

próximo do intervalo para zonas de matas, parques e campos de esporte, ou seja, perto de 

0,05. 

 

Assim, com o intuito de atestar a funcionalidade hidráulica dos pavimentos permeáveis, 

vários estudos já foram feitos demonstrando que em muitos casos, o coeficiente de 

escoamento obtido pode estar bem abaixo da faixa de zonas de área verde, por exemplo.  

 

Araújo et al. (2000) compararam experimentalmente o escoamento gerado em diversos 

tipos de pavimento e no solo compactado. Com o auxílio de um simulador de chuva e 

limnígrafo, foram analisados quatro diferentes tipos de coberturas urbanas, a saber: terreno 

existente (solo compactado), superfícies impermeáveis (pavimento de concreto poroso), 

superfícies semipermeáveis (paralelepípedos e “blockets”) e superfícies permeáveis (blocos 

vazados e concreto poroso), vide Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Tipos de revestimentos avaliados quanto ao escoamento superficial 

 
Fonte: Araújo et al. (2000) 
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Os resultados da pesquisa foram sintetizados no Quadro 2.6 indicado a seguir. 

 

Quadro 2.6 – Coeficientes de escoamento superficial em diferentes revestimentos 

Revestimento 
Chuva Total  

(mm) 
Escoamento total  

(mm) 
Coeficiente de  
escoamento 

Solo compactado 18,66 12,32 0,66 

Paralelepípedos 18,33 10,99 0,60 

Blockets 19,33 15,00 0,78 

Concreto tradicional 18,33 17,45 0,95 

Blocos vazados 18,33 0,50 0,03 

Concreto poroso 20,00 0,01 0,01 

Fonte: Araújo et al. (2000) 

 

Diante do estudo, ficou nítido que os pavimentos permeáveis do tipo blocos vazados e 

concreto poroso tiveram um comportamento muito mais satisfatório do que os demais 

avaliados, com valores de “c” abaixo de 0,05.   

 

Reiterando os baixos coeficientes para revestimentos permeáveis, Acioli (2005) constatou 

experimentalmente coeficientes de escoamento superficial da ordem de 0,036 e 0,035 para 

pavimentos recém-construídos de asfalto poroso e blocos de concreto vazados, 

respectivamente. Complementarmente, Castro et al. (2013) monitoraram a condição do 

pavimento após três, quatro e cinco anos da construção, relatando um aumento médio do 

coeficiente de escoamento superficial para 0,21 referente ao asfalto poroso e 0,05 para os 

blocos vazados. Os resultados evidenciam que houve uma nítida colmatação na camada 

porosa de atrito, enquanto nos blocos vazados o mesmo problema não ocorreu de forma 

significativa. 

 

2.1.3.3 Amortecimento da vazão de pico  

O amortecimento da vazão de pico está intimamente relacionado à capacidade de 

armazenamento temporário e ao tempo de retardo ou atraso no fluxo de saída. Convém 

explicitar que o tempo de retardo refere-se ao tempo necessário para que a água da chuva 

infiltre e saia da estrutura reservatória até atingir o sistema de drenagem, ou seja, é o tempo 

entre o início da precipitação e o início do fluxo de saída do pavimento (ALSUBIH et al., 2016; 

HERNANDEZ et al., 2015).  
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Já a capacidade de armazenamento máxima é diretamente proporcional à porosidade, 

espessura e área superficial das camadas que compõem o pavimento (PINTO, 2011). Assim, 

para um pavimento permeável com bloco de concreto com 80 mm de altura, camada de 

assentamento com 30 mm e porosidade 28,29%, base de 100 mm e porosidade 22,66 %, 

sub-base de 100 mm e porosidade 2,6%, Park  et al. (2014) estimaram uma capacidade de 

armazenamento total de 37,65 l/m³, por exemplo. Quanto maiores as espessuras e 

porosidades das camadas, maiores serão as capacidades de armazenamento, obviamente. 

 

Pratt et al. (1995) verificaram que para pavimentos permeáveis o volume de saída da 

estrutura era 30% menor que o volume de entrada (intensidade pluviométrica), acarretando 

um atraso no fluxo de saída, além de prolongá-lo após o término da chuva. Já Alsubih et al. 

(2016) observaram que mais de 40% do volume total precipitado ficava retido. É pertinente 

explicar que o volume retido é definido como a diferença de volume que entra e sai da 

estrutura reservatória 48 horas após o término da precipitação (HERNANDEZ et al., 2015). 

 

De acordo com os últimos autores supracitados, foi notado um atraso aproximado de 5-10 

minutos entre o início do evento pluviométrico e o início da saída da água oriundo da 

estrutura reservatória. Esse tempo corresponde a cerca de 25 a 50 % da duração média da 

precipitação (PRATT et al., 1995; ALSUBIH et al., 2016).   

 

Vale destacar que a variabilidade nos resultados foi atribuída aos agregados utilizados na 

sub-base e a outros parâmetros hidrológicos como a intensidade da chuva e a duração do 

tempo seco entres os eventos ocorridos, já que conforme a intensidade pluviométrica e 

duração aumentam, o tempo de atraso ou retardo diminui. Lin et al. (2016a) ponderam 

ainda que com a passagem do tráfego sobre o pavimento, o tempo de atraso também tende 

a diminuir, decorrente da consolidação das camadas de base e assentamento, o que reduz 

ligeiramente também a capacidade de armazenamento e o tempo para se atingir a vazão de 

pico (máxima). 

 

Outro ponto a ser observado é a duração do fluxo de saída ou tempo de esvaziamento. A 

duração desse tempo é definida como o período entre o começo e o fim da vazão de saída. 

Para um pavimento de PBCI permeável de 80 mm, camada de assentamento de 50 mm e 
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camada de base granular com 350 mm de espessura, Alsubih et al. (2016) constataram uma 

duração média variando de 0,86 a 1,87 hora  (maiores intensidades pluviométricas 

acarretaram maiores durações) em condições secas e  de 5,64 a 7,43 horas em condições da 

estrutura já previamente molhada. 

 

Nesse sentido, é oportuno frisar que não existe consenso sobre o tempo ideal de 

esvaziamento. Enquanto Urbonas e Stahre (1993) apud Pinto (2011) afirmam que o tempo 

de esvaziamento deve ser entre 6 e 12 horas, Schueler (1987) defende que deve ser no 

máximo de 72 horas. Apesar de uma maior duração do tempo de esvaziamento gerar um 

maior amortecimento da vazão dos pavimentos permeáveis, espera-se que a água não fique 

retida tempo demais dentro da estrutura, como indica Pinto (2011), já que a presença da 

água em excesso não é benéfica em termos estruturais decorrente do efeito da poropressão 

gerada e do aumento da lubricidade entre os agregados da base. 

 

Os resultados experimentais obtidos por Alsubih et al. (2016) comprovaram que existe uma 

diferença entre os tempos de pico da vazão de entrada e da vazão de saída (lag-time), visto 

que a vazão de pico de saída somente ocorreu após o término da chuva. Ademais, o cenário 

com uma duração maior de precipitação, mas com intensidade menor obteve maiores picos 

de vazões de saída, comparado ao cenário com precipitação de intensidade superior, mas 

com menor duração. Graficamente, é possível visualizar os hidrogramas dos diferentes casos 

simulados na Figura 2.11. 

 

 Além dos fatores hidrológicos, tanto a camada de revestimento como o tipo de base 

adotado também exerce grande importância no amortecimento dos picos de vazão. Visando 

analisar a influência de diferentes materiais, Hernandez et al. (2015) analisaram quatro 

seções variadas combinando dois tipos de camadas de revestimento, sendo eles bloco de 

concreto intertravado e asfalto poroso, com dois tipos de  agregados para camada de base, a 

saber, pedra britada calcária e agregado reciclado de demolição, ambos de mesma 

graduação (5-6,35 mm). Sendo assim foram avaliadas as seções de bloco intertravado com 

agregado reciclado (BR), asfalto poroso com agregado reciclado (PR), asfalto poroso com 

pedra britada (PL) e bloco intertravado com pedra britada (BL). 
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Figura 2.11 – Hidrogramas de um PBCI permeável na condição molhada em dias sucessivos 
de ensaio para diferentes durações e intensidades de precipitação: (a) 25 l/h, (b) 30 l/h e (c) 

22 l/h 

 
Fonte: Adaptado de Alsubih et al. (2016) 

 

 

Após 32 sucessivos eventos hidrológicos com precipitação controlada (50 mm de altura 

pluviométrica e 1 hora de duração) divididos em dois estágios (16 primeiras simulações 

convenientemente reunidas como estágio 1 e as 16 últimas precipitações agrupadas como 

estágio 2), foi possível avaliar tanto o tempo de atraso como o volume de chuva retido em 

cada seção. Os valores médios obtidos são indicados na Figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Box plots da média para: (a) tempo de atraso no fluxo de saída e (b) 
precipitação retida 

 
  (a)                                                                     (b) 
Fonte: Adaptado de Hernandez et al. (2015) 

 

Diante dos dados expostos, verificou-se que as seções com agregados reciclados 

apresentaram os maiores tempos de atraso e volumes de água retidos, consequentemente 

maiores amortecimentos nos picos das vazões. Tal fato foi justificado pela elevada 

capacidade de absorção de água própria desse material, pois devido à sua composição 

heterogênea, é possível encontrar cerâmica, entre outros resíduos mais finos caracterizados 

por apresentar grande capacidade de absorção e porosidade. 

 

Além disso, de maneira geral tanto o estágio 1 como o revestimento de asfalto poroso 

também obtiveram tempos de retardo e precipitações retidas superiores ao estágio 2 e 

bloco de concreto intertravado, respectivamente. Segundo os autores, o fluxo de água 

concentrado proveniente da infiltração nos blocos de concreto levou ao desenvolvimento 

progressivo de um caminho preferencial na passagem da água, reduzindo assim os tempos 

de atraso e capacidade de retenção da chuva. Comparativamente, como o fluxo de água 

infiltrante oriundo da camada porosa de atrito é mais disperso, o desempenho nesses 

parâmetros hidráulicos avaliados tende a ser mais estável.   

 

Por fim, cabe ressaltar que os tempos de atraso no fluxo de saída entre 3 e 6 minutos 

contribuíram para atrasar a vazão de pico. Nas seções avaliadas, o pico aconteceu entre 15 e 

20 minutos depois do início da chuva, valor considerado bom em termos de amortecimento. 

Para efeito de comparação, nas pesquisas realizadas por Pratt et al. (1989), a vazão de pico 
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de um pavimento permeável ocorreu depois de 5 a 10 minutos, enquanto para pavimentos 

asfálticos convencionais isso aconteceu após 3 minutos, estando ambos os pavimentos 

sujeitos às mesmas condições de ensaio. 

 

2.1.4 Comportamento mecânico 

A aplicação de pavimentos permeáveis não pode comprometer a estabilidade e durabilidade 

do pavimento, devendo limitar-se ao tráfego que poderá suportar (VIRGILIIS, 2009). Assim, 

devido ao fato da camada de base possuir mais vazios, o pavimento permeável é 

recomendado para locais de tráfego leve, muito leve e em locais sem passagem de veículos 

pesados como estacionamentos, praças, ciclovias e vias para pedestres, visto que 

estruturalmente, o pavimento permeável é menos resistente do que os convencionais (HEIN 

et al., 2010).  

 

Decorrente do contato direto da água com a camada de base reservatória, nos pavimentos 

permeáveis ocorre uma interação mecânico-hidráulica entre ar, água e sólidos na medida 

em que o pavimento é solicitado pela passagem de veículos. Tal interação exerce um 

significativo efeito na capacidade de suporte do pavimento e é dependente de fatores como 

o volume de vazios, permeabilidade, grau de saturação, sucção, módulo de resiliência, 

coeficiente de Poisson e resistência à compressão e tração, caso haja materiais cimentados 

com camadas aderidas (OESER et al., 2009). O funcionamento desse mecanismo de 

interação ainda não é totalmente compreendido, mas é notória a influência e importância 

da base nesse contexto, conforme será abordado a seguir. 

 

Raad et al. (1992) explicam que materiais granulares com alto grau de saturação passam a 

desenvolver poropressão na medida em que são solicitados devido ao excesso de água entre 

os agregados, acarretando uma diminuição no módulo de resiliência e um potencial 

incremento na compressibilidade da camada. Assim, agregados de graduação aberta tendem 

a diminuir a ação da poropressão, uma vez que evitam o acúmulo da água por tempo 

prolongado, tornando o pavimento menos suscetível a danos dessa natureza, quando 

expostos a condições excessivas de umidade e saturação. 
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Quando comparado às bases de pavimentos convencionais, os granulares destinados à base 

dos pavimentos permeáveis (estrutura reservatória) apresentam uma baixa coesão em razão  

da baixa quantidade de finos, sendo altamente suscetíveis ao confinamento. Por isso, para 

tráfegos elevados Huurman e Boomsma (2006) explicam que a capacidade de suporte da 

base deve ser incrementada artificialmente, aumentando a coesão dos materiais, seja pelo 

aumento da compactação ou mesmo através da aplicação de um binder. Outra solução seria 

a adoção de materiais cimentados, como será abordado posteriormente no presente item. 

 

Outro ponto a ser destacado em termos mecânicos é o comportamento estrutural. Embora a 

NBR 9781 (ABNT, 2013) e NBR 15953 (ABNT, 2011) definam o pavimento de bloco de 

concreto intertravado como sendo um pavimento flexível revestido de peças de concreto 

sobrepostas a uma camada de assentamento, base e sub-base, nem sempre o 

comportamento do pavimento será obrigatoriamente flexível. De acordo com Balbo (2007), 

o PBCI será flexível quando forem utilizadas bases e sub-bases granulares. Do contrário, caso 

sejam empregadas bases cimentadas, a resposta mecânica irá se aproximar de um 

pavimento rígido.  

 

No caso dos pavimentos permeáveis, a resposta tenderá a ser flexível, pois em geral como 

são destinados a áreas de tráfego leve, opta-se por materiais granulares a fim de facilitar a 

drenagem. No entanto, em casos de pavimentos permeáveis voltados para um tráfego mais 

pesado, Knapton e McBride (2009) e Oeser et al. (2009) descrevem que é possível empregar 

materiais cimentados (com graduação granulométrica mais aberta) na base e sub-base da 

estrutura, denotando assim um comportamento mais próximo do rígido.  

 

Nos casos nos quais se optam por bases cimentadas para pavimentos permeáveis, é 

fundamental que haja um controle rigoroso na dosagem, granulometria e preparação da 

mistura, pois embora uma base com mais vazios aumente a permeabilidade, ela também 

reduz a capacidade de suporte da estrutura.  

 

Assim, na medida em que se aumenta, por exemplo, o consumo de cimento na mistura, há 

uma ligeira diminuição no volume de vazios (OESER et al., 2009). Segundo o autor citado, 

misturas com agregados entre 9,5 e 12,7 mm, relação a/c de 0,28 e consumo de cimento de 
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300 kg/m³ mostraram um potencial considerável em termos de permeabilidade, além de 

apresentarem rigidez e resistência à compressão significativamente superiores aos obtidos 

por materiais granulares. DSUCS (2013) acrescenta ainda que para bases porosas tratadas 

com cimento, recomenda-se uma porosidade de 15%. 

 

2.1.4.1 Deformações permanentes  

Cabe apontar que a patologia mais recorrente nesse tipo de pavimento é o afundamento na 

trilha de roda (ATR) da camada de blocos (Figura 2.13), decorrente de problemas 

relacionados à perda da resistência ao cisalhamento nas camadas de assentamento, base e 

sub-base. Por isso, especial atenção deve ser dada à graduação e rigidez dos materiais, 

espessura da camada, estabilização da base ou sub-base e ao uso de geossintéticos, já que 

exercem grande influência no comportamento do pavimento (LI et al., 2014). Desse modo, 

Lin et al. (2016b) demonstram, por exemplo, que um aumento na espessura do bloco de 60 

mm para 100 mm implica na redução do afundamento em 25%; Já um aumento da base de 

200 mm para 300 mm pode representar uma redução de 22% na mesma deformação 

permanente. 

 

Figura 2.13 – Típico afundamento na trilha de roda em PBCI após milhares de solicitações do 
eixo padrão 

 
Fonte: Knapton e McBride (2009) 

 

De acordo com a ASTM E2840 (2015), voltada para avaliação funcional de PBCI, 

afundamentos na trilha de roda entre 6 e 13 mm são consideradas de baixa severidade, 

entre 13 e 25 mm média e profundidades acima de 25 mm indicam alta severidade. Para 
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pavimentos flexíveis usualmente adota-se em geral 40 mm como critério de falha (KNAPTON 

e McBRIDE, 2009). Na Holanda, a título de comparação, adota-se 25 mm como nível final de 

serventia e 35 mm como limite máximo para o comprometimento estrutural (MOLENAAR et 

al., 1984). 

 

Em geral, a deformação permanente em PBCI convencional tende a aparecer no começo da 

vida útil, fase na qual o pavimento é submetido às solicitações iniciais e ainda não está todo 

intertravado, uma vez que o intertravamento e consolidação total da estrutura 

(revestimento + camada de assentamento + base) ocorrem de forma progressiva e somente 

são alcançados após um número mínimo de solicitações, em geral após dez mil solicitações 

do eixo padrão (SHACKEL, 1992). 

 

Nesse sentido, segundo Shackel (1986) espera-se que o PBCI antes do estágio de 

consolidação das camadas não acumule mais de 10 mm de deformação permanente em 

aplicação de tráfego urbano, e não mais de 20 mm quando empregado em meio rural ou 

industrial. 

 

Conforme já mencionado de forma genérica, outro aspecto a ser ressaltado quando se 

analisa as deformações permanentes em pavimentos de blocos é o tipo de base adotado. Em 

pavimentos com materiais granulares (sem aderência) como a maioria dos pavimentos 

permeáveis, a repetição de carregamento ou solicitação levará inevitavelmente a um ATR. 

 

Huurman e Boomsma (2006), por meio de modelagem via elementos finitos e análise 

laboratorial, analisaram o comportamento mecânico de um material granular (pedra britada 

com agregados variando entre 8 e 32 mm) destinado à aplicação em camadas de base de 

pavimentos permeáveis, isto é, sem a presença de finos. Os resultados apontaram que a vida 

útil do material em termos de solicitações (número N de repetições de eixos com carga 

variando entre 60 e 100  kN), tendo como limite final de serventia 20 mm de deformação 

permanente (N20mm) é fortemente dependente do grau de compactação (GC), espessura e 

nível de tensão aos quais estão submetidos. Os gráficos indicando tal relação são 

apresentados na Figura 2.14, Figura 2.15 e Figura 2.16. 
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Figura 2.14 – Vida útil de base granular (ATR – 20 mm) para 60 kN de carga por eixo 

 
Fonte: Adaptado de Huurman e Boomsma (2006) 

 

Figura 2.15 – Vida útil de base granular (ATR – 20 mm) para 80 kN de carga por eixo 

 
Fonte: Adaptado de Huurman e Boomsma (2006) 
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Figura 2.16 – Vida útil de base granular (ATR – 20 mm) para 100 kN de carga por eixo 

 
Fonte: Adaptado de Huurman e Boomsma (2006) 

 

Dos resultados obtidos, concluiu-se que após a base granular alcançar seu grau de 

compactação ótimo, níveis de compactação adicionais não causaram incremento na vida útil 

da estrutura. Isto é, acima do GC ótimo, a base estará estabilizada e nenhuma compactação 

adicional irá contribuir para evitar deformações permanentes. Ademais, observou-se que o 

GC ótimo diminui com o aumento da magnitude de carga por eixo. 

 

Apesar de um aumento na espessura da base representar um aumento na durabilidade do 

pavimento para os casos simulados com 60 e 80 kN de carga por eixo e para todos os níveis 

de compactação, o mesmo não ocorreu no cenário testado com 100 kN de carga por eixo 

(Figura 2.16). Nessa situação específica, para um grau de compactação inferior a 103%, 

menores espessuras tiveram melhores resultados em termos de vida útil e deformação. 

Somente a partir de um GC acima 103%, maiores espessuras de base passaram a ter uma 

contribuição para evitar o ATR nessa magnitude de tensão simulada (HUURMAN e 

BOOMSMA, 2006). Portanto, para situações onde existam elevadas cargas é essencial que 

haja um controle rigoroso na compactação das camadas de base com material granular. 

 

Caso a estrutura seja estável, o afundamento se desenvolverá de forma lenta e gradual; do 

contrário, caso haja alguma instabilidade, a deformação permanente ocorrerá de maneira 

rápida, diminuindo a vida útil do pavimento (HUURMAN e BOOMSMA, 2006). A Figura 2.17 

ilustra dois casos de deformação permanente em um pavimento permeável de blocos, sendo 
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um com uma base granular de 400 mm de espessura e outro com uma base de 300 mm de 

espessura. 

 

Figura 2.17 – Cálculo da deformação permanente variando-se a espessura da camada de 
base 

 
Fonte: Adaptado de Huurman e Boomsma (2006) 

 

É possível notar que a base de maior espessura obteve menores deformações permanentes 

para mesmas solicitações de carga aplicadas, evidenciando uma estrutura nitidamente 

menos deformável. 

 

Aprofundando-se ainda mais na influência dos materiais empregados como base na 

deformação permanente, Knapton e McBride (2009) analisaram quatro tipos de bases 

aplicadas em diferentes seções de um pavimento permeável de blocos de concreto 

construído em escala real, a saber: (a) pedra britada com dimensão entre 6 e 20 mm, (b) 

brita graduada tratada com cimento (3% de cimento), (c) macadame denso betuminoso (5% 

de betume) e (d) brita graduada simples reforçada com duas camadas de geogrelha.  

 

Após testes sequenciais simulando um tráfego intenso, foi observado que o afundamento 

nas trilhas de rodas nos pavimentos com base granular foi aproximadamente três vezes 

superior ao encontrado nos pavimentos com camadas aderidas, tanto com base cimentada 

como com base de macadame betuminoso.  
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Quantitativamente, os afundamentos após 6.000 repetições do eixo padrão foram 37 mm 

para o caso (a), 10 mm para o caso (b); 6 mm para o caso (c) e 32 mm para o caso (d). 

Extrapolando para 25.000 repetições, os resultados passaram para 73 mm, 22 mm, 18 mm e 

66 mm, respectivamente (KNAPTON e MCBRIDE, 2009). Dessa maneira, é fácil perceber que 

o tipo de material adotado como base teve uma grande influência na deformação 

permanente, tornando claro também a eficiência das bases cimentadas e betuminosas na 

redução do ATR. 

 

2.1.4.2 Deflexões  

Na medida em que a água infiltra na estrutura, é pertinente dizer que a saturação e umidade 

do subleito também interferem no desempenho estrutural do pavimento. Li et al.(2014) 

comprovaram experimentalmente que as deflexões medidas num pavimento permeável 

exposto a precipitação foram maiores do que as obtidas com o pavimento na condição seca. 

Corroborando com essa linha de pensamento, Shackel (2006) afirma que com o aumento da 

saturação e umidade, o módulo de resiliência dos materiais diminui. Dada à redução do 

atrito entre os grãos, OESER et al. (2006) pondera que  poderá ocorrer uma redução de até 

50% do valor usual. 

 

Além disso, foi observada uma dependência da deflexão com a espessura e composição 

granulométrica da sub-base adotada, visto que, comparativamente, pavimentos tradicionais 

com camadas mais bem graduadas e densas apresentaram deflexão inferior. Nesse 

contexto, pavimentos permeáveis com bases de granulometria aberta são em geral mais 

dependentes da tensão de confinamento do que pavimentos com bases de granulometria 

densa podendo, portanto, apresentar uma maior variação de rigidez na medida em que o 

pavimento é solicitado pelo tráfego (LI et al., 2014). 

 

Ademais, Shackel et al. (2001) observaram, por exemplo, que a remoção de materiais 

passantes na peneira de 1,18 mm da camada de base reduzia o módulo de resiliência entre 

30 e 55%. Em outras palavras, tratando-se de base ou sub-base granular é necessário um 

equilíbrio entre permeabilidade e módulo de resiliência. 
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Assim sendo, a medição das deflexões possibilita a avaliação do comportamento estrutural 

de um pavimento quando sujeito a diferentes níveis de tensão. Através dos valores obtidos é 

possível analisar as deflexões máximas bem como fazer uso da técnica de retroanálise para 

determinar a rigidez de cada camada (módulo de resiliência), servindo, portanto, como um 

indicador para avaliar qual nível de tráfego a estrutura pode suportar. Além disso, variações 

nos módulos de resiliência em campo evidenciam a influência do grau de travamento dos 

blocos, padrões de assentamento, formatos das peças e confinamento da estrutura (LI et al. 

2014). 

 

Comparativamente aos pavimentos de blocos de concreto intertravado convencionais, já 

que o dimensionamento estrutural é o mesmo para pavimento permeáveis de blocos de 

concreto, alguns estudos apontam que deflexões máximas próximas ou até mesmo 

superiores a 200 x 10-2 mm não necessariamente comprometem as condições de serventia 

do pavimento (KASAHARA et al.; 1992; SHACKEL, 1986; KARASAWA et al., 2000). Ao 

contrário dos pavimentos flexíveis asfálticos e rígidos, nos quais são esperadas deflexões 

abaixo de 50 x 10-2 mm, os pavimentos de blocos de concreto são formados por seções 

descontínuas e por isso podem apresentar deflexões frequentemente superiores. Em outras 

palavras, a rigidez de um PBCI pode ser inferior à de um pavimento asfáltico convencional 

(SHACKEL, 1986; SILVA, 2016). 

 

Numa ótica mais conservadora, Knapton (1994) por outro lado, afirma que deflexões acima 

de 80 x 10-2 mm já indicam que ocorreu perda de serventia do pavimento, devendo ser 

reconstruído a partir do subleito. Segundo o autor, um revestimento com camada de 

assentamento instável já sinaliza que a estrutura inteira pode apresentar perda de serventia. 

O Quadro 2.7 descreve o critério de avaliação das condições do pavimento com base nas 

deflexões. 
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Quadro 2.7 – Critério de avaliação das condições do pavimento baseado nas deflexões 

Deflexão do Pavimento 
(x 10-2 mm) 

Condições do Pavimento 

0 - 15 Pavimento em boas condições 

15 - 40 
Pode estar ocorrendo alguma perda na integridade da  

superfície do pavimento 

40 - 80 
O pavimento é muito flexível para uso rodoviário. 

 A perda de serventia é iminente. 

> 80 
Ocorreu perda de serventia do pavimento,  

necessitando ser reconstruído a partir do subleito. 

Fonte: Adaptado de Knapton (1994) 

 

2.1.5 Durabilidade e manutenção 

A durabilidade e vida útil (com limites aceitáveis de serventia) de um pavimento permeável 

de blocos de concreto estão intimamente relacionadas ao seu desempenho hidráulico e 

estrutural. 

 

Em termos de funcionamento hidráulico, alguns estudos indicam que a permeabilidade do 

PBCI permeável com juntas alargadas não sofre grandes reduções para períodos de serviço 

entre 6 e 10 anos (SHACKEL, 2010).  

 

Por outro lado, outras pesquisas indicam que em um período de 10 a 20 anos o 

revestimento sofrerá uma redução de 80% na taxa de infiltração inicial (MARCHIONI e SILVA, 

2011; BORGWARDT, 2006), decorrente da colmatação natural gerada ao longo do tempo por 

acúmulo dos mais variados tipos de sedimentos.  

 

Nesse perspectiva, Fassman e Blackbourn (2010) apontam que a colmatação sofre influência 

muito maior das condições de entorno do que da ação do tráfego. Carvalho (2015) 

acrescenta que dependendo do tipo de revestimento permeável, frequência de utilização e 

das condições oferecidas, o processo de colmatação pode ter início em um período de 3 a 6 

meses de uso.  

 

É válido destacar ainda que em cidades de invernos rigorosos a probabilidade de o 

pavimento permeável apresentar alguma evidência de colmatação é maior, já que a prática 
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de usar sal para acelerar o degelo contribui para obstruir os espaços vazios da camada 

superficial drenante (CARVALHO, 2015).  

 

Dessa forma, considerando esse cenário de perda da capacidade infiltrante ao longo do 

tempo, a permeabilidade inicial deve ser suficientemente elevada a fim de assegurar um 

desempenho hidráulico eficiente até o fim da vida útil do pavimento (MARCHIONI e SILVA, 

2011; SHACKEL, 2010).   

 

Dadas essas considerações, a estrutura necessita de manutenção periódica a fim de garantir 

uma taxa de infiltração satisfatória acima de 10-5 m/s (ICPI, 2006). Hein et al. (2010) 

recomendam no mínimo duas atividades de intervenção por ano.  Como os detritos 

acumulam-se majoritariamente nas camadas superiores do revestimento, o trabalho de 

limpeza deve se concentrar nessa área utilizando-se equipamentos de aspersão à vácuo ou 

jatos de ar (DIERKES et al., 2002; SHACKEL, 2006; WEISS et al., 2015).  

 

Assim sendo, caso sejam atendidas e tomadas as ações corretivas cabíveis, o PBCI permeável 

pode ter uma durabilidade próxima aos convencionais de aproximadamente 20 anos (PRATT 

et al., 1995; SHACKEL, 2006; SHACKEL 2010; ICPI, 2006). 

 

2.2 Pavimento permeável de bloco de concreto articulado (BCA) 

2.2.1 Breve histórico 

Os blocos de concreto articulados (BCAs) foram desenvolvidos na década de 1970 com o 

objetivo de melhorar o desempenho de sistemas de controle para erosão, principalmente 

enrocamentos. Em 1987, a Construction Industry and Research Information Association 

(CIRIA) no Reino Unido conduziu o primeiro estudo completo sobre BCA (HEWLETT et al., 

1987), o qual foi sucedido pela Federal Highway Administration em 1988 e em 1989 na 

Colorado State University em Fort Collins, direcionado para medidas de proteção de 

encostas (NADEAU, 2016). 
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Sob essa perspectiva, o sistema de BCA foi concebido como uma matriz de blocos de 

concreto individuais colocados conjuntamente para formar um revestimento de resistência à 

erosão com características específicas de desempenho hidráulico (NCMA, 2014). Nesse 

sentido, tal sistema era usado para fornecer proteção à camada subjacente do solo, 

contendo geralmente uma camada de geotêxtil sob as peças, visando a retenção das 

partículas finas (ASTM D6684, 2010), sem impedir a passagem da água. 

 

Entre as principais vantagens apresentadas podem-se citar maior operacionalidade, 

qualidade estética, maior segurança aos pedestres, sustentabilidade, custo-eficiência e 

flexibilidade. Dessa maneira, o termo articulado considera a característica dos blocos se 

adaptarem às irregularidades da superfície enquanto permanecem intertravados ou 

conectados devido à geometria própria da peça e/ou componentes adicionais como cabos e 

cordas.  Alguns exemplos das primeiras configurações de BCAs são apresentados na Figura 

2.18. 

 

Figura 2.18 – Exemplos de sistemas de BCA (vista superior) 

 
Fonte: NCMA (2014) 

 

Sendo assim, inicialmente o uso dos BCAs era voltado essencialmente para o controle de 

uma variedade de problemas de estabilidade e controle do solo em canais de drenagem, 

frentes ribeirinhas, diques e encostas, como ilustra a Figura 2.19. 
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Figura 2.19 – Aplicações dos BCAs para diferentes finalidades 

   
Fonte: NCMA (2014) 

 

Contudo, atualmente os BCAs já vêm sendo utilizados para rodovias de tráfego leve, 

estacionamentos, calçadas e outras superfícies de drenagem urbana, decorrente da 

permeabilidade do revestimento com blocos articulados. Nesse contexto, os BCAs são 

similares aos blocos de concreto intertravado (BCI) com juntas alargadas, exceto pelo fato de 

serem maiores em altura, mais pesados e não necessitarem de areia de rejunte (WEISS et al., 

2015). Assim, a maior diferença entre o BCA e o BCI é justamente a não utilização de 

material de rejunte, uma vez que a própria configuração e geometria do bloco já garante o 

travamento desejado.   

 

Cabe ressaltar que pouca informação está disponível na literatura em relação ao uso dos 

BCAs como técnica compensatória de manejo das águas pluviais aplicada à pavimentação, 

sobretudo no Brasil, onde a aplicação ainda é pouco difundida. 

 

2.2.2 Tipos de BCA 

De acordo com a norma americana ASTM D6684 (2010), o revestimento de BCA pode 

apresentar uma grande variedade de geometria, podendo possuir célula aberta ou fechada, 
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sistema com ou sem cordas/cabos, desde que os blocos estejam interconectados de alguma 

forma. Além disso, a norma também não impõe nenhuma restrição de tamanho, formato e 

durabilidade dos blocos, mencionando apenas algumas recomendações e exigências que 

devem ser seguidas quanto a requisitos de resistência à compressão, absorção de água e 

densidade, cujos detalhes serão mais bem abordados no item 2.3.4.1. 

 

Há ainda considerações sobre o método de fabricação do bloco, podendo ser do tipo dry-

cast (seco) ou wet-cast (úmido). Enquanto no caso wet-cast o concreto tem uma relação 

água-cimento de cerca de 0,4 ou superior, o dry-cast apresenta uma relação menor de 0,3 a 

0,36, com slump nulo, possibilitando a retirada das formas assim que o concreto endurecer. 

Desse modo, o processo a seco permite uma produção em maior escala, sendo comumente 

mais adotado na fabricação de blocos (CONCRETE NETWORK, 2017).  

 

Em relação aos revestimentos de BCA com cabos, os cabos/cordas utilizados para unir as 

peças devem ser projetados para fornecer resistência e durabilidade de modo a permitir o 

levantamento e posicionamento da matriz de blocos, sendo esta de até 45 m². Sendo assim, 

a norma prescreve um fator de segurança mínimo de 5 com relação ao içamento da 

estrutura. No processo de montagem da matriz (colchão de blocos), os cabos/cordas são 

inseridos através de cavidades ou furos em cada peça e são assim mantidos de acordo com o 

travamento necessário (ASTM D6684, 2010).  Já os sistemas de BCA sem cabos/cordas são 

levados ao local de obra geralmente em pallets e assentados de forma manual 

individualmente. 

 

Um exemplo de revestimento de BCA com cabos é apresentado por Weiss et al. (2015) nos 

Estados Unidos com a utilização do PaveDrain (Figura 2.20 e Figura 2.21). É importante 

destacar que os cabos não possuem nenhuma função estrutural, servindo apenas para unir 

os blocos e facilitar a instalação e manuseio em campo.  Nesse tipo de pavimento, o BCA tem 

uma cavidade inferior na forma de arco possibilitando a passagem e armazenamento de 

água. Logo abaixo, tem-se uma camada granular entre 15 e 25 cm de acordo com a condição 

do solo, sob a qual pode existir outra camada de material britado com granulometria mais 

grosseira. Em ambos os casos, recomenda-se o uso de geotêxtil para manter a estrutura 

reservatório limpa e funcional (PAVEDRAIN, 2017). 
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Outros pontos a serem considerados é que diferentemente dos tradicionais BCI, o peso e 

espessura de cada peça são consideravelmente superiores. Nesse quesito, enquanto 

comumente encontram-se blocos com 4-5 kg e 6 cm de espessura,  o BCA  com cabos em 

particular possui aproximadamente 21 kg e 15 cm de espessura (PAVEDRAIN, 2013), 

contribuindo assim para reduzir a mobilidade entre as peças e favorecer o travamento.  

 

Figura 2.20 – Vista superior e frontal de um revestimento com BCA com cabos 

    
Fonte: PaveDrain (2017) 

 

Figura 2.21 – Instalação do PaveDrain nos EUA 

    
Fonte: Weiss et al. (2015) 

 

Já no caso dos BCA sem cabos, têm se registros na Coréia do Sul com o uso dos Ecoblocks 

(Figura 2.22), conforme apresentado por KEITI (2014) e DSUCS (2013), sendo incorporado 

recentemente pelo Brasil, motivando a presente pesquisa. 
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Figura 2.22 – BCA sem cabos usados para áreas de estacionamento e calçada 

    
Fonte: ECOUNION (2016a) 

 

A principal diferença nesse tipo de bloco é a presença de articulações ou conexões verticais 

presentes em ambos os lados no sentido longitudinal da peça, possibilitando o 

intertravamento da estrutura. Ademais, o bloco conta com duas cavidades auxiliares visando 

o direcionamento da água infiltrante para a trincheira drenante e armazenamento 

temporário, de forma análoga ao PaveDrain. Vale lembrar que como não há material de 

rejunte, a água infiltra pelo espaço formado entre os blocos, como apresentado na Figura 

2.23. Cabe destacar que esse tipo de BCA foi adotado como objeto de estudo do atual 

trabalho, sendo mais bem detalhado no Capítulo 3 e 4.  

 

Figura 2.23 – Vista longitudinal e isométrica do sistema de BCA sem cabos 

    

Fonte: Ono et al. (2017) 
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2.2.3 Vantagens e limitações  

Como principal vantagem desse tipo de tecnologia, pode-se ressaltar a elevada 

permeabilidade em campo da ordem de 4,9 x 10-3 m/s após 9 meses de construção no caso 

dos Ecoblocks, conforme já comprovado por SMG (2014) na Coréia do Sul e 3,6 x 10-2 m/s no 

caso do PaveDrain, relatado por CNA (2012). Ambos os testes realizados foram baseados 

pela mesma norma de ensaio de infiltração ASTM C1701 (2009). Para efeito de comparação 

com outros revestimentos permeáveis, Pellizari (2013) encontrou um coeficiente de 

permeabilidade da ordem de 10-5 m/s para a CPA (camada porosa de atrito), mostrando que 

os BCAs apresentam grande vantagem em relação à capacidade de infiltração in situ. 

Consequentemente, o pavimento contribui para a minimização de problemas urbanos como 

enchentes, alagamentos e ilhas de calor. 

 

Além da alta capacidade de infiltração, o BCA – Ecoblock não apresenta colmatação 

(clogging) ou necessidade de intervenção nos primeiros anos (SMG, 2014). Após a 

construção de um pavimento de BCA em Seoul pelo Korea Testing & Researching Institute, 

foram realizados testes de infiltração (ASTM C1701, 2009) para avaliar a permeabilidade do 

sistema ao longo de um ano. Os resultados mostraram uma permeabilidade elevada, mesmo 

após doze meses de uso (Quadro 2.8).  

 

Quadro 2.8 – Ensaios de infiltração (ASTM C1701) em campo em diferentes pavimentos 
permeáveis na Coréia do Sul ao longo de um ano 

Tipo de Bloco 
Coeficiente de permeabilidade in situ (x 10-3 m/s) 

Construção 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 

BCI perméavel 2,93 0,46 0,1 0,08 0,05 

BCA – Ecoblock 8,29 3,82 4,94 4,69 4,38 

Fonte: SMG (2014) 

 

Acrescenta-se a isso, a maior facilidade e rapidez de instalação, uma vez que o processo de 

assentamento é todo realizado por encaixe sem uso de areia de rejunte, conforme já 

destacado. Ademais, ressalta-se a vida útil prolongada do sistema de drenagem, caso haja 

manutenção periódica com os equipamentos adequados.  
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Igualmente, todas as vantagens típicas de um pavimento de bloco de concreto apontadas 

por Godinho (2009) também podem ser incluídas, como: 

 Utilização imediata do pavimento após construção; 

 Não requer mão de obra especializada, nem equipamentos especiais, o que 

possibilita a criação de várias frentes de trabalho e economia de tempo de execução; 

 Fácil reparação e substituição do bloco quando necessário. 

 

Por outro lado, entre as limitações podem-se mencionar a maior fragilidade da peça devido 

à própria estrutura diferenciada do bloco, nem sempre atendendo às resistências 

características à compressão para tráfego médio e pesado; o maior custo do material em si 

quando comparado com o CPA, por exemplo; a colmatação (clogging) gerada ao longo do 

tempo, exigindo intervenções de tempos em tempos e por fim destaca-se a carência de 

normatizações e especificações técnicas brasileiras para o BCA, já que as atuais normas 

vigentes não englobam peças com tais geometrias, sendo restritas à aplicação para 

pavimentação intertravada, como no caso da NBR 9781 (ABNT, 2013). 

 

Por fim, Madrid (1985) aponta limitações inerentes aos pavimentos de blocos de concreto 

convencionais que também podem ser acrescentadas: 

 Geração maior de ruído quando comparado ao revestimento asfáltico; 

 Maior vibração nos veículos; 

 Cuidados para evitar a perda de material fino da camada de assentamento. 

 

2.2.4 Manutenção 

Em relação à necessidade de manutenção, Kazemi (2014) constatou que após um ano de uso 

do BCA - PaveDrain, a capacidade de infiltração diminuiu até 80% do desempenho inicial, 

sendo completamente restaurada após as ações corretivas com equipamento de aspersão à 

vácuo (Figura 2.24). Nesse contexto, a colmatação ocorrida foi atribuída ao acúmulo de 

sedimentos no fundo da vala próxima do pavimento, limitando a infiltração e capacidade de 

armazenamento do sistema. Já para o BCA – Ecoblock a necessidade de intervenção deve 

começar a ser feita após três anos da construção do pavimento (ECOTOP, 2013). 
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Figura 2.24 – Manutenção de um pavimento de BCA com equipamento de aspersão à vácuo 

 
Fonte: Weiss et al. (2015) 

 

Dessa forma, são recomendadas inspeções visuais regulares a cada dois meses (WEISS et al., 

2013) ou quando o pavimento apresentar coeficiente de infiltração inferior a 10-5 m/s de 

modo a garantir a total eficiência do sistema, sendo aplicado equipamento a vácuo quando 

necessário (DSUCS, 2013). Outros tipos de limpadores com jato de ar também podem ser 

empregados, embora não apresentem a mesma eficácia, pois ao invés de remover os 

detritos pode empurrá-los para as camadas subjacentes do pavimento, comprometendo 

ainda mais a drenagem (WEISS et al., 2015). O antes e depois das atividades de limpeza e 

correção do pavimento é apresentado na Figura 2.25 a seguir. 

 

Figura 2.25 – Pavimento de BCA antes (a) e depois (b) da limpeza com equipamento à vácuo 
de aspersão 

    
                                   (a)                                                                       (b)  

Fonte: Weiss et al. (2015) 
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2.3 Comparativo do pavimento de blocos de concreto articulados (BCA) com 

o de blocos de concreto intertravados (BCI) 

Embora apresentem alguns aspectos estruturais diferentes (sobretudo na camada de 

revestimento), o PBCA apresenta sua estrutura geral (camada de assentamento + base + 

sub-base + subleito) bem similar ao PBCI permeável. Como aspectos em comum, pode-se 

destacar a necessidade de contenção lateral (confinamento horizontal), intertravamento 

entre as peças e a existência de uma camada reservatória de agregados, permitindo a 

percolação e armazenamento temporário da água vinda da superfície através do espaço 

formado entre os blocos (WEISS et al, 2015).  

 

2.3.1 Intertravamento 

Conforme apontam Hachiya et al. (1998), o intertravamento pode ser percebido quando há 

transferência de carga entre os blocos, mecanismo que não ocorre quando são dispostos de 

forma independente, comprometendo sua eficiência.  

 

Nos casos dos PBCIs, Yaginuma et al. (2003) descrevem que o mecanismo de transferência 

de carga é dependente da relação entre a área total lateral dos blocos pela área superficial. 

Para relações variando entre 0,70 e 1,83, notou-se uma LTE indo de 25% a 66% quando 

medida no canto da junta e de 13% a 79% quando medida no meio da interseção das juntas, 

respectivamente. Assim, quanto maior a espessura, maior a área lateral do bloco e, por 

conseguinte, maior é a eficiência de transferência de carga. Outro fator essencial é a 

abertura e preenchimento das juntas (YAGINUMA e KASAHARA, 2006). No caso de blocos 

com largura de junta de 2 mm preenchidas com areia, observou-se uma LTE de 67%, 

enquanto nas peças sem abertura de junta e sem material de preenchimento, a LTE foi de 

19%. 

 

Assim sendo, embora não exista intertravamento pela areia de rejunte como no PBCI, no 

PBCA existe intertravamento pela presença das articulações verticais ou pelo próprio atrito e 

configuração entre as peças.  Com efeito, o PBCA também deve apresentar intertravamento 
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vertical, horizontal, rotacional e de giração, da mesma forma que ocorre com o PBCI, como 

retratam Knapton e Algin (1996), Hallack (1998) e o ICPI (2014).  

 

Devido a pouca disponibilidade de informações na literatura acerca do intertravamento 

específico do PBCA, relata-se a seguir com maiores detalhes os tipos de intertravamento 

baseado nos autores supracitados, tendo como referência o bloco convencional 

intertravado, fazendo algumas ressalvas e paralelos quando cabíveis em relação ao BCA, 

sobretudo no intertravamento vertical. 

 

2.3.1.1 Intertravamento vertical  

De acordo com Knapton e Barber (1980), o intertravamento vertical é a incapacidade de 

cada peça poder se mover no sentido vertical em relação às peças vizinhas (Figura 2.26). Isto 

é, pode ser definido como sendo a capacidade do pavimento resistir a esforços de 

cisalhamento entre os blocos, conforme destaca a NBR 15953 (ABNT, 2011). 

 

Figura 2.26 – Intertravamento vertical em um PBCI 

 

Fonte: Adaptado de ICPI (2014) e Silva (2016) 

 

Para blocos com formatos e encaixes reentrantes como o BCA (Figura 2.27 e Figura 2.28), 

quando se aplica uma carga vertical existe um contato do tipo macho-fêmea que distribui os 

esforços para as peças adjacentes, explica Shackel (1990) apud Fioriti (2007). Contudo, no 

PBCI convencional isso é alcançado através da malha de juntas formada pelos grãos de areia 

bem compactados lateralmente. 
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Figura 2.27 – Exemplos de pavers com encaixes verticais 

 
Fonte: Shackel (1990) apud Fioriti (2007) 

 

Figura 2.28 – Intertravamento vertical em um PBCA devido ao sistema de encaixe entre as 
peças 

 
                                        Fonte: Adaptado de Ecounion (2016b) 
 

2.3.1.2 Intertravamento horizontal 

Segundo Knapton e Barber (1980) e Muller (2005), o intertravamento horizontal é a 

capacidade de uma peça não se deslocar horizontalmente em relação às peças vizinhas em 

qualquer tipo de assentamento. Complementarmente, a NBR 15953 (ABNT, 2011) 

acrescenta que tal intertravamento é o responsável por resistir a esforços causados por 

forças de aceleração e frenagem das cargas.  

 

Figura 2.29 – Intertravamento horizontal em um PBCI 

 
Fonte: Adaptado de ICPI (2014) e Silva (2016) 
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No caso do PBCI, as juntas entre as peças quando convenientemente cheias com tipo 

adequado de areia e bem compactada são responsáveis por este tipo de intertravamento 

(Figura 2.29). Já no PBCA, quem confere tal mecanismo de travamento são as articulações da 

própria peça e as saliências (ressaltos), já que geram uma pequena área de contato entre os 

blocos (Figura 2.30). 

 

Figura 2.30 – Presença de articulações e saliências em um BCA auxiliando no 
intertravamento horizontal, vertical, rotacional e de giração 

    
Fonte: Adaptado de Ecounion (2016b) 

 

2.3.1.3 Intertravamento rotacional 

A NBR 15953 (ABNT, 2011) descreve o intertravamento rotacional como sendo a capacidade 

do pavimento de resistir a esforços perpendiculares excêntricos aos eixos das peças. Como 

fatores preponderantes a serem considerados, Shackel e Lim (2003) e ICPI (2014) apontam 

que a espessura do revestimento, o espaçamento entre as peças e as restrições laterais são 

determinantes para alcançar uma melhor eficiência de travamento. 

 

Dessa forma, no PBCI (Figura 2.31) a areia de enchimento ou rejuntamento exerce função 

vital, já que transmite os esforços até as bordas do pavimento (GODINHO, 2009). Por outro 

lado, no PBCA o intertravamento rotacional será atribuído à maior espessura típica do bloco 

e também às articulações e áreas de contato entre as peças (Figura 2.30).   
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Figura 2.31 – Intertravamento rotacional em um PBCI 

 
Fonte: Adaptado de ICPI (2014) e Silva (2016) 

 

2.3.1.4 Intertravamento de giração 

Hallack (1998) define o intertravamento de giração como sendo a capacidade que os blocos 

apresentam de não girarem em torno do seu próprio eixo horizontal (Figura 2.32). 

Eventualmente, admite-se um pequeno giro de uma ou mais peças, desde que a planicidade 

da superfície do pavimento não seja comprometida.  

 

Figura 2.32 – Movimento de giração em um PBCI 

 
Fonte: Hallack (1998) 

 

Para a eficiência desse mecanismo de travamento é necessário um bom confinamento 

lateral do revestimento através da presença de contenções, como guias ou sarjetas de 

concreto. No caso do PBCI, torna-se necessário o preenchimento das juntas com areia. Já no 

PBCA, como não há rejunte, o intertravamento se dá pela presença de seis blocos ao redor 

de cada peça, como ilustra a Figura 2.33. Ressalta-se que o contato entre as peças ocorre 

devido a pequenas saliências de cada face ou pelo encaixe dependendo do sistema adotado. 
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Figura 2.33 – Movimento de giração impedido pela presença de outros seis blocos em um 
PBCA 

 
Fonte: PaveDrain (2013) 

 

2.3.2 Estágio atual das normas internacionais e brasileiras 

Como a adoção dos BCAs destinado a pavimentos permeáveis ainda é bastante recente, não 

existem normas específicas no Brasil envolvendo esse tipo de material. Assim, as quatro 

principais normas nacionais envolvendo blocos de concreto para pavimentação abrangem 

apenas os tradicionais blocos intertravados, não considerando revestimentos como o BCA 

nas suas especificações técnicas, a saber: 

 

 NBR 15953 (ABNT, 2011) – Pavimento intertravado com peças de concreto: Execução 

 NBR 9780 (ABNT, 2013) – Peças de concreto para pavimentação: Determinação da 

resistência à compressão 

 NBR 9781 (ABNT, 2013) – Peças de concreto para pavimentação: Especificação e 

métodos de ensaio 

 NBR 16416 (ABNT, 2015) – Pavimentos permeáveis de concreto: Requisitos e 

procedimentos 

 

Nos EUA, por outro lado, já existem normas da ASTM criadas exclusivamente para sistemas 

de revestimentos articulados para fins gerais, sendo elas: 

 

 ASTM D6684 (2010) – Standard specification for materials and manufacture of ACB 

revetment systems 
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 ASTM D6884 (2015) – Standard practice for installation of ACB revetment systems 

 ASTM C140 (2016) – Standard test methods for sampling and testing concrete 

masonry units and related units 

 

Ademais, tem-se também normas na Coréia do Sul, país de origem dos BCA de encaixe, 

regulamentando o uso desse material como a KFS 4419 (2014) – Concrete interlocking block 

for side walk and road, apud DSUCS (2013). 

 

2.3.3 Componentes e requisitos  

Os pavimentos de blocos de concreto articulado possuem a estrutura semelhante aos 

pavimentos de blocos de concreto intertravado, exceto pelo fato de não possuírem material 

de rejunte, como já explicado no item 2.2.2. Dessa forma, muitos dos requisitos exigidos 

para os componentes do PBCI são válidos também para o PBCA, conforme descrito a seguir.  

 

2.3.3.1 Blocos de concreto 

Nos EUA, seguindo recomendação da ASTM D6684 (2010) para BCA, espera-se que cada 

peça possua resistência à compressão de no mínimo 24 MPa (3.500 psi), espessura mínima 

de 38 mm e peso específico de 20 kN/m³.  

 

Vale lembrar que devido ao formato irregular e vazado do BCA, para o cálculo da resistência 

à compressão (quociente da máxima pressão de carregamento pela área carregada), a 

norma americana ASTM C140 (2016) orienta considerar a área da seção útil como sendo a 

resultante da relação entre o volume e altura do bloco. 

 

Já no cenário brasileiro, a NBR 16416 (ABNT, 2015) abrange apenas três tipos de 

revestimento permeável de blocos de concreto, sem considerar peças no formato articulado 

ou de encaixe. Para peças com juntas alargadas ou áreas vazadas, exige-se uma resistência à 

compressão mínima de 35 MPa, devendo ser utilizada apenas para tráfego leve e de 

pedestres. Já para peças de concreto permeável, espera-se uma resistência à compressão 
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mínima de 20 MPa, devendo também ser empregada somente para tráfego leve e de 

pedestres. 

 

Convém recodar que o método de ensaio e outras recomendações são preconizados pela 

NBR 9780 (ABNT, 2013) e NBR 9781 (ABNT, 2013). Nesse sentido, peças com geometrias 

peculiares como o BCA acabam não sendo consideradas, já que no cálculo da resistência 

característica à compressão não há menção alguma à determinação da área útil de 

carregamento. Há de se ressaltar ainda que o ensaio ocorre diretamente na própria peça, e 

não em amostras extraídas do bloco, como a norma sul-coreana propõe (DSUCS, 2013).  

 

A NBR 9781 (ABNT, 2013) ainda aborda outros requisitos desejáveis para a peça de forma 

geral (aplicação convencional), como tolerâncias dimensionais ±3 mm para o comprimento, 

largura e espessura, resistência mínima de 50 MPa para peças sujeitas a tráfego pesado,  

absorção de água máxima de 6%, entre outros aspectos. 

 

Outro quesito a ser destacado é a espessura do bloco. Ahmed e Singhi (2013) explicam que 

conforme a espessura aumenta, a deformação elástica do pavimento diminui (Figura 2.34), 

já que maiores espessuras acarretam menores magnitudes de tensões nas camadas 

subjacentes. Tal fato é justificado pela maior resistência ao cisalhamento devido à maior 

área superficial vertical e também pela maior pressão de contato criada horizontalmente 

entre os blocos (PANDA e GHOSH, 2002a). Portanto, quanto maior a espessura, maior será a 

eficiência na transferência de carga (LTE), como já destacado no item 2.3.1 preliminarmente. 
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Figura 2.34 – Efeito de espessura do bloco no comportamento do pavimento 

 
Fonte: Adaptado de Panda e Ghosh (2002a) 

 

Segundo Shackel (2010), constatou-se que para pavimentos com tráfego leve, como 

estacionamento a espessura mínima recomendada é de 60 mm, enquanto para pavimentos 

sujeitos ao tráfego de veículos comerciais deve ser exigido 80 mm (SHACKEL, 2010; ICPI, 

2012).  

 

No Brasil, os mesmos valores de espessura também estão presentes nas indicações da NBR 

16416 (ABNT, 2015), segundo a qual para tráfego de pedestres recomenda-se uma 

espessura de 60 mm e para tráfego leve 80 mm. De maneira análoga, recomendam-se 

também tais espessuras para os BCAs originários na Coréia do Sul (DSUCS, 2013). 

 

Por fim, é válido ressaltar a importância da largura das juntas entre os blocos no 

desempenho hidráulico e estrutural do pavimento. Se por um lado maiores larguras 

favorecem a permeabilidade superficial, por outro pode comprometer o intertravamento do 

revestimento. De acordo com Shackel (2006), as juntas entre as peças no PBCI permeável 

devem possuir largura próximas de 3 mm para um tráfego leve. Dependendo do tipo de 

solicitação aplicada no pavimento e do tipo de bloco utilizado, a abertura pode ser maior na 

ordem de 5 ou 10 mm. Para o PBCA, indica-se larguras entre 2 e 5 mm (DSUCS, 2013). 
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Apesar de não haver muitos estudos acerca da influência da largura da junta no 

desempenho estrutural dos pavimentos permeáveis de blocos de concreto, existem algumas 

pesquisas nessa linha abordando os pavimentos convencionais de blocos intertravados 

destinados a um tráfego mais intenso.  

 

Nesse contexto, Karasawa et al. (2000) e Panda e Ghosh (2002b) demonstram que quanto 

maiores as aberturas das juntas, maiores serão as deflexões do pavimento. Isso pode ser 

explicado pelo fato de uma proximidade maior entre as faces do bloco gerar um maior 

intertravamento, garantindo assim um comportamento mais interativo e uma rigidez maior 

da camada de revestimento como um todo (BALBO, 2007). Assim, a partir de uma abertura 

superior a 1,5 mm, já é possível observar uma queda considerável no módulo da camada in 

situ, conforme ilustra o gráfico da Figura 2.35.  

 

Figura 2.35 – Variação do módulo in situ de um bloco retangular de 80 mm de espessura em 
função da abertura da junta entre as peças 

 
Fonte: Adaptado de Balbo (2007) 

 

Por outro lado, em pavimentos de blocos de concreto intertravado, o tráfego tende a 

aumentar progressivamente o módulo de resiliência dos blocos, decorrente da consolidação 

e enrijecimento da camada. Sobre bases granulares, Shackel (1992) constatou que camadas 

com revestimentos de blocos retangulares apresentavam módulos resilientes da ordem de 

350 MPa no cenário logo após a construção do pavimento, aumentando para 2.500 MPa 

depois de 10.000 repetições do eixo padrão, como retrata a Figura 2.36. 
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Figura 2.36 – Efeito progressivo do aumento do módulo de resiliência da camada de 
revestimento sobre a ação do tráfego 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2016) e Shackel (1992) 

 

2.3.3.2 Camada de assentamento 

Diferentemente dos tradicionais pavimentos de blocos de concreto, os pavimentos 

permeáveis tanto de BCI como de BCA devem possuir uma camada de assentamento com 

granulometria uniforme e consequentemente alta permeabilidade. 

 

De acordo com Shackel (2006), a maior parte dos agregados da camada de assentamento 

devem estar entre 2 e 5 mm. Segundo o autor, tal distribuição granulométrica satisfaz tanto 

a condição de permeabilidade desejável como também a de capacidade de suporte 

necessária. Essa recomendação também se encontra presente nos manuais de pavimentos 

permeáveis da Austrália, cuja especificação prevê 100% do material passante na peneira de 

9,5 mm e até 5% passante na peneira de 0,3 mm (CMAA, 2010). 

  

Todavia, as publicações sul coreanas e britânicas são mais restritivas em relação à dimensão 

mínima aceitável, indicando no máximo 5% do material da camada passante na peneira de 1 

mm (INTERPAVE, 2007; DSUCS, 2013). 
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Já no Brasil, a NBR 16416 (ABNT, 2015) utiliza as mesmas orientações fornecidas pelo ICPI 

(2006), originário dos EUA. Ambas indicam uma distribuição granulométrica com a maior 

parte do material retido na peneira de 4,75 mm, até 5% retido na peneira de 1,16 mm e 

100% passante na peneira de 12,5 mm, admitindo, portanto, agregados pétreos com 

maiores dimensões quando comparados às recomendações dos outros países supracitados. 

Tal graduação também é denominada ASTM nº 57. Um exemplo de camada de 

assentamento com a maior parte dos agregados retidos na peneira de 4,75 mm é ilustrado 

na Figura 2.37. 

 

Figura 2.37 – Camada de assentamento de 50 mm de espessura com distribuição 
granulométrica uniforme 

 
Fonte: Knapton e McBride (2009) 

 

Além disso, o material de assentamento deve apresentar no mínimo 32% de índice de 

vazios, no máximo 2% passante na peneira com abertura de malha de 0,075 mm ou #200 e 

dimensão máxima característica de 9,5 mm (ABNT, 2015). 

 

O Quadro 2.9 a seguir sumariza os limites granulométricos para camada de assentamento 

em pavimentos permeáveis de blocos de concreto empregados no Brasil, EUA, Canadá, 

Reino Unido, Coréia do Sul e Austrália.  
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Quadro 2.9 – Limites granulométricos para camada de assentamento em pavimentos 
permeáveis de blocos de concreto em diversos países 

Peneiras 
(mm) 

NBR 16416 
(ABNT, 2015) 

ICPI (2006) 
Interpave 

(2007) 
DSUCS 
(2013) 

CMAA 
(2010) 

Brasil EUA e Canadá Reino Unido 
Coréia do 

Sul 
Austrália 

Porcentagem passante 

14     100     

12,5 100 100       

10     98 - 100 100   

9,5 85 - 100 85 - 100     100 

6,3     80 - 99 80 - 99   

4,75 10 - 30 10 a 30     85 - 100 

2,36 0 - 10 0 a 10     10 - 40 

2     0 - 20 0 - 20   

1,16 0 - 5 0 -5      0 - 10 

1     0 - 5 0 - 5   

0,3         0 - 5 

 

Baseado nos valores apresentados no Quadro 2.9, ilustra-se na Figura 2.38 as faixas 

granulométricas sugeridas pelos países mencionados. Graficamente, é nítido perceber que 

todas as distribuições são bastante uniformes, com a australiana permitindo mais agregados 

com dimensões relativamente menores e a brasileira ou norte-americana tolerando mais 

agregados com dimensões levemente maiores. Já a faixa britânica ou sul-coreana ficou numa 

zona intermediária, entre a faixa brasileira e australiana. 

 

No que tange à espessura da camada de assentamento, os valores variam levemente em 

cada país. Enquanto na Coréia do Sul indica-se uma espessura de 30 mm (DSUCS, 2013), no 

Reino Unido propõe-se 50 mm (INTERPAVE, 2007), na Austrália uma faixa entre 20 e 40 mm 

(CMAA, 2010), nos Estados Unidos 50 mm antes da condição compactada (ICPI, 2006), e por 

fim, no Brasil recomenda-se uma camada uniforme e constante entre 20 e 60 mm na 

condição compactada, com uma variação máxima de ± 5 mm em relação à espessura 

especificada de projeto (NBR 16416 ABNT, 2015). De maneira geral, são empregados 

preferencialmente agregados de origem pétrea, podendo ser utilizada uma combinação de 

pedrisco com pó de pedra. O Quadro 2.10 sintetiza o comparativo entre as diferentes 

espessuras sugeridas nos diferentes países citados. 
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Figura 2.38 – Faixas granulométricas recomendadas para camada de assentamento em 
pavimentos permeáveis de blocos de concreto em diversos países 

 

 

Quadro 2.10 – Comparativo de espessuras de camada de assentamento recomendadas em 
diversos países 

País Espessura (mm) Condição Fonte 

Austrália 20 – 40 - CMAA (2010) 

Brasil 20 – 60  Compactada ABNT (2015) 

Coréia do Sul 30 - DSUCS (2013) 

EUA e Canadá 50 Não compactada ICPI (2006) 

Reino Unido 50 - Interpave (2007) 

 

2.3.3.3 Geotêxtil 

Definido pela NBR 16416 (ABNT, 2015) como uma manta de material não tecido com 

filamentos de polipropileno que permitem a passagem do fluxo de água, o geotêxtil evita a 

migração de partículas sólidas entre as camadas do pavimento, geralmente separando a 

camada de assentamento da camada de base ou sub-base (Figura 2.39), podendo também 

ser aplicado sobre o subleito (INTERPAVE, 2007). Sendo assim, atuam como filtros, além de 

ajudar a manter a integridade estrutural das camadas, já que em alguns casos, o geotêxtil 
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proporciona ainda resistência às tensões impostas no pavimento (VIRGILIIS, 2009; ICPI, 

2006). 

 

Figura 2.39 – Colocação de manta geotêxtil sobre camada de base 

 
Fonte: Pinto (2011) 

 

Recomenda-se uma gramatura acima de 300 g/m², visando impedir o carreamento e 

passagem de material fino e também uma resistência à tração acima de 0,5 kN para suportar 

a força de punção dos agregados granulares na medida em que o pavimento é solicitado 

pela ação do tráfego (DSUCS, 2013; ICPI, 2006). 

 

2.3.3.4 Camada de base e sub-base 

A camada de base é essencial e obrigatória no funcionamento de um pavimento permeável, 

servindo para o armazenamento temporário da água, além de fornecer suporte estrutural. 

Logo abaixo, pode-se empregar uma camada de sub-base com agregados de dimensões 

superiores, contribuindo para a retenção da água e proteção do subleito, enquanto a 

camada de base em geral tendo uma granulometria mais fina, atua como um filtro para 

evitar a passagem de finos (HEIN et al., 2010; PINTO, 2011). 

 

Posto isso, os materiais utilizados nessas camadas devem apresentar um índice de vazios 

adequado a fim de permitir a percolação, drenagem e armazenamento da água por um 

período razoável sem erosão ou migração de finos. Somado a isso, também é desejável uma 

rigidez (módulo de resiliência) satisfatória para suportar as solicitações impostas pelo 
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tráfego (SHACKEL, 2006). A NBR 16416 (ABNT, 2015) especifica um índice de vazios mínimo 

de 32% e CBR superior ou igual a 80%, no entanto, não aborda valores mínimos de módulos 

resilientes. 

 

De maneira genérica, em pavimentos permeáveis usados como estacionamento, calçadas ou 

até mesmo aplicados para tráfego leve de veículos de passeio, opta-se pelo uso de bases 

granulares, devido ao menor custo, maior disponibilidade, alta condutividade hidráulica e 

módulos de resiliência aceitáveis desses materiais.  

 

Vale destacar que quando saturados, os materiais granulares bem graduados tendem a 

sofrer uma ligeira redução em termos de rigidez. Shackel (2006) relata módulos de 

resiliência variando entre 250 e 550 MPa na condição seca, diminuindo para 250 e 400 MPa 

quando em grau de saturação superior a 90%, sendo altamente dependentes da tensão de 

confinamento.  

 

Contudo, pondera-se que os valores de MR mencionados não são válidos para pavimentos 

permeáveis, uma vez que a distribuição granulométrica é totalmente diferente. Para esse 

tipo específico de material granular permeável, Li et al. (2014) relatam uma variação no 

módulo de resiliência retroanalisado  entre 20 e 120 MPa, dependendo das espessuras (300  

a 400 mm) e níveis de tensões aplicados.  É pertinente dizer que na situação analisada, 

considerou-se um PBCI permeável com três camadas: revestimento (blocos + areia de 

rejunte e assentamento), base e subleito. No caso de um PBCA, como não há rejunte, a 

modelagem do número de camadas retroanalisadas acaba sendo um pouco diferente, como 

será discutido mais a frente. 

 

Além disso, a distribuição granulométrica, dimensão e o coeficiente de uniformidade (Cu) dos 

agregados exercem grande influência no desempenho estrutural e hidráulico do pavimento. 

Também denominado de coeficiente de não uniformidade (CNU), o Cu expressa a relação 

entre o diâmetro da peneira pela qual passam 60% dos agregados e o diâmetro da peneira 

pela qual passam 10% (Equação 2.3). 
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 Cu = 
   

   
 (2.3) 

 

Onde: 

Cu = Coeficiente de uniformidade; 

    = Diâmetro da peneira pela qual passam 60% dos agregados; 

    = Diâmetro da peneira pela qual passam 10% dos agregados. 

 

Curvas granulométricas com Cu, menor que 5 são consideradas uniformes, entre 5 e 15 

mediamente uniformes e acima de 15 desuniformes. Assim, quanto maior o Cu, menor é a 

permeabilidade e maior é o módulo de resiliência. Já em relação às dimensões dos 

agregados, quanto maior a granulometria, maior a condutividade hidráulica, obviamente, 

conforme indica o Quadro 2.11.  

 

Quadro 2.11 – Coeficientes de condutividade hidráulica (k) 

Tipo de material Granulometria (cm) K (cm/s) K (m/s) 

Brita 5 7,5 a 10 100 1 

Brita 4 5,0 a 7,5 80 8 x 10-1 

Brita 3 2,5 a 5,0 45 4,5 x 10-1 

Brita 2 2,0 a 2,5 25 2,5 x 10-1 

Brita 1 1,0 a 2,0 15 1,5 x 10-1 

Brita 0 0,5 a 1,0 5 5 x 10-2 

Areia Grossa 0,2 a 0,5 1 x 10-1 1 x 10-3 

Areia Fina 0,005 a 0,04 1 x 10-3 1 x 10-5 

Silte 0,0005 a 0,005 1 x 10-5 1 x 10-7 

Argila menor que 0,0005 1 x 10-8 1 x 10-10 

Fonte: Adaptado de DNIT (2006) 

 

Segundo Schueler (1987), a brita 3 atinge valores de porosidade entre 40 e 50%, sendo assim 

indicada, juntamente com a brita 4, para aplicação na camada reservatória de pavimentos 

empregados como calçadas, por exemplo.   

 

No que diz respeito à distribuição granulométrica dos agregados adotada 

internacionalmente e nacionalmente, exige-se uma graduação aberta, sendo tolerado no 

máximo 2% de material fino passante na #200, conforme especificação da NBR 16416 (ABNT, 

2015). No entanto, existem ligeiras diferenças entre as faixas granulométricas recomendadas 
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em vários países para base e sub-base de pavimentos permeáveis de blocos de concreto, 

como é apresentado no Quadro 2.12 e Quadro 2.13, respectivamente. 

. 

Quadro 2.12 – Limites granulométricos para camada de base granular em pavimentos 
permeáveis de blocos de concreto em diversos países 

Peneiras 
(mm) 

NBR 16416 
(ABNT, 2015) 

ICPI (2006) 
Interpave 

(2007) 
DSUCS 
(2013) 

CMAA 
(2010) 

Brasil EUA Reino Unido 
Coréia do 

Sul 
Austrália 

Porcentagem passante 

40     100 100 100 

37,5 100 100       

31,5     98 -100   98 - 100 

30       80 - 100   

25 95 - 100 95 - 100       

20     90 - 99 55 - 85 85 - 99 

12,5 25 - 60 25 - 60       

10     25 -70   20 - 70 

5       15 - 30   

4,75 0 -10 0 -10     0 - 15 

4     0 - 15     

2,5       5 - 20   

2,36 0 -5 0 -5     0 - 5 

2     0 - 5     

 

Quadro 2.13 – Limites granulométricos recomendados para camada granular de sub-base 
em pavimentos permeáveis de blocos de concreto em diversos países 

Peneiras (mm) 

NBR 16416 (ABNT, 2015) ICPI (2006) DSUCS (2013) CMAA (2010) 

Brasil EUA Coréia do Sul Austrália 

Porcentagem passante 

80       100 

75 100 100 100   

63 90 - 100 90 - 100 90 - 100 98 - 100 

50 35 - 70 35 - 70 35 - 70   

40       85 - 99 

37,5 0 - 15 0 - 15 0 - 15   

19 0 - 5 0 - 5 0 - 5 20 - 70 

4,75       0 - 15 

2,36       0 - 5 

 

Como o uso da camada de sub-base é opcional, como dito anteriormente, nem todos os 

países preconizam limites granulométricos para ela. Esse é o caso do Reino Unido, cujas 
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recomendações abrangem apenas agregados da base com dimensões entre 2 e 40 mm, não 

fazendo menção aos limites para sub-base. Além disso, dos dados apresentados, é possível 

perceber que a distribuição sugerida no Brasil é a mesma da norte-americana, já que a 

norma nacional derivou dos EUA. O mesmo ocorre com a graduação da sub-base da Coréia 

do Sul, uma vez que apresenta a mesma faixa do Brasil e EUA. 

 

Com o intuito de facilitar a visualização dos valores indicados, apresentam-se graficamente 

as faixas granulométricas mencionadas anteriormente utilizadas em diversos países para 

base e sub-base de pavimento permeável de blocos de concreto na Figura 2.40 e Figura 2.41, 

respectivamente. 

 

Figura 2.40 – Faixas granulométricas recomendadas para camada de base em pavimentos 
permeáveis de blocos de concreto em diversos países 

 

 

Graficamente, é notório que as faixas de bases granulares são bem similares entre si 

(agregados variando entre 2 e 40 mm), com exceção da Coréia do Sul, cuja distribuição é 

mais restritiva em relação à presença de agregados inferiores a 2,5 mm.  
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Figura 2.41 – Faixas granulométricas recomendadas para camada granular de sub-base em 
pavimentos permeáveis de blocos de concreto em diversos países 

 

 

Já para sub-bases granulares é perceptível uma graduação com agregados de maior 

dimensão quando comparados aos da base. Enquanto a faixa da Austrália é mais ampla e 

aberta, com agregados variando entre 2,36 e 80 mm, a faixa do Brasil, Coréia do Sul e EUA é 

mais uniforme e limitada, com agregados variando entre 19 e 75 mm. 

 

Diante da ausência de finos, cabe frisar que se devem utilizar agregados pétreos britados 

com elevado ângulo e superfície de atrito para minimizar possíveis problemas de segregação 

durante o transporte e processo construtivo, além de uma compactação com GC adequado 

in situ, de modo a tornar a estrutura mais coesa e rígida (INTERPAVE, 2007).  

 

Além das bases puramente granulares, convém enfatizar que bases com granulometria 

aberta também podem ser estabilizadas com asfalto (macadame betuminoso, por exemplo) 

ou cimento para aumentar a capacidade estrutural, permitindo empregar o pavimento em 

cenários de tráfego médio (INTERPAVE, 2007; OESER et al., 2009). Entretanto, o uso do 

asfalto e cimento diminuirá a capacidade de armazenamento da base. Por isso, para manter 

os espaços vazios, deve ser utilizado somente o teor mínimo necessário para recobrir os 

agregados (ICPI, 2006).   
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Embora a norma brasileira não trate de bases permeáveis estabilizadas com algum ligante 

hidráulico, as normativas estadunidenses, sul-coreanas, australianas e britânicas já abordam 

a questão. De acordo com o CMAA (2010), as bases cimentadas podem ser tanto uma base 

granular permeável tratada com cimento como um concreto sem finos.  

 

No primeiro caso, os agregados devem estar entre 2,36 e 25 mm, com predominância dos 

retidos na peneira de 4,75 mm, exigindo um consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³. Já 

na segunda situação, os agregados devem ter uma dimensão máxima de 20 mm, com a 

maioria retida na peneira de 13 mm, exigindo um consumo mínimo de cimento de 210 

kg/m³. Além disso, nesse cenário, deve-se assegurar uma faixa entre 0,35 e 0,45 para a 

relação a/c e também resistência característica à compressão mínima de 2,5 MPa.  

 

Por outro lado, as especificações sul-coreanas e britânicas abrangem apenas as bases 

tratadas com cimento. Segundo DSUCS (2013), a base deve apresentar no mínimo 5 MPa de 

resistência característica (de projeto) à compressão aos 7 dias, porosidade de 15% e 

permeabilidade mínima de 10-3 m/s. Já a prática britânica prescreve um teor de consumo de 

cimento de 3% por unidade de massa, permeabilidade mínima de 5,5 x 10-2 m/s e um 

módulo de resiliência aproximado de 10.000 MPa, apesar de não ser uma exigência dentro 

das especificações (INTERPAVE, 2007). 

 

Ademais, outro tipo de material que vem sendo aplicado recentemente em base de 

pavimento permeável é o agregado reciclado, gerado pelas atividades de construção e 

demolição civil (RCD). Nesse contexto, o RCD pode ser utilizado conforme disponibilidade e 

conveniência, desde que esteja numa graduação apropriada e livre de contaminantes como 

matéria orgânica e ferro retorcido (INTERPAVE, 2007). 

 

Embora ainda não tenha sido tão explorado para esse fim, alguns estudos descrevem um 

bom desempenho em termos hidráulicos como base permeável, evidenciando uma elevada 

capacidade de retenção de água, alto tempo de atraso no fluxo de saída, além de propiciar 

consideráveis níveis de permeabilidade e amortecimento dos picos de vazão (HERNANDEZ et 

al., 2015). Assim sendo, ressalta-se a alta absorção inerente à sua composição própria, 

devido à presença de argamassa aderida a seus grãos, variando de 2 a 6% de absorção para 
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agregados reciclados graúdos e de 4 a 8% para agregados miúdos (GRUBBA, 2009; SAEED et 

al., 2007).  

 

No Brasil, a aplicação do RCD em camadas de pavimentos tradicionais já é normatizada pela 

NBR 15115 (ABNT, 2004) para pavimentos convencionais com N   106 repetições do eixo 

padrão. Contudo, o emprego em bases de pavimentos permeáveis com uma granulometria 

aberta ainda é pouco difundido e não consta presente na NBR 16416 (ABNT, 2015).  

 

Comparativamente aos agregados virgens, além da maior absorção de água, o RCD também 

apresenta alto ângulo de atrito, o que contribui para gerar uma maior resistência ao 

cisalhamento e fornecer módulos de resiliência comparáveis aos agregados naturais, quando 

bem compactados (BENNERT et al., 2000).  No que tange ao comportamento resiliente, 

Grubba (2009) explica que o RCD possui grande dependência da graduação, composição, 

grau de compactação e resistência à compressão do concreto de origem, podendo alcançar 

módulos de resiliência em campo acima de 500 MPa, dependendo da graduação (contínua e 

bem graduada) e da idade do pavimento. Isso pode ser explicado pela consolidação das 

camadas ao longo do tempo, o que provoca um acréscimo no módulo resiliente (ARM, 

2001). 

 

Por fim, após serem relatados parâmetros essenciais para o comportamento da base, como 

granulometria e tipo de material adotado, convém ressaltar que em relação às espessuras 

exigidas, todo o processo de dimensionamento será abordado posteriormente no item 2.3.5.  

 

2.3.3.5 Geomembrana 

Definida como sendo um tecido impermeável geralmente de plástico ou polietileno de alta 

densidade (PEAD), a geomembrana impede a passagem da água para o subleito, evitando, 

por exemplo, qualquer contaminação das águas ao meio ambiente (VIRGILIIS, 2009), como 

pode ser visto na Figura 2.42. 

 

Em sistemas permeáveis do tipo sem infiltração, nos quais o subleito apresenta péssima 

capacidade de infiltração ou com alta propensão à instabilidade ou perda de resistência 
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quando em contato com a água, recomenda-se o uso de uma geomembrana a fim de 

impermeabilizar e proteger o subleito, garantindo que toda água infiltrada na estrutura do 

pavimento seja direcionada aos dispositivos de drenagem subsuperficiais e posteriormente 

encaminhada à galeria pluvial. Portanto, é indicada em solos contaminados, expansivos ou 

salinos (SHACKEL, 2010). 

 

Nesse sentido, apesar de não ter função estrutural, a geomeombrana mantem o solo do 

subleito livre da condição de saturação pela água da chuva, evitando desse modo a redução 

do módulo de resiliência, a qual pode chegar a mais de 50% em alguns casos críticos 

(CHRISTOPHER et al., 2006). Dessa maneira, a aplicação da manta acaba contribuindo para 

preservar a integridade do material compactado, já que protege o solo dos efeitos deletérios 

da água. 

 

Figura 2.42 – Aplicação da geomembrana para impermeabilização do subleito de um 
pavimento permeável 

 
Fonte: Adaptado de Knapton e McBride (2009) 

 

2.3.3.6 Subleito  

As características do subleito são essenciais para definir o tipo de sistema de infiltração e o 

dimensionamento estrutural do pavimento, uma vez que é o único material que não pode 

ser modificado em termos de espessura, obviamente. Entre as principais características 

envolvidas estão a permeabilidade definida pelo coeficiente de permeabilidade (k) e o 

módulo de resiliência, muitas vezes determinado por meio de correlações com o CBR.  
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Para solos com coeficiente de permeabilidade menores que 10-5 m/s deve ser utilizado 

somente o sistema sem infiltração, entre 10-3 e 10-5 m/s já se pode adotar sistemas com 

infiltração parcial também e por fim, acima de 10-3 m/s todos os tipos de sistemas podem 

ser aplicados, incluindo o com infiltração total (ABNT, 2015). Adicionalmente, alguns 

parâmetros secundários ainda podem ser considerados como a composição granulométrica 

e a porosidade visando estimar a velocidade de infiltração da água no subleito (HEIN et al., 

2010). 

 

Já o módulo de resiliência serve como um parâmetro geotécnico para avaliar a resistência do 

subleito, podendo ser determinado tanto em laboratório por meio de ensaios triaxiais (de 

trabalhosa execução), em campo por retroanálise ou estimado por correlações 

desenvolvidas empiricamente (HEIN et al., 2010). Algumas das relações mais usuais foram 

concebidas de acordo com o CBR, como indica as Equações 2.4, 2.5 e 2.6 (AASHTO, 1993): 

 

             (MPa) (2.4) 

 

Ou, 

                   (MPa) (2.5) 

 

Ou ainda, em psi, 

                   (psi)  (2.6) 

                                                        

Nesse sentido, vale lembrar que para o subleito obtenha boas condições de suporte, é 

necessário que esteja bem compactado e nivelado com tolerância de +20 mm a -30 mm 

(INTERPAVE, 2007). Sendo assim, a compactação deve ser de pelo menos 98% da energia 

normal para áreas de pedestres e calçadas, e no mínimo, 98% da energia modificada para 

áreas sob tráfego constante de veículos (ICPI, 2012). 

 

Embora a NBR 16416 (ABNT, 2015) não indique nenhum valor mínimo para o CBR ou MR, já 

que é voltada apenas ao dimensionamento hidráulico, a NBR 15953 (ABNT, 2011) que é 

destinada aos procedimentos para execução do PBCI, exige CBR maior que 2%, além de uma 

expansão volumétrica máxima de 2%. 
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2.3.3.7 Contenções  

Tanto o PBCA como o PBCI necessitam de contenções laterais para que o sistema permaneça 

confinado e totalmente intertravado, evitando assim movimentações e deslocamentos 

horizontais provocados pelas solicitações impostas, ação do tráfego ou ciclos de gelo e 

degelo nos casos de locais de frio extremo (ICPI, 2014). 

 

Assim, a presença das contenções de borda ou contenções laterais propicia um melhor 

intertravamento e consequentemente minimiza as deflexões sofridas pela estrutura. 

Visando avaliar o desempenho de um pavimento com e sem contenção lateral, Panda e 

Gosh (2002b) construíram duas seções experimentais com blocos de concreto simulando as 

condições citadas. Após a aplicação de uma carga de 51 kN, constatou-se que o pavimento 

sem contenção lateral deformou 1,6 vezes mais que o pavimento com contenção, além de 

ter apresentado pequenos movimentos de translação e rotação de blocos, fato que não 

ocorreu na seção com contenção. 

 

As contenções devem ser aplicadas em toda extensão do perímetro do pavimento ou onde 

exista mudança de material do pavimento. De acordo com o processo construtivo, podem 

ser divididas em pré-fabricadas, como no caso das produzidas em concreto pré-moldado, 

plástico, aço ou pedra cortada, ou moldadas in loco, quando são feitas de concreto na obra 

(SILVA, 2016; ICPI, 2014). Dessa forma, como exemplos de contenções comumente 

empregadas podem-se citar as guias/meio-fio e sarjetas, conforme ilustra a Figura 2.43. 
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Figura 2.43 – Exemplos de contenções comumente empregadas em pavimentos de blocos de 
concreto 

 
Fonte: Adaptado de ICPI (2014) e Silva (2016) 

 

2.3.4 Dimensionamento  

O dimensionamento de um pavimento permeável de BCA deve ser feito tanto para fins 

estruturais (suporte às solicitações impostas), como para fins hidráulicos (armazenamento 

temporário de água), devendo ser adotada sempre as maiores espessuras de base, a favor 

da segurança. Com efeito, o ideal é sempre considerar a pior condição para o 

dimensionamento, isto é, solo do subleito saturado (quando não houver geomembrana) e 

uma camada de sub-base imersa em água, conforme mencionam Li et al. (2014). Para tanto, 

essa situação poderia exigir uma redução de até 50% do valor do módulo de resiliência dos 

materiais na condição seca (SHACKEL, 2006).  

 

2.3.4.1 Dimensionamento estrutural 

Em termos estruturais, o pavimento permeável de blocos de concreto deve ser 

dimensionado da mesma forma que o pavimento convencional de bloco intertravado. Para 

isso, existem diversos métodos empíricos e mecanicistas cujo critério de dimensionamento, 
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na maioria dos casos, depende fortemente da condição de suporte do subleito e do tipo de 

tráfego adotado.  

 

Entre os principais métodos utilizados no contexto brasileiro, destacam-se os propostos pelo 

DNIT/2005, PMSP/2004 e ABCP. Já dentre as normativas internacionais, ressaltam-se os 

métodos Lockpave (diversos continentes), Interpave (Reino Unido), AHIBM (Japão) e 

AASHTO/1993 (EUA), conforme relaciona Silva (2016).  

 

Contudo, tais métodos não serão abordados no presente trabalho, já que como o objeto de 

estudo desse trabalho é um pavimento permeável de bloco de concreto articulado, serão 

relatados somente os métodos de dimensionamento hidráulico destinado a pavimentos 

permeáveis de peças de concreto. 

 

2.3.4.2 Dimensionamento hidrológico-hidráulico 

O método brasileiro é inspirado no modelo proposto pelo ICPI. Segundo o qual, a camada de 

base deve ter uma espessura mínima para armazenar a diferença entre o volume de água 

precipitado e infiltrado no solo (ABCP, 2010). Para a determinação da altura da base granular 

devem ser considerados os parâmetros indicados na Figura 2.44. 

 

Figura 2.44 – Parâmetros de projeto para o dimensionamento da camada reservatória de um 
pavimento permeável de bloco de concreto 

 
Fonte: Adaptado de Pinto (2011) e ICPI (2006) 
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Posto isso, para o dimensionamento hidráulico de um pavimento permeável do tipo 

infiltrante utiliza-se a Equação 2.7: 

 

 
    

           

 
 

(2.7) 

 

Onde: 

                              ; 

                                                        

R = Quociente da área de contribuição e da área do pavimento 

P = Altura da chuva de projeto (m); 

f = Coeficiente de permeabilidade do solo (m/h); 

T = Tempo de enchimento do reservatório (h); 

                          

 

Convém explicitar que é recomendado adotar como chuva de projeto a máxima altura de 

precipitação em 24 h para o tempo de retorno definido em projeto. Além disso, recomenda-

se estimar em 2 h o tempo de enchimento do reservatório (T). 

 

Visando evitar que a altura da base granular permita que a água permaneça na base por um 

período maior que o tempo de armazenamento de água, é necessário determinar a altura 

máxima, por meio da Equação 2.8: 

 

 
           

 

 
 

(2.8) 

 

Onde: 

     = Profundidade máxima da camada reservatória (m); 

T = Tempo de enchimento do reservatório (h); 

f = Coeficiente de permeabilidade do solo (m/h); 
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Caso o valor de      seja inferior ao   , deve-se complementar o sistema com dispositivos 

de drenagem para o manejo do excesso de água, tornando necessária a implantação de um 

sistema de infiltração parcial ou sem infiltração (ABCP, 2010).  

 

Por fim, também deve ser verificada a distância do lençol freático, onde a parte inferior da 

base deve estar no mínimo a 0,6 m de distância do lençol freático.  

 

Alternativamente, CIRIA Report R156 (BETTESS, 1996) apud Butler e Davies (2004) propõe 

dois modelos de dimensionamento, sendo o primeiro para sistemas com infiltração e o 

segundo para sistemas sem infiltração, conforme Equações 2.9 e 2.10, respectivamente: 

 

 
      

 

 
         

(2.9) 

Onde: 

     = Profundidade máxima da camada reservatória; 

D = Duração da precipitação (h); 

µ = Porosidade dos agregados (volume de vazios dividido pelo volume total); 

R = Relação entre a área de contribuição e a área do pavimento;  

i = Intensidade pluviométrica (m/h); 

f = Coeficiente de permeabilidade do solo (m/h). 

 

 
      

     

 
 

(2.10) 

 

Onde: 

     = Profundidade máxima da camada reservatória; 

D = Duração da precipitação (h); 

R = Relação entre a área de contribuição e a área do pavimento; 

i = Intensidade pluviométrica (m/h); 

µ = Porosidade dos agregados (volume de vazios dividido pelo volume total). 
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3   MATERIAIS E MÉTODOS DO PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

3.1  Projeto da pista experimental 

Em maio de 2016, resultado de uma parceria entre o Laboratório de Mecânica de 

Pavimentos da EPUSP e a Ecounion, foi construído o primeiro pavimento permeável com 

revestimento de blocos de concreto articulados com objetivos acadêmicos do Brasil. 

 

A pista experimental está localizada no Estacionamento da Engenharia Civil, entre as 

Travessas 1 e 2 da Av. Prof. Almeida Prado, no Campus da USP em São Paulo (capital), 

conforme indicado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Localização da pista experimental de BCA 

 

 

O local foi escolhido por apresentar tráfego de veículos de passeio, livre de interferências (de 

concessionárias de serviços públicos) e por ser de fácil acesso. Com 5 m de largura por 20 m 

de extensão, o trecho experimental possui capacidade para sete vagas de veículos.  

 

Como premissas para o dimensionamento estrutural, foi considerado um tráfego leve com 

número N de 105 repetições do eixo padrão (80 kN), subleito com CBR de 5%, base com CBR 
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de 65% e período de projeto de 10 anos. Optou-se nesse caso pelo método proposto pela IP-

06 da PMSP (2004). 

 

Para o projeto hidráulico, foram adotadas como premissas período de retorno de 10 anos, 

precipitação com duração de 60 minutos, intensidade pluviométrica de 65,06 mm/h 

(calculada com o auxílio do Software PLÚVIO 2.1 para a cidade de São Paulo), área de 100 m² 

e coeficiente runoff de 0,81, supondo um cenário crítico de baixa infiltração. Utilizando a 

Equação 1.1 do Método Racional, descrita anteriormente, é possível obter uma vazão de 

1,46 L/s, acarretando na escolha de um tubo dreno corrugado com 100 mm de diâmetro 

como dispositivo de drenagem auxiliar. Assim, dada a declividade do terreno, toda a água 

infiltrada poderia ser encaminhada à boca de lobo por meio da trincheira drenante 

construída com o tubo corrugado. 

 

Para o dimensionamento hidráulico foi considerado um sistema do tipo sem infiltração 

(utilizou-se uma geomembrana e, portanto, coeficiente de permeabilidade nulo), sem 

precipitação excedente da área de contribuição, camada de base com 40% de porosidade, 

precipitação de 60 mm e relação entre a área de contribuição e área de pavimento 

permeável igual a 1. Para tais parâmetros, baseando-se na NBR 16416 (ABNT, 2015), é 

possível estimar uma espessura mínima de 150 mm para a base.  

 

Dessa forma, levando em consideração ambos os dimensionamentos, definiu-se uma 

camada de base com espessura de 300 mm, em cenário a favor da segurança. Além disso, o 

pavimento foi projetado para apresentar duas seções, uma com base de agregado reciclado 

(convenientemente chamada de seção 1) e outra com base de agregado virgem 

(convenientemente denominada de seção 2), separadas por uma parede de alvenaria, 

conforme Figura 3.2.   
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Figura 3.2 – Vista superior da pista experimental dividida em duas seções 

 

 

Especificou-se para o pavimento uma camada de revestimento de BCA de 8 cm, assentada 

sobre camada de areia de 5 cm sobreposta à camada de base de 30 cm. Entre as duas 

camadas colocar-se-ia manta geotêxtil e sobre o subleito uma geomembrana de polietilieno, 

como já mencionado. A Figura 3.3 ilustra as seções do pavimento projetado. 

 

Figura 3.3 – Seção do pavimento projetado: (a) seção transversal e (b) seção longitudinal 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Adaptado de Ecounion (2016c) 
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Cabe salientar ainda que devido à presença de cavidades na face inferior das peças (atuando 

como reservatório e condução das águas), o padrão de assentamento do bloco foi projetado 

de modo que tais cavidades estivessem sempre no sentido do tráfego, como ilustra a Figura 

3.4. Dessa maneira, as cavidades conseguem conduzir as águas para as laterais do 

pavimento, indo ao encontro da trincheira drenante e posteriormente à galeria pluvial. 

 

 

Figura 3.4 – Sentido de instalação 

 
Fonte: Adaptado de Ecounion (2016b) 

 

3.2 Materiais 

3.2.1 Agregados 

3.2.1.1 Agregado reciclado 

Na camada de base foram utilizados RCD na seção 1 e agregado natural na seção 2. O 

agregado reciclado usado no pavimento é proveniente da Unidade de Valorização de 

Resíduos (UVR) da Construção Civil Grajaú, situada no bairro de Grajaú, região Sul de São 

Paulo. A Unidade recebe resíduos sólidos da construção civil, classes A e B da Resolução 

CONAMA nº 307, gerados nas construções, reformas e demolições de obras. A ficha técnica 

do agregado (Pedra 2: graduação 20 – 40 mm) fornecida pela UVR contendo a caracterização 

desses agregados é apresentada no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 - Ficha técnica do agregado reciclado proveniente da UVR Grajaú S.A. 

Metodologias 
dos Ensaios 

Ensaios Unidades 

Produto 
Valor limite 
especificado 

Norma de 
Especificação AR 20 - 

40 mm 

NBR NM 
248/03 

Composição granulométrica 
(módulo de finura) 

 - 7,73 -  -  

Composição granulométrica  
(dimensão máxima ensaiada) 

mm 37,5  - -  

NBR NM 
51/2001 

Abrasão "Los Angeles" % 34,7 ≤ 50 NBR 7211/09 

DNER ME 
399/99 

Ensaio Treton % 7,5  -  - 

NBR 7218/10 
Teor de argila em torrões e 

materiais friáveis 
% 0,2 

Concreto aparente: 
≤ 1,0 

NBR 7211/09 
Concreto sujo e 

desgaste  
superficial: ≤ 2,0 

Outros concretos:    
≤ 1,0 

NBR NM 
46/03 

Material pulverulento (finos 
passantes na 

peneira 75 micrometros) 
% 3,9 

Material: areia 
natural  

NBR 7211/09 

 Concreto não 
aparente: ≤ 1,0  

 Concreto desgaste 
superficial: ≤ 3,0 

 Concreto protegido 
desgaste: 5,0 

NBR NM 
53/09 

(Agregado 
graúdo) 
NBR NM 

52/09 
(Agregado 

Miúdo) 

Peso específico do agregado 
seco 

kN/m³ 26,3  - -  

Peso específico do agregado 
saturado e 

superfície seca (SSS) 
kN/m³ 24  -  - 

Peso específico aparente do 
agregado 

kN/m³ 22,7  - -  

Absorção % 6,1  - -  

NBR NM 
45/06 

Massa unitária estado solto - 
seco 

kg/m³ 1290  - -  

Índice de vazios (porosidade) % 50,8  - -  

NBR 7809/06 
Índice da forma pelo método do 

paquímetro 
 - 1,9 ≤ 3,0 NBR 7211/09 

NBR 
15116/04 
(Anexo A) 

Composição do agregado graúdo 
ARC - Agregado de resíduo de 

concreto 
% 94,9  - -  

Composição do agregadograúdo 
- ARM  

Agregado de resíduo misto 
% 2,4  - -  

Composição do agregado graúdo 
Materiais não minerais 

% 2,7 -   - 

 

Das informações contidas no Quadro 3.1 exposto, ressaltam-se a alta porosidade (50,8%) do 

material, a dimensão máxima do agregado (37,5 mm) e a quantidade de material 
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pulverulento (3,9%). Apesar dos dados fornecidos, optou-se por realizar outro ensaio de 

peneiramento para obtenção da curva de distribuição granulométrica. 

 

Ademais, destaca-se a heterogeneidade típica desse tipo de material. Era visível a presença 

de diversos tipos de resíduos presentes na pilha de RCD, desde cerâmica, borracha, madeira, 

até pedaços de ferro retorcidos (Figura 3.5). Não houve nenhum tipo de separação de tais 

resíduos, sendo o material aplicado conforme recebido pelo fornecedor.  

 

Figura 3.5 – Pilha de RCD contendo diversos tipos de resíduos 

 

   

 

3.2.1.2 Agregado natural  

O agregado natural empregado é do tipo brita 1  (graduação comercial) de granito branco. 

Como material de transição entre a camada de base e de assentamento, utilizou-se uma 

pequena quantidade de brita 0 ou pedrisco (graduação comercial) também de granito.  
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Ambos os agregados naturais (Figura 3.6) foram produzidos pela Geocal Minerações, 

localizada no Município de Santana de Parnaíba. 

 

Figura 3.6 – Agregados naturais de quartzo utilizados na camada de base 

   

 

 

O ensaio de granulometria do agregado natural fornecido pela Geocal é apresentado na 

Figura 3.7. Além disso, os resultados obtidos em laboratório mostraram um módulo de 

finura de 6,955, 0,25% de materiais pulverulentos e agregados com diâmetro máximo de 

22,4 mm. 
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Figura 3.7 – Distribuição granulométrica do agregado natural fornecido pela Geocal 

 

 

3.2.1.3 Areia de assentamento 

O material de assentamento também foi obtido da Geocal Minerações, sendo classificado 

como uma areia grossa de origem de quartzo (Figura 3.8).    

 

Figura 3.8 – Areia de assentamento de quartzo (areia grossa) 

    

 

O ensaio de distribuição granulométrica da areia de assentamento realizado pela Geocal é 

apresentado na Figura 3.9. O material possui um módulo de finura de 3,19, 4,92% de 

materiais pulverulentos e diâmetro máximo de 6,3 mm. 
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Figura 3.9 – Distribuição granulométrica da areia de assentamento fornecida pela Geocal 

  

 

3.2.2 Geossintéticos 

3.2.2.1 Geotêxtil 

O geotêxtil utilizado é da linha Bidim RT 07 da Mexichem, considerado um não tecido 

agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster. O Quadro 3.2 resume as especificações 

técnicas fornecidas pelo fabricante. 

 

Quadro 3.2 – Especificações técnicas do geotêxtil Bidim RT 07 utilizado 

Tipo de propriedade Característica técnica Valor Unidade 

Propriedades  
mecânicas 

Valor na ruptura - L 7 kN/m 

Alongamento -L 60 % 

Valor na ruptura - T 6 kN/m 

Alongamento - T 70 % 

Tração na ruptura - L 425 N 

Alongamento (mín.) - L 60 % 

Tração na ruptura - T 375 N 

Alongamento (mín.) - T 70 % 

Puncionamento 245 N 

Puncionamento CBR 1,1 kN 

Propriedades  
hidráulicas 

Permissividade 2,5 s-1 

Fluxo de água 120 l/s/m² 

Permeabilidade normal 0,32 cm/s 

Abertura aparente  0,122 mm 
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3.2.2.2 Geomembrana  

Já a geomembrana empregada é da linha MacLine SDH 080, produzida com PEAD e alto peso 

molecular, resultando numa geomembrana flexível. As especificações técnicas fornecidas 

pelo fabricante estão indicadas no Quadro 3.3.  

 

Quadro 3.3 – Especificações técnicas da geomembrana de PEAD utilizada 

Tipo de propriedade Característica técnica  Valor Unidade 

Propriedades  
físicas 

Espessura média  0,8 mm 

Densidade 0,94 g/ml 

Teor de negro de fumo (intervalo) 2 - 3 % 

Dispersão de negro de fumo 1 - 2 categoria 

Propriedades 
mecânicas 

Resistência à tração no escoamento 12 kN/m 

Deformação no escoamento 12 % 

Resistência à tração na ruptura 22 kN/m 

Deformação na ruptura 700 % 

Resistência ao rasgo 100 N 

Resistência ao puncionamento 256 N 

Resistência ao tensofissuramento 300 horas 

Tempo de oxidação indutiva (OIT) 100 minutos 

 

3.2.3 Blocos de concreto articulados 

Os BCAs foram concedidos pela Ecounion e pré-fabricados pelo processo vibroprensado, 

resultando numa alta produtividade e qualidade estética. Apresentando 20 cm de 

comprimento por 20 cm de largura e 8 cm de altura, a peça de concreto possui na sua 

superfície inferior duas cavidades na direção transversal que permitem a passagem da água 

para drenos auxiliares, como pode ser visualizado na Figura 3.10 (ONO et al. , 2017). 

 

A peça possui articulações na direção longitudinal que permite o fácil encaixe e travamento 

dos elementos, fazendo com que trabalhem em conjunto como uma estrutura única. Sendo 

assim, não é necessário material de rejunte para garantir o intertravamento, conferindo 

agilidade ao processo executivo, conforme já explicado na Revisão Bibliográfica desse 

trabalho (ONO et al. , 2017). 
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Figura 3.10 – Bloco de concreto articulado unidirecionalmente: (a) vista longitudinal e (b) 
vista isométrica 

    
                                      (a)                                                                           (b) 

Fonte: Adaptado de Ecounion (2016b) e Ono et al. (2017) 
 

No que tange à permeabilidade, Ono et al. (2017) esclarecem que a percolação da água 

pluvial ocorre através dos espaços formados entre os blocos de aproximadamente 1 mm 

(Figura 3.10b). Nesse aspecto, ressalta-se a presença de uma saliência de 0,5 mm em cada 

face longitudinal que garante o correto espaçamento entre eles (Figura 3.10b). Vale à pena 

destacar, portanto, que toda a permeabilidade do bloco se dá pela junta, não havendo 

nenhuma percolação da água pelo concreto em si, uma vez que para a fabricação das peças 

foi utilizado um concreto típico de blocos de concreto tradicionais, levando em sua 

composição, areia fina rosada, pó de pedra, cimento e pedrisco. 

 

3.3 Construção do PBCA 

O processo construtivo se estendeu por dois dias ininterruptos. No dia 26/05/2016 

iniciaram-se os trabalhos de escavação e retirada dos paralelepípedos antigos existentes no 

local. Com o auxílio de uma pá-carregadeira Bobcat, toda a camada de revestimento foi 

retirada expondo um solo de coloração avermelhada, e em alguns pontos marrom claro. 

 

Ressalta-se que não foi possível aprofundar muito as escavações, pois no ponto de menor 

cota do subleito foram encontradas aduelas de concreto, pertencentes à galeria pluvial da 

USP, limitando assim a declividade a 1,05 % e levando a uma diminuição das espessuras de 

projeto das camadas de base e assentamento para 20 cm e 3 cm, respectivamente.  
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Na borda de menor cota foi aberta uma pequena vala para acomodação da trincheira 

drenante. Uma vez que a trincheira drenante necessitava ter ligação com a galeria pluvial, foi 

feita uma abertura com picareta na caixa de concreto que dá acesso à boca de lobo para a 

passagem dos dois tubos drenantes (uma para cada tipo de base).  

 

Assim que as escavações terminaram, o solo do subleito foi compactado com uma placa 

vibratória autopropulsora até atingir o GC adequado e em seguida foi construída uma 

parede de alvenaria para separar os dois tipos de bases empregados (agregado reciclado e 

agregado virgem). Por fim, colocou-se a geomembrana de PEAD sobre o subleito já 

regularizado e compactado, encerrando essa primeira etapa construtiva.  

 

Na segunda etapa, realizou-se a montagem da trincheira drenante na vala aberta 

anteriormente. Dentro dela, colocou-se uma manta geotêxtil, preenchendo-a com material 

granular a fim de acomodar as tubulações de cada base. No caso da base com brita 1, a 

tubulação era corrugada até o encontro da parede de alvenaria, visando permitir a captação 

da água infiltrada. No entanto, após a passagem da parede, usou-se uma luva para conectar 

o tubo corrugado com um de PVC e dessa forma, evitar a mistura das águas provenientes de 

bases diferentes. Sobre as tubulações, foi colocada mais brita e fechou-se a manta geotêxtil, 

concluindo o processo de montagem do dispositivo. 

 

Com a trincheira drenante finalizada, foi possível executar a base do pavimento na manhã 

do dia 27/05/2016. Assim, após a colocação tanto da brita 1, como do agregado reciclado, 

empregou-se uma pequena quantidade de pedrisco (granulometria menor) como material 

de fechamento e camada de transição entre a base e a areia de assentamento, sendo ambas 

as bases compactadas em seguida com placa vibratória.  

 

Na última fase, instalou-se o geotêxtil sobre a camada de base, a fim de evitar perda de 

material fino. Sobre ele, espalhou-se areia de assentamento e nivelou-se a altura, garantindo 

uma espessura mínima de 3 cm. Dessa forma, os blocos foram sendo encaixados e colocados 

um a um de modo a assegurar a correta amarração e articulação da estrutura. Nesse 

momento, é oportuno dizer que se inseriram alguns blocos sem uma de suas articulações 
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(denominados de peças-chaves) no começo de algumas fileiras a fim de facilitar a remoção e 

manutenção dos blocos, caso necessário (Figura 3.11). 

  
Figura 3.11 – Posicionamento da peça-chave 

 
Fonte: Adaptado de Ecounion (2016b) 

 
Finalmente, após o assentamento dos blocos foi feito o fechamento da contenção lateral, 

utilizando-se miniguias. Feito isso, compactou-se a camada de revestimento com placa 

vibratória novamente. Contudo, devido à falta de equipamento adequado (com carga de 

impacto reduzida), a compactação realizada acarretou na quebra de algumas peças, 

tornando necessário, portanto a substituição de alguns blocos. 

 

Foram retiradas amostras de todos os materiais empregados para posterior análise e 

caracterização em laboratório. Assim, coletou-se desde o solo do subleito, agregado 

reciclado, agregado virgem, areia de assentamento e também alguns blocos de concreto da 

camada de revestimento.  

 

Como exposto acima, decorrente das limitações construtivas encontradas, algumas 

especificações (espessura da areia de assentamento e base) não puderam ser seguidas 

conforme o projeto especificava. Sendo assim, indica-se na Figura 3.12 o as built ou seção 

final do pavimento construído.  
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Figura 3.12 – Seção do pavimento construído: (a) seção transversal e (b) seção longitudinal 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Adaptado de Ecounion (2016c) 
 

Todo o processo construtivo do PBCA é ilustrado na sequência de fotografias apresentada na 

Figura 3.13 abaixo. 

 

Figura 3.13 – Sequência do processo construtivo da pista experimental de BCA 

    
(a) Retirada dos paralelepípedos                                   (b) Escavação 
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       (c) Espaço para trincheira drenante                           (d) Acesso à boca de lobo 

    
              (e) Compactação do subleito                        (f) Elevação da parede de alvenaria 

    
          (g) Colocação da geomembrana                    (h) Montagem da trincheira drenante 

    
             (i) Execução da base de RCD                           (j) Execução da base de brita 01 
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     (l) Espalhamento da areia sobre geotêxtil     (m) Nivelamento da areia de assentamento 

    
   (n) Assentamento dos blocos de concreto          (o) Contenção lateral com miniguias 

    
     (p) Pavimento permeável concluído                   (q) Pavimento permeável já em uso 
 

3.4 Métodos 

O programa experimental da presente pesquisa consistiu em etapas em laboratório e em 

campo. Ao todo foram realizadas quatro avaliações, a saber: avaliação laboratorial dos 

materiais empregados, avaliação estrutural, avaliação funcional e avaliação hidráulica, sendo 

essas três últimas efetuadas na pista experimental construída. A Figura 3.14 abaixo 

sistematiza as avaliações do escopo da pesquisa. 
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Figura 3.14 – Resumo das avaliações do programa experimental da pesquisa 

 

 

3.4.1 Avaliação laboratorial dos materiais empregados 

3.4.1.1 Subleito, camada de base e areia de assentamento 

As amostras de solo do subleito foram submetidas tanto a ensaios triaxiais com cargas 

repetidas (Figura 3.15) para determinação do módulo de resiliência, como também foram 

ensaiadas e classificadas conforme o Método das Pastilhas (Figura 3.16) para identificação 

expedita de solos tropicais (Classificação MCT). Previamente ao ensaio triaxial, foram 

preparados CPs a fim de se realizar ensaios de compactação Mini-Proctor para determinação 

da umidade ótima e peso específico seco máximo do solo. Em relação ao grau de 

permeabilidade do solo, não foi executado nenhum ensaio, pois se adotou um sistema sem 

infiltração, impermeabilizando o subleito com uma geomembrana. 

Avaliação laboratorial  

• Caracterização do subleito; 

• Caracterização das camadas de base e assentamento; 

• Caracterização do BCA. 

Avaliação estrutural 

• Levantamento deflectométrico; 

• Retroanálise dos módulos de resiliência de cada camada; 

• Eficiência de transferência de carga (LTE). 

Avaliação funcional 

• Monitoramento do número de blocos danificados ao longo do 
tempo; 

• Índice de Condição do Pavimento (ICP). 

Avaliação hidráulica 

• Capacidade de infiltração in situ; 

• Monitoramento da colmatação gerada ao longo do tempo; 

• Determinação de outros parâmetros hidráulicos. 
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O módulo de resiliência (MR) é obtido por meio de ensaio triaxial de cargas repetidas, 

conforme Equação 3.1 abaixo: 

 

     
  

  
  (3.1) 

 

Onde: 

MR = Módulo de resiliência em MPa; 

   =       = Tensão desvio aplicada repetidamente no eixo axial (MPa); 

   = Tensão principal maior (MPa); 

   = Tensão principal menor ou de confinamento (MPa); 

   = Deformação específica axial resiliente (recuperável) (mm/mm).  

 

Figura 3.15 –  Realização do ensaio triaxial para determinação do módulo de resiliência do 
subleito: (a) Apoio do CP no suporte; (b) Colocação da membrana de borracha e (c) Teste em 

andamento 

     

(a)                                              (b)                                              (c) 

 



114 

Figura 3.16 – Etapas para classificação MCT do solo segundo Método da Pastilhas: (a) 
Saturação das pastilhas; (b) Moldagem de esferas para futura imersão em água e (c) 

Determinação da penetração com cone 

     

                         (a)                                               (b)                                                  (c) 

 

Além disso, tanto os agregados da camada de base (reciclado e natural) como a areia de 

assentamento foram caracterizados granulometricamente (Figura 3.17) a fim de se verificar 

se cumprem os requisitos da NBR 16416 (ABNT, 2015) no que diz respeito à porcentagem de 

material passante na peneira 200 (≤ 2%), dimensão máxima característica, também chamada 

de Dmáx (9,5 mm para o material de assentamento) e distribuição granulométrica (vide item 

2.3.4.2 e 2.3.4.4).  

 
Figura 3.17 – Separação granulométrica do material de base 

   

                  (a) Agregado reciclado                                   (b) Agregado natural 

 

Posteriormente, realizaram-se ensaios em ambos os agregados da base para determinação 

da massa específica, absorção de água, massa unitária e volume de vazios, visando avaliar se 
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os materiais atendiam às especificações da NBR 16416 (ABNT, 2015), cuja recomendação 

exige uma porosidade (volume de vazios) ≥ 32%. 

 

No Quadro 3.4 estão listados todos os ensaios para cada tipo de material com a respectiva 

fonte contendo os procedimentos adotados (normas e diretrizes). 

 

Quadro 3.4 – Ensaios em laboratório para o subleito, camada de base e assentamento 

Material Ensaios Fonte 

Solo do subleito 
Módulo de resiliência DNIT 134 ME (2010) 

Classificação do solo pelo 
Método das Pastilhas 

Nogami e Villibor (1994) 

Agregado natural e 
reciclado da base 

Análise granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

Massa unitária e volume de 
vazios 

NBR NM 45 (ABNT, 2006) ou 
ASTM C29M (2017) 

Massa específica e absorção de 
água  

NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Areia de assentamento Análise granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

 

3.4.1.2 Bloco de concreto articulado 

O BCA foi caracterizado tendo como referência as especificações técnicas indicadas pela NBR 

16416 (ABNT, 2015), NBR 9780 (ABNT, 2013) e NBR 9781 (ABNT, 2013). Portanto, foram 

realizados ensaios de inspeção visual, avaliação dimensional, absorção de água e resistência 

característica à compressão das peças. Como a camada de revestimento do BCA está 

apoiada numa base granular sem aderência, sofrerá apenas esforços de compressão, 

justificando o último ensaio citado. 

 

Além disso, para possibilitar o cálculo da resistência mecânica da peça, determinou-se 

experimentalmente a área útil da peça através dos procedimentos descritos pela ASTM C140 

(2016). 

 

De acordo com a NBR 9781 (ABNT, 2013), para cada ensaio tem-se um número mínimo de 

amostras necessárias para garantir uma representatividade do lote, como explicita o Quadro 

3.5. Ressalta-se que para os ensaios de inspeção visual, avaliação dimensional e resistência à 
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compressão, a amostra deve ter no mínimo seis peças para cada lote de fabricação até 300 

m² e uma peça adicional para 50m² adicional, até perfazer o máximo de 32 peças.  

 

Quadro 3.5 – Amostragem para ensaio 

Ensaio Amostra 

Inspeção visual 6 

Avaliação dimensional 6 

Absorção de água 3 

Resistência à 
compressão 

6 

Fonte: NBR 9781 (ABNT, 2013) 

 

AVALIAÇÃO DIMENSIONAL 

Nesse ensaio foi avaliado se as peças atendiam às seguintes características indicadas na NBR 

16416 (ABNT, 2015): 

 Aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos, livres de rebarbas e defeitos; 

 Arestas regulares nas duas faces e nas paredes laterais; 

 Espessura com medida nominal mínima igual ou maior a 80 mm para tráfego leve; 

 Tolerância dimensional para comprimento, largura, e espessura de ± 3 mm em 

relação às respectivas medidas nominais.  

 

Dessa maneira, com o auxílio de um paquímetro digital mediu-se o comprimento, largura e 

espessura de dezoito peças (Figura 3.18), a fim de se ter um espaço amostral significativo.  

 

Figura 3.18 – Medição do comprimento (a), largura (b) e espessura (c) do BCA por meio de 
um paquímetro digital 

   
(a)                                              (b)                                            (c) 
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ABSORÇÃO DE ÁGUA  

Para determinação da absorção de água foi utilizada a NBR 9781 (ABNT, 2013), utilizando-se 

a Equação 3.2 apresentada a seguir.  

 

 
  

     

  
       

(3.2) 

 

Onde: 

A = Absorção de cada corpo de prova (%); 

m1 = Massa do corpo de prova seco (g); 

m2 = Massa do corpo de prova saturado (g). 

 

Para a saturação dos CPs foi usado um tanque d´agua por 24 horas e para secagem um pano 

úmido e uma estufa mantida à temperatura de 110 ± 5 ºC por mais 24 horas (Figura 3.19).  

 

Figura 3.19 – Etapas para obtenção da absorção de água: (a) saturação em tanque d´água e 
(b) secagem em estufa 

    
     (a)                                                                               (b) 

 

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO  

Para realização desse ensaio utilizou-se a NBR 9780 (ABNT, 2013) e NBR 9781 (ABNT, 2013) 

como referências. Assim, foram ensaiados doze blocos (coeficiente de Student t equivalente 

a 0,876 para um nível de confiança de 80%) com mais de 28 dias de idade, saturados 

previamente por 24 horas (Figura 3.20a).  
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A execução do teste ocorreu no Laboratório de Construção Civil da Escola Politécnica da 

USP, fazendo uso da máquina de compressão Shimadzu (Figura 3.20c), com velocidade de 

aplicação de carregamento de 550 kPa/s. É pertinente destacar que como não havia placas 

auxiliares circulares, foram utilizadas placas retangulares maiores que as dimensões do 

bloco, como ilustra a Figura 3.20b. 

 

Figura 3.20 – Ensaio de resistência característica à compressão 

    
                   (a) Saturação das peças                  (b) Posicionamento entre as placas auxiliares 

    
                  (c) Máquina de compressão                             (d) Sistema de aquisição de dados 
 

Para fins estatísticos, foram utilizadas também as Equações 3.3 e 3.4: 

 

                    (3.3) 

 

Sendo: 
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   √
∑          

   
 

(3.4) 

 

Onde: 

   = Resistência média das peças (MPa); 

    = Resistência individual das peças (MPa); 

        = Resistência característica estimada à compressão (MPa); 

n = Número de peças da amostra; 

s = Desvio-padrão da amostra (MPa); 

t = Coeficiente de Student em função do tamanho da amostra. 

 

DETERMINAÇÃO DO VOLUME E DA ÁREA ÚTIL DO BCA 

Para obtenção da resistência característica à compressão da peça, existe uma dificuldade na 

definição da real área a ser considerada para efeito de cálculo, uma vez que a área 

superficial é diferente da área inferior que transmite o carregamento para a estrutura 

subjacente.  

 

Dessa forma, como as normas brasileiras não tratam dessa questão, a pesquisa orientou-se 

pela norma ASTM C140 (2016) para BCA, a qual considera a área útil como sendo a 

resultante da relação do volume pela altura do bloco (Equação 3.5). 

 

 
   

 

 
 

(3.5) 

 

Onde: 

A = Área útil (cm²); 

V = Volume (cm³); 

h = Altura do BCA (cm²). 
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Para determinação do volume do bloco, submergiu-se o BCA por inteiro (sem encostar no 

fundo) num recipiente com água e a partir das diferenças do peso real e aparente (Figura 

3.21), obteve-se o volume utilizando a Equação 3.6: 

 

 
   

                 

      
 

(3.6) 

                            

Onde:  

V = Volume (m³); 

      = Peso real (N); 

          = Peso submerso (N); 

d = Densidade da água; 

g = Aceleração da gravidade local (m/s²). 

 

Repetiu-se o processo para três amostras e posteriormente calculou-se a média dos 

resultados. 

 

Figura 3.21 – Determinação do volume do BCA por meio das diferenças entre o peso real e 
aparente (submerso) 
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3.4.2 Avaliação estrutural 

A avaliação das condições estruturais do pavimento permeável construído abrangeu o 

levantamento deflectométrico, a análise das deflexões máximas obtidas (D0), a retroanálise 

dos módulos de resiliência de cada camada considerando a não aderência elas e, por fim, a 

determinação da eficiência de transferência de carga (LTE) do BCA. 

  

3.4.2.1 Levantamento deflectométrico 

Após nove meses de uso da pista experimental, foram conduzidos levantamentos 

deflectométricos via Falling Weight Deflectometer (FWD) a fim de analisar as condições 

estruturais in situ (Figura 3.22). Nesse aspecto, convém ressaltar que o conhecimento das 

medidas de deflexão na superfície do pavimento é a principal forma de avaliação estrutural 

por meio não destrutivo, já que deflexões elevadas podem indicar problemas estruturais. 

Ademais, conhecendo a bacia deflectométrica é possível realizar retroanálises e determinar 

os módulos de resiliência em campo de cada camada do pavimento, como será melhor 

detalhado posteriormente.  

 

Figura 3.22 – Posicionamento do FWD em campo 

 

 

Tal ensaio foi realizado com apoio da empresa Cibermétrica, que realizou o teste em 

conjunto com a equipe do LMP, visto que o correto posicionamento do FWD em cada bloco 

teve que ser realizado manualmente, demandando assim, trabalho em equipe para 
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empurrá-lo. Desse modo, é válido reforçar que devido ao peso e tamanho do equipamento  

nem sempre era possível posicionar o FWD de forma precisa sobre os pontos de análise.  

 

É válido pontuar que se preferiu adotar o FWD como equipamento de ensaio devido às 

diversas vantagens em relação à Viga Benkelman. Entre elas podem-se citar a maior acurácia 

nas medições, maior produtividade, o registro automático das distâncias dos pontos de 

ensaio e o fato do ensaio não ser influenciado pelo operador (BERNUCCI et al., 2006).  

 

Os levantamentos foram iniciados no dia 25/01/2017 (temperaturas do ar variando entre 

29°C e 39°C), mas devido ao mal tempo durante a semana, só pôde ser finalizado no dia 

07/02/2017 (temperaturas do ar oscilando entre 28°C e 31°C). A carga de impacto utilizada 

foi de 35 ± 2 kN e o raio do prato de carregamento igual a 15 cm. Além disso, o FWD 

utilizado era composto de sete sensores, estando o primeiro no ponto de aplicação da carga, 

e os demais afastados em 20 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm e 120 cm (Figura 3.23), 

possibilitando obter tanto a deflexão máxima (D0) como a bacia deflectométrica total. 

 

Como foram constatadas quebras e trincas em alguns blocos sobre ambas as seções do 

pavimento, o levantamento foi feito considerando quatro casos de análise: 1) blocos 

íntegros sobre RCD; 2) blocos trincados sobre RCD; 3) blocos íntegros sobre brita 1 e 4) 

blocos trincados sobre brita 1.  
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Figura 3.23 – Levantamento deflectométrico com FWD 

 

Fonte: adaptado de Silva (2016) 

 

Foram escolhidos oito blocos íntegros e seis blocos fissurados para cada tipo de base como 

espaço amostral, sendo o ensaio realizado com o D0 do equipamento posicionado no centro 

e depois na interface de cada bloco analisado.  Tal procedimento foi realizado duas vezes, 

uma com o equipamento no sentido longitudinal da pista (sentido articulado do bloco) e 

outra com o equipamento no sentido transversal da pista (sentido não articulado do bloco), 

conforme Figura 3.24, totalizando assim 112 testes. O Quadro 3.6 apresenta a descrição do 

número de levantamentos realizados. 

 

Quadro 3.6 – Descrição do total de levantamentos deflectométricos realizados 

Sentido Base Caso Nº de blocos avaliados 

Longitudinal 
(sentido 

articulado) 

RCD 
1) Blocos íntegros 8 

2) Blocos trincados 6 

Brita 1 
3) Blocos íntegros 8 

4) Blocos trincados 6 

Transversal 
(sentido não 
articulado) 

RCD 
1) Blocos íntegros 8 

2) Blocos trincados 6 

Brita 1 
3) Blocos íntegros 8 

4) Blocos trincados 6 

Total de blocos avaliados em cada sentido 28 

Total de levantamentos (considerando  
dois sentidos de aplicação e duas posições no bloco) 

112 
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Figura 3.24 – Sentidos do posicionamento do FWD: (a) transversal ou não articulado e (b) 
longitudinal ou articulado 

 

 

3.4.2.2 Retroanálise  

No processo de retroanálise, as medidas de deflexões verificadas em campo são associadas, 

dentro de um erro tolerável, às bacias de deflexões teóricas calculadas via programa 

computacional para a mesma estrutura de pavimento, assumindo um módulo de resiliência 

inicial (“semente”). O “módulo semente” é então ajustado iterativamente até que as bacias 

real e teórica coincidam ou apresentem um erro de aproximação pequeno.  

 

No presente trabalho, foi utilizado o software BAKFAA da Federal Aviation Administration 

(FAA) como ferramenta de apoio, o qual emprega a Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas 

(TSCE) para gerar as bacias deflectométricas teóricas. 

 

Como parâmetros de entrada, além das deflexões de cada sensor, são necessários dados da 

carga de aplicação e informações dos materiais e espessuras de cada camada, sendo 

essencial conhecer o coeficiente de Poisson e valores de partida (sementes) para os módulos 

de resiliência.  

 

Os valores de entrada a serem considerados baseiam-se em faixas encontradas na literatura 

para materiais semelhantes em condições de campo parecidas, como em Li et al. (2014), Lin 

et al. (2016b) e Knapton et al.(2013),  sendo apresentados nos Quadro 3.7 e Quadro 3.8 os 

valores a serem adotados na retroanálise desse trabalho. Li et al. (2014) utilizaram por 
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exemplo, coeficiente de Poisson de 0,35 para todas as camadas retroanalisadas do 

pavimento permeável de blocos intertravados estudados.  

 

Quadro 3.7 – Valores-semente para retroanálise considerando 4 camadas 

Camada Espessura (mm) 
Coeficiente de 

Poisson 
Módulo de 

Resiliência (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 400 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil 

30 0,35 10 

Base de RCD/Brita 1 200 0,35 150 

Subleito  - 0,35 100 

 

Quadro 3.8 – Valores-semente para retroanálise considerando 3 camadas 

Camada Espessura (mm) 
Coeficiente de 

Poisson 
Módulo de 

Resiliência (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 400 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base de RCD/Brita 1 

230 0,35 150 

Subleito - 0,35 100 

 
 

Como as bacias deflectométricas foram levantadas tanto no sentido transversal como 

longitudinal (Figura 3.24), foram realizadas retroanálises nos dois sentidos do bloco 

(articulado e não articulado).  

 

Além disso, foram realizados dois tipos de abordagens para a retroanálise, uma 

considerando o pavimento com quatro camadas (bloco de concreto/areia de assentamento 

+ geotêxtil/base/subleito) e outra considerando apenas três camadas (bloco de 

concreto/areia de assentamento + geotêxtil + base/subleito), já que a camada de areia é 

bem delgada. Cogitou-se ainda a possibilidade de considerar o bloco de concreto 

juntamente com a areia de assentamento, mas rejeitou-se a ideia devido ao fato da areia 

funcionar apenas como suporte aos blocos, não estando entre eles como nos tradicionais 

blocos intertravados que contam com material de rejunte. 

 

Ressalta-se ainda que em todos os casos analisados, as camadas foram consideradas sem 

aderência, sendo retroanalisadas conforme procedimentos descritos pela ASTM D5858 

(2015), destinada a pavimentos flexíveis.  
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Nesse aspecto, é pertinente salientar que embora a norma recomende um limite máximo de 

1 a 2% sobre o erro médio quadrátrico percentual (RMSE), existem vários fatores que afetam 

a precisão e o processo de retroanálise recordados pela própria ASTM D5858 (2015) e por 

Silva (2016). Entre eles, destacam-se: 

 O ruído ou imprecisões contidas na própria medição do sensor; 

 As diferenças entre espessuras assumidas e reais; 

 A proporção de rigidez entre camadas sucessivas (MR camada superior/ MR camada 

inferior) menor que 0,5; 

 A presença de descontinuidades como fissuras no pavimento, principalmente quando 

localizada entre a carga de aplicação e o senso. 

 

Sendo assim, pode-se dizer que os critérios de RMSE estabelecidos pela Norma supracitada 

são destinados, sobretudo a pavimentos flexíveis contínuos como os asfálticos. No entanto, 

decorrente da falta de norma específica para pavimentos flexíveis de blocos de concreto, o 

presente trabalho se apoiou no método de retroanálise descrito pela ASTM D5858 (2015) 

considerando e tolerando erros médios quadráticos percentuais maiores. Uma vez que o 

pavimento de blocos é formado por uma rede de juntas que caracterizam descontinuidades, 

os valores de RMSE encontrados seriam obviamente maiores (SILVA, 2016).  

 

Por fim, pondera-se que algumas bacias deflectométricas levantadas apresentaram formatos 

distorcidos (Figuras de A.1 a A.8 do Apêndice) devido ao mal posicionamento dos sensores 

nos blocos, tornando inviável retroanalisá-las. Posto isso, foi necessário selecionar as bacias 

com respostas mecânicas aceitáveis a partir das deflexões e erros de aproximação obtidos.  

 

3.4.2.3 Eficiência de transferência de carga (LTE) 

Como os blocos possuem uma superfície quadrada de 20 cm x 20 cm, a LTE pode ser 

determinada por meio da Equação 3.7 considerando a aplicação do sensor D0 no centro do 

bloco: 

 

 
     

   

  
      

(3.7) 



127 

 

Onde: 

LTE = Eficiência de transferência de carga (%); 

    = Deflexão medida na posição 20 cm (mm); 

   = Deflexão medida na posição 0 cm ou deflexão máxima (mm).  

 

3.4.3 Avaliação funcional  

Logo nos primeiros dias após a construção do pavimento, observaram-se alguns blocos 

danificados, apresentando na maioria das vezes sinais de trincamento, principalmente nos 

cantos das peças. Por esse motivo, foi feito o monitoramento do número de blocos 

danificados em cada seção (base de RCD ou brita 1) ao longo do tempo.  

 

Além disso, realizou-se também o levantamento do Índice de Condição do Pavimento (ICP) a 

fim de complementar o estudo estrutural, verificando as condições de uso e serventia da 

estrutura. Para tanto, adotou-se o método preconizado pela ASTM E2840 (2015) para 

estimar o ICP, cujo valor indica o estado e qualidade do pavimento, numa escala de 0 (perda 

de serventia) a 100 (excelente). É válido justificar que embora a norma seja voltada para o 

PBCI, na atual pesquisa ela também foi utilizada para o PBCA, uma vez que as patologias 

encontradas são muito similares. 

 

Para determinação do ICP, a norma considera onze patologias encontradas em PBCI, como 

por exemplo, blocos danificados, depressão, abertura de junta excessiva, degrau, falta de 

blocos, entre outros, subdivididas em três níveis de severidade. O Quadro 3.9 associa os 

defeitos descritos com suas possíveis causas e o Quadro 3.10 da página seguinte resume as 

patologias e os respectivos níveis de severidade possíveis de serem encontrados. 

 

Dessa forma, dada uma amostragem representativa do pavimento, faz-se a quantificação e 

calcula-se a densidade da patologia observada para posteriormente atribuir um valor de 

dedução do valor máximo possível (100), de acordo com a gravidade do defeito. 

Geralmente, amostras de pavimento que apresentam ICP > 70 não necessitam de 

intervenção, resultados entre 70 e 41, indicam necessidade de reabilitação e ICP ≤ 40 são 
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considerados deficientes ou praticamente destruídos, sendo recomendada a reconstrução 

(SUZUKI et al., 2015). 

 

Quadro 3.9 – Possíveis causas das patologias de pavimentos de blocos de concreto 

Patologia Carga 
Clima ou 

Durabilidade 
Umidade ou 
Drenagem 

Outros 
fatores 

1. Blocos danificados x 
  

x 

2. Depressões x x x 
 3. Perda de contenção x 

  
x 

4. Espaçamento excessivo entre juntas x x 
  5. Degraus x 

   6. Elevações x x x 
 7. Deslocamento horizontal x 

   8. Perda de rejuntamento ou 
bombeamento x x x 

 9. Falta de blocos x x x x 

10. Reparos x x x 
 11. Afundamento em trilhas de rodas x 

   Fonte: Adaptado de Silva (2016) e ASTM (2015)



129 

Quadro 3.10 – Tipos de patologias e respectivos níveis de severidade em pavimentos de blocos de concreto 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2016) e ASTM E2840 (2015)
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3.4.4 Avaliação hidráulica 

3.4.4.1 Taxa de infiltração in situ 

A avaliação da capacidade de infiltração in situ do pavimento permeável orientou-se pelo 

método descrito pelo procedimento ASTM C1701 – Standard Test Method for Infiltration 

Rate of in Place Pervious Concrete, recentemente incorporado à NBR 16416 – Pavimentos 

Permeáveis de Concreto (ABNT, 2015). 

 

Nos procedimentos de ensaio foram utilizados os seguintes materiais: cilindro aberto em 

ambas as extremidades com 30 cm de diâmetro interno ou anel de infiltração, cronômetro, 

recipiente reservatório e medidor de água com volume mínimo de 20 L, massa de calafetar e 

água (ONO et al. , 2017). 

 

Preliminarmente ao ensaio, determinou-se a quantidade e localização dos pontos a serem 

analisados atentando-se para as especificações de lote de ensaio exigidas: mínimo de três 

pontos para áreas de até 2.500 m² e um ponto a mais para cada 1.000 m² adicionais, com 

pelo menos 1 m livre de distância entre eles (ONO et al. , 2017). Para as finalidades da 

presente pesquisa, optou-se por oito pontos de avaliação bem distribuídos e igualmente 

espaçados, abrangendo tanto a área do pavimento com base de agregado reciclado (pontos 

1, 2, 5 e 6) como a área com base de brita 1 (pontos 3, 4, 7 e 8) – vide Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 –  Distribuição dos pontos para realização do ensaio de permeabilidade in situ 
(vista superior) 

 
Fonte: Ono et al. (2017) 
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Com base nos procedimentos recomendados, primeiramente foi efetuada a limpeza e 

varrição do revestimento para a retirada de sedimentos depositados e não aderidos à 

superfície (Figura 3.26a). Em seguida, o anel de infiltração foi posicionado no ponto a ser 

ensaiado e vedou-se a área de contato com o pavimento aplicando-se massa de calafetar, 

para não permitir vazamentos, como indicado na Figura 3.26b (ONO et al. , 2017).  

 

Com o dispositivo devidamente aderido, foi realizada a pré-molhagem, despejando-se 3,6 L 

de água no cilindro e cronometrando-se o tempo necessário para que toda a água infiltrasse. 

Para tempos de pré-molhagem inferiores a 30 s, utilizou-se 18 L de água para ensaio e 

cronometrou-se o tempo novamente (Figura 3.26c). Já para tempos superiores a 30 s, a 

quantidade de água necessária passaria para 3,6 L, entretanto tal fato não ocorreu em 

nenhum dos pontos testados (ONO et al. , 2017). 

 

Tanto na pré-molhagem como durante o ensaio, buscou-se manter um fluxo constante ao 

adicionar a água, tentando manter uma altura de lâmina da água entre 10 e 15 mm dentro 

do cilindro para garantir a correta execução do procedimento. Os testes sempre respeitaram 

a regra de serem realizados com um intervalo mínimo de 24 horas após a última 

precipitação registrada (ONO et al. , 2017). 

 

Figura 3.26 – Etapas do procedimento de ensaio: (a) varrição do revestimento; (b) vedação 
do anel de infiltração com massa de calafetar e (c) pré-molhagem e despejo de água para 

ensaio 

   
                       (a)                                                    (b)                                                  (c) 

Fonte: Ono et al. (2017) 
 

Feito isso, com os tempos devidamente registrados, obteve-se a taxa de infiltração (I) in situ 

por meio da Equação 3.8: 
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(3.8) 

 

Onde: 

I = Taxa de infiltração (mm/h); 

m = Massa de água infiltrada (kg); 

d = Diâmetro interno do cilindro para toda a água percolar (mm); 

t = Tempo necessário para toda a água percolar (s); 

C = Fator de conversão de unidades do sistema SI, com valor igual a 4 583 666 000. 

 

O pavimento foi monitorado periodicamente, a cada seis meses (aproximadamente), para 

aferir a eficiência e permeabilidade do sistema, visando verificar a existência de algum 

processo de colmatação (perda da capacidade infiltrante) ao longo do tempo. 

 

3.4.4.2 Capacidade de armazenamento hidráulico 

A capacidade máxima de armazenamento temporário da água no pavimento pode ser 

estimada a partir da porosidade dos materiais empregados em cada camada, através da 

Equação 3.9: 

 

                   (3.9) 

 

Onde:  

      = Capacidade máxima de armazenamento da camada (m³); 

A = Área superficial da camada (m²); 

  = Espessura da camada (m); 

  = Porosidade dos materiais empregados na camada (%). 

 

Já para a determinação da capacidade de armazenamento da camada de revestimento, foi 

necessário obter também o volume das cavidades drenantes (vazios) do BCA. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1 Avaliação laboratorial dos materiais empregados 

4.1.1 Subleito, camada de base e areia de assentamento 

4.1.1.1 Subleito  

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 4.1, o solo do subleito coletado foi 

classificado pelo método expedito da pastilha como laterítico (ou transicional) argiloso.  

  

Quadro 4.1 – Parâmetros utilizados para classificação MCT do solo do subleito pelo método 
da pastilha  

Condição Com anel 
Sem  
anel 

Sem anel Média 

Anéis nº 20 74 4 - 

Massa pastilha úmida + anel (g) 41,64 41,98 41,44 41,69 

Massa seca (pastilha + anel) (g) 37,41 37,86 37,27 37,51 

Massa seca pastilha (g) 14,32 14,59 14,08 14,33 

Diâmetro pastilha (mm) 32,67 32,68 32,62 32,66 

Tempo ascensão (min/segundos) 27 28 
  

Tipo de trincamento (1, 2, 3) 3 3 
  

Diâmetro após reabsorção (mm) 35,08 35,08 
 

35,08 

Penetrações cones (mm) 

10g 3 3,5 
  

30g 5 6 
  

60g 8 9 
  

Massa após reabsorção (com papel) 19,98 20,25 
 

20,12 

Massa papel (gramas) 1,41 1,43 
 

1,42 

Resistência ao esmagamento (1,2,3) 2 2 2 
 

Esfera imersa em água 
Tempo interação (min) 8 8 

  
Produto (1, 2, 3, 4) 3 3 3 

 

      
Umidade de moldagem (%) 29,54% 28,24% 29,62% 29,13% 

Contração (%) 6,66% 6,63% 6,80% 6,70% 

Expansão (%) 7,38% 7,34% 
 

7,36% 

Reabsorção de água (%) 29,68% 28,99% 
 

29,34% 

Índice reabsorção d´água  0,004728 0,026699 
 

0,0157 

 

No que tange ao comportamento resiliente do solo, o ensaio triaxial de carga cíclica indicou 

módulos de resiliência variando entre 120 e 190 MPa, dependendo do nível das tensões 
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confinante e desvio aplicadas (Figura 4.1 e Figura 4.2, respectivamente), corroborando a 

classificação de solo laterítico argiloso, conforme ensaio anterior.  

 

Figura 4.1 – Módulo de resiliência do solo do subleito em função da tensão de confinamento 

 

 

Figura 4.2 – Módulo de resiliência do solo do subleito em função da tensão desvio 
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4.1.1.2 Camada de base 

Tanto os agregados naturais como o agregado reciclado passaram por ensaios de 

peneiramento para obtenção da distribuição granulométrica final do material.  

 

AGREGADO NATURAL 

No Quadro 4.2 encontra-se o resultado da distribuição granulométrica do agregado natural. 

 
Quadro 4.2 – Distribuição granulométrica do agregado natural utilizado como base 

Peneiras 
(mm) 

Média 

Retida  
Individual (%) 

Retida  
Acumulada (%) 

Passante  
(%) 

38 0,00 0,00 100 

25 0,00 0,00 100,00 

19 2,65 2,65 97,35 

12,7 65,14 67,79 32,21 

9,5 27,12 94,91 5,09 

6,3 4,71 99,62 0,38 

4,8 0,14 99,76 0,24 

2,4 0,05 99,80 0,20 

1,2 0,04 99,84 0,16 

0,6 0,03 99,87 0,13 

0,3 0,02 99,90 0,10 

0,15 0,03 99,93 0,07 

Fundo 0,07 100,00 0 

Total 100     

Módulo de Finura 6,97 

 

Da análise da distribuição granulométrica apresentada acima se depreende uma quantidade 

insignificante de material fino passante na peneira de nº 200, inferior a 0,07%, indo ao 

encontro da recomendação da NBR 16416 (ABNT, 2015), cuja especificação sugere valores 

inferiores a 2% como aceitáveis. Dos resultados obtidos é possível inferir uma dimensão 

máxima característica de 19 mm para o agregado natural, valor inferior ao do agregado 

reciclado como será retratado posteriormente. 

 

Comparou-se a curva granulométrica do agregado natural com as faixas granulométricas 

recomendas por diversos países para bases de pavimentos permeáveis de blocos de 

concreto, conforme ilustra a Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Comparativo da curva granulométrica do agregado natural empregado como 
base com as faixas granulométricas recomendadas para pavimentos permeáveis de blocos 

de concreto 

 

 

Graficamente, constata-se através da Equação 2.3 que a curva granulométrica do agregado 

natural apresenta um coeficiente de uniformidade próximo de 1,4, mostrando-se bastante 

uniforme. 

 

AGREGADO RECICLADO 

No Quadro 4.3 encontra-se o resultado da distribuição granulométrica do agregado 

reciclado. 
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Quadro 4.3 – Distribuição granulométrica do agregado reciclado utilizado como base 

Peneiras 
(mm) 

Média 

Retida  
Individual (%) 

Retida  
Acumulada (%) 

Passante  
(%) 

63 0,00 0,00 100,00 

50 0,92 0,92 99,08 

38 11,46 12,38 87,62 

25 38,90 51,28 48,72 

19 28,67 79,95 20,05 

12,7 17,06 97,00 3,00 

9,5 0,71 97,72 2,28 

4,8 0,10 97,81 2,19 

2,4 0,02 97,83 2,17 

1,2 0,06 97,89 2,11 

0,6 0,32 98,21 1,79 

0,3 0,46 98,67 1,33 

0,15 0,49 99,16 0,84 

0,075 0,51 99,67 0,33 

Fundo 0,33 100,00 0,00 

Total 100 
  

Módulo de Finura 7,8 

 

Da distribuição granulométrica exposta acima se constata que a quantidade de material 

passante na peneira com abertura de malha de 0,075 mm foi de 0,33%. Portanto, o 

agregado reciclado utilizado também atendeu plenamente a recomendação de ter no 

máximo 2% de material fino passante na peneira 200, conforme indica a NBR 16416 (ABNT, 

2015). Além disso, a partir do ensaio realizado pôde-se caracterizar a dimensão máxima 

característica do agregado reciclado como sendo igual a 50 mm, embora a maior parte dos 

agregados esteja na faixa de 19 a 38 mm. 

 

Sendo assim, como o agregado reciclado apresentou uma dimensão característica superior 

ao agregado natural utilizado (brita 1), comparou-se a distribuição granulométrica obtida 

com as faixas granulométricas recomendadas por diversos países para sub-base de 

pavimentos permeáveis de blocos de concreto, como retrata a Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Comparativo da curva granulométrica dos agregados naturais (brita 1) e 
reciclados empregados como base com as faixas granulométricas recomendadas para sub-

base de pavimentos permeáveis de blocos de concreto 

 

 

Analogamente ao descrito para brita 1, verifica-se que o agregado reciclado apresenta um 

coeficiente de uniformidade próximo de 1,8, mostrando-se também bem uniforme. 

 

Além do ensaio granulométrico, também foram realizados outros ensaios para 

caracterização mais detalhada do material utilizado como base. Os resultados dos testes 

tanto para o agregado reciclado como agregado natural estão resumidos no Quadro 4.4. 

 
Quadro 4.4 – Ensaios de caracterização dos agregados utilizados como base 

Ensaio 
Agregado 
reciclado 

Agregado natural Norma 

Peso específico real  26,1 kN/m³ 27,2 kN/m³ 
NBR NM 53 (ABNT, 

2009) 
Peso específico aparente  22,8 kN/m³ 26,7 kN/m³ 

Absorção de água 5,55 % 0,7 % 

Peso unitário  13,5 kN/m³ 16,2 kN/m³ NBR NM 45 (ABNT, 
2006) Índice do volume de vazios  48,2 % 40,4 % 
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Nesse contexto, é notório que o agregado reciclado apresenta maior absorção de água e 

também maior quantidade de vazios quando comparado com o agregado natural. Enquanto 

o agregado natural possui uma absorção de água de apenas 0,7% e um volume de vazios de 

40,4%, o agregado reciclado apresenta 5,55% e 48,2% para os mesmos parâmetros, 

respectivamente.  

 

Tal fato pode ser explicado pela própria composição heterogênea e pela dimensão máxima 

característica e irregular dos agregados reciclados, visto que a presença de cerâmica e outros 

materiais mais porosos contribuem para aumentar a absorção de água. Já a dimensão 

máxima característica superior ao agregado natural e o formato mais irregular do agregado 

reciclado acarretam um maior volume de vazios nesse tipo de material de base. 

 

4.1.1.3 Camada de assentamento 

O resultado do ensaio granulométrico da areia de assentamento encontra-se no Quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 – Distribuição granulométrica da areia de assentamento utilizada 

Peneiras 
(mm) 

Massa 
Retida (g) 

Retida  
Individual (%) 

Retida  
Acumulada (%) 

Passante  
(%) 

9,5 0 0,00 0,00 100,00 

4,8 9,21 0,92 0,92 99,08 

1,2 485,34 48,65 49,57 50,43 

0,6 185,57 18,60 68,17 31,83 

0,3 112,95 11,32 79,49 20,51 

0,15 81,03 8,12 87,61 12,39 

0,075 76,90 7,71 95,32 4,68 

Fundo 46,69 4,68 100,00 0,00 

Total 997,69 100,00 
  

Módulo de Finura 2,9 

 

Dos dados apresentados, é importante ressaltar a quantidade de material fino da 

distribuição granulométrica. Embora a NBR 16416 (ABNT, 2015) recomende no máximo 2% 

de finos passantes na peneira de abertura 0,075 mm para camada de assentamento, a areia 

de assentamento utilizada na pista experimental apresentou 4,68% de material passante. 

Consequentemente, tal fato tende a contribuir para uma menor capacidade de infiltração 

dessa camada.  



140 

A dimensão máxima característica (Dmáx) da areia de assentamento analisada foi de 4,8 

mm, valor inferior ao recomendado pela NBR 16416 (ABNT, 2015) de 9,5 mm, resultando 

assim numa camada de assentamento menos permeável do que a desejada. 

 

A partir da distribuição granulométrica obtida, foi possível comparar a curva granulométrica 

da areia empregada com as faixas granulométricas recomendadas por diversos países para 

camada de assentamento de pavimentos permeáveis de blocos de concreto, conforme 

apresentado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Comparativo da curva granulométrica da areia de assentamento empregada 
com as faixas granulométricas recomendadas para pavimentos permeáveis de blocos de 

concreto 

 

 

Do gráfico apresentado, verifica-se por meio da Equação 2.3 que o coeficiente de 

uniformidade da areia de assentamento corresponde a aproximadamente 13,3, denotando, 

portanto um material com curva granulométrica mediamente uniforme. Comparativamente 

às outras faixas granulométricas sugeridas em outros países, a distribuição granulométrica 
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do material utilizado deveria mais uniforme, visto que não se enquadrou em nenhuma delas 

dada a uma curva granulométrica ligeiramente mais bem graduada (contínua). 

 

4.1.2 Blocos de concreto articulados 

Os resultados dos ensaios da avaliação dimensional, absorção de água, determinação do 

volume útil e resistência característica à compressão do BCA são apresentados no Quadro 

4.6, Quadro 4.7, Quadro 4.8 e Quadro 4.9, respectivamente. 

 

4.1.2.1 Avaliação dimensional 

Os dados obtidos a partir da avaliação dimensional de 18 corpos de prova (blocos de 

concreto articulados) são indicados no Quadro 4.9 

 

Quadro 4.6 – Avaliação dimensional dos BCAs 
CP Largura (mm) Espessura (mm) Comprimento (mm) 

1 201 83 200 

2 201 83 199 

3 201 83 200 

4 202 83 199 

5 200 83 199 

6 201 83 199 

7 203 82 200 

8 202 83 199 

9 201 83 199 

10 201 83 199 

11 202 83 200 

12 201 83 199 

13 201 83 200 

14 201 82 200 

15 199 82 200 

16 202 82 198 

17 201 83 199 

18 199 83 200 

Média 201 83 199 

Desvio padrão 0,97 0,42 0,59 

CV (%) 0,48 0,50 0,29 
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Assim foi verificado que largura, espessura e comprimento apresentaram-se dentro dos 

limites dimensionais estabelecidos pela NBR 9781 (ABNT, 2013), cuja tolerância para cada 

dimensão é de ±3 mm. 

 

4.1.2.2 Absorção de água  

Quadro 4.7 – Resultado do ensaio de absorção de água 

CP 
Massa estado 
natural (kg) 

Massa estado 
saturado (kg) 

Massa estado seco 
pós estufa (kg) 

Absorção  
I* (%) 

Absorção  
II** (%) 

1 5,63 6,03 5,44 7,10 10,85 

2 6,08 6,31 5,94 3,78 6,23 

3 5,73 6,1 5,58 6,46 9,32 

4 5,79 6,17 5,61 6,56 9,98 

5 6 6,31 5,85 5,17 7,86 

6 5,99 6,31 5,79 5,34 8,98 

7 5,72 6,08 5,5 6,29 10,55 

8 5,92 6,23 5,72 5,24 8,92 

9 6,16 6,41 6 4,06 6,83 

10 6,15 6,41 6,02 4,23 6,48 

11 5,81 6,15 5,65 5,85 8,85 

12 5,69 6,1 5,47 7,21 11,52 

13 6,14 6,38 5,96 3,91 7,05 

14 5,94 6,26 5,75 5,39 8,87 

15 5,77 6,15 5,6 6,59 9,82 

16 5,61 6,06 5,51 8,02 9,98 

17 6,02 6,28 5,83 4,32 7,72 

18 6,18 6,42 5,96 3,88 7,72 

Média 5,91 6,23 5,73 5,52 8,75 

Desvio padrão 0,19 0,13 0,19 1,27 1,51 

CV (%) 3 2 3 23 17 

*Absorção I: considera a absorção de água ocorrida no bloco no estado saturado comparado 
ao seu estado natural antes do processo de saturação e secagem em estufa. 
**Absorção II: considera a absorção de água ocorrida no bloco no estado saturado 
comparado ao seu estado seco após 24 h em estufa. 
 

Como se pode observar, a absorção de água ocorrida no bloco entre o estado natural e o 

estado saturado por 24 horas foi de 5,52%, dentro do limite máximo de 7% preconizado pela 

NBR 9781 (ABNT, 2013). 
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4.1.2.3 Determinação do volume e área útil  

Quadro 4.8 – Resultado do ensaio para determinação do volume do BCA 

CP Massa Seca (g) 

Massa superfície  
seca saturada (g) 

Massa imersa (g) 
aparente 

Volume  
(cm³) 

5 min  24 horas 5 min  24 horas 5 min 24 horas 

2 5968,8 6286,9 6300,80 3409,8 3398,3 2883,76 2909,22 

16 5561,2 6059,9 6011,60 3173,2 3146,5 2893,38 2871,73 

12 5567,6 6074,7 6037,20 3183,8 3151,5 2897,59 2892,38 

Média 5699,2 6140,5 6116,53 3255,6 3232,1 2891,58 2891,11 

Desvio padrão 190,65 103,70 130,71 109,12 117,54 5,78 15,33 

CV (%) 3 2 2 3 4 0,2 0,5 

 

Considerando o volume médio de 2.891 cm³ obtido tanto no processo realizado após 5 

minutos de saturação como no realizado após 24 horas, pôde-se calcular a área útil do BCA 

(levando em conta suas irregularidades próprias) através da Equação 3.4. Sabendo-se que a 

espessura ou altura do bloco é 8 cm, tem-se portanto que a área útil mede 361,39 cm². 

 

4.1.2.4 Resistência característica à compressão 

A partir da área útil determinada acima, pôde-se calcular e estimar a resistência 

característica à compressão da peça, cujos resultados estão discriminados no Quadro 4.9.  

 

Quadro 4.9 – Resultado do ensaio para determinação da resistência característica à 
compressão da peça 

CP 
Força máxima de 

ruptura (N) 
fpi* (MPa) fpi, útil** (MPa) 

9 279.667 6,99 7,74 

13 562.668 14,07 15,57 

8 299.072 7,48 8,28 

14 265.382 6,63 7,34 

1 280.690 7,02 7,77 

5 174.397 4,36 4,83 

6 461.384 11,53 12,77 

15 404.558 10,11 11,19 

8 316.014 7,90 8,74 

4 298.449 7,46 8,26 

7 289.346 7,23 8,01 

10 452.265 11,31 12,51 

Média 340.324 8,51 9,42 
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Desvio-padrão 103.190 2,58 2,86 

CV (%) 30 30 30 

fpk, est
*** 6,25 6,92 

 fpi*: é a resistência à compressão individual das peças considerando a área superficial (400 
cm²). 
fpi, útil**: é a resistência à compressão individual das peças considerando a área útil (361,39 
cm²). 
fpk, est

***: é a resistência característica estimada à compressão para a amostra. 
 

Da avaliação realizada, é nítido constatar a baixa resistência à compressão da peça. 

Considerando a área superficial do bloco de 400 cm², a resistência à compressão obtida foi 

de 8,51 MPa, por outro lado esse valor sobe para 9,42 MPa caso seja considerada a área útil 

da peça de 361,39 cm², conforme determinada em ensaio preliminar. Tal fato pode ser 

atribuído em parte pela própria configuração e geometria da peça, haja vista que a presença 

das cavidades auxiliares de drenagem e armazenamento de água da peça tende a diminuir 

sua resistência à compressão.  

 

Além disso, a espessura de apenas 8 cm para um bloco com tais características geométricas 

pode não ser suficientemente satisfatória em termos de resistência mecânica. Para efeito de 

comparação, nos EUA peças com formato similar (com canal ou cavidade drenante na parte 

inferior) apresentam 15 cm de espessura e mais de 21 kg de massa, conferindo uma 

resistência característica da peça de mais de 27 MPa (PAVEDRAIN, 2017).  

 

Sendo assim, devido à baixa resistência característica à compressão do bloco de concreto 

articulado analisado recomenda-se especial atenção ao tipo tráfego aplicado. De acordo com 

a NBR 16416 (ABNT, 2015), peças de concreto com juntas alargadas com 8 cm de espessura 

necessitam de uma resistência à  compressão mínima de 35 MPa, quando solicitadas por 

tráfego leve. Portanto, como a resistência encontrada da peça (pouco menos de 10 MPa) 

encontra-se abaixo de 35 MPa, sugere-se que tal tipo de bloco seja empregado para tráfego 

de pedestres e ciclovias, como em calçadas ou parques ou áreas sem tráfego intenso de 

veículos, como estacionamentos. 
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4.2 Avaliação estrutural 

4.2.1 Deflexões máximas obtidas 

O levantamento deflectométrico completo tanto no sentido longitudinal como transversal 

está indicado no Quadro A.1 e Quadro A.2, respectivamente, do Apêndice desse trabalho. 

Do mesmo modo, os gráficos das bacias deflectométricas de todos os casos de análise estão 

apresentados nas Figuras de A.1 até A.8. Salienta-se ainda que decorrente da dificuldade de 

posicionamento com precisão do equipamento de FWD, as medições realizadas com o prato 

de carregamento aplicado no centro e na interface do blocos não foram analisadas de forma 

separada, isto é, não foi possível fazer a diferenciação dos dados obtidos, já que tais pontos 

de análise eram muito próximos.  

 

As deflexões máximas (D0) obtidas tanto para o sentido não articulado como para o sentido 

articulado foram agrupadas e resumidas no Quadro 4.10 e Quadro 4.11 abaixo, 

respectivamente. 

 
Quadro 4.10 – Dados estatísticos das deflexões máximas no sentido não articulado 

Caso 
Deflexão máxima  

 (10-2 mm) 
Média 

(10-2 mm) 
Mediana 
(10-2 mm) 

Desvio padrão  
(10-2 mm) 

CV 
(%) 

1) Bloco íntegro sobre 
 base de RCD 

116,1 a 190,5 154,84 151,65 16,48 11 

2) Bloco trincado sobre 
 base de RCD 

125,3 a 188,7 147,63 144,75 21,70 15 

3) Bloco íntegro sobre 
 base de brita 1 

176,6 a 245,8 221,07 210,65 34,48 16 

4) Bloco trincado sobre  
base de brita 1 

177,1 a 304,7 221,83 209,20 39,88 18 

 
Quadro 4.11 – Dados estatísticos das deflexões máximas no sentido articulado 

Caso 
Deflexão máxima  

 (10-2 mm) 
Média 

(10-2 mm) 
Mediana 
(10-2 mm) 

Desvio padrão  
(10-2 mm) 

CV 
(%) 

1) Bloco íntegro sobre 
 base de RCD 

87,7 a 173,8 105,15 95,05 21,84 21 

2) Bloco trincado sobre 
 base de RCD 

62,8 a 112 98,08 102,95 13,63 14 

3) Bloco íntegro sobre 
 base de brita 1 

104,3 a 209,9 151,38 132,50 40,28 27 

4) Bloco trincado sobre  
base de brita 1 

114,6 a 247,5 160,80 152,45 39,03 24 
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Visando facilitar a interpretação e visualização dos dados expostos, optou-se pela 

elaboração de gráficos “box-plot” que permitem uma análise descritiva mais detalhada 

dentro do espaço amostral avaliado. Nesse sentido, foram determinados os limites 

superiores e inferiores dos resultados “bigode”, o intervalo entre o 1º quartil e 3º quartil 

“caixa”, a mediana, a média e os outliers (dados discrepantes) para cada um dos quatro 

casos estudados em ambos os sentidos de avaliação (não articulado x articulado), vide 

Quadro 4.12. 

 

Quadro 4.12 – Parâmetros estatísticos para elaboração do “box-plot” dos quatro casos 
analisados 

Parâmetros 
estatísticos 

Sentido não articulado (x 10-2 mm) Sentido articulado (x 10-2 mm) 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3  Caso 4 

1º Quartil 142,15 138,15 198,23 191,18 89,60 90,43 116,33 129,83 

Mediana 151,65 144,75 210,65 209,20 95,05 102,95 132,50 152,45 

3º Quartil 171,05 151,50 234,93 236,98 112,48 107,85 192,95 193,75 

Limite inferior 98,80 118,13 143,18 122,48 55,29 64,29 1,39 33,94 

Limite superior 214,40 171,53 289,98 305,68 146,79 133,99 307,89 289,64 

Média 154,84 147,63 221,07 221,83 105,15 98,08 151,38 160,80 

Outliers mínimos - - - - - - - - 

Outliers máximos - - - - - - - - 

 

Dessa forma, a partir de tais parâmetros, foi possível gerar os “box plots” das deflexões 

máximas para o sentido não articulado e articulado, conforme ilustram a Figura 4.6 e Figura 

4.7, respectivamente.  

 



147 

Figura 4.6 – Box plot das deflexões máximas dos casos analisados no sentido não articulado 

 

 

Figura 4.7 – Box plot das deflexões máximas dos casos analisados no sentido articulado 

 

 

Comparando-se o sentido não articulado com o sentido articulado, percebe-se nitidamente 

que em todos os casos analisados o sentido articulado apresentou menores deflexões 

máximas. Enquanto a média para o primeiro cenário foi de 186,34 x 10-2 mm, a média para o 
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segundo foi de 128,85 x 10-2 mm.  Em termos porcentuais, a presença das articulações 

conferiu uma redução média de aproximadamente 31% nas deflexões máximas. 

 

Nesse contexto, é válido pontuar que apesar do pavimento de BCA não apresentar areia de 

rejunte entre os blocos para garantir o intertravamento, as deflexões máximas obtidas no 

sentido articulado foram similares aos pavimentos com blocos de concreto intertravado de 

outros trabalhos, como os realizados por Kasahara et al. (1992). 

 

No cenário de pesquisa estudado pelos autores acima mencionados, avaliou-se o 

comportamento de um pavimento de blocos de concreto intertravados para tráfego leve, 

variando-se a espessura do bloco de concreto e também da base em quatro diferentes 

seções. Em uma dessas seções, utilizou-se como camada de revestimento blocos de 

concreto retangulares de 8 cm de altura, assentados numa camada de areia grossa de 3 cm 

sobre uma base de pedra britada e por fim, apoiada numa camada anticongelante, sendo a 

estrutura semelhante ao do atual estudo.  

 

Após seis meses de uso da pista, aplicou-se uma carga de aproximadamente 50 kN via FWD e 

as deflexões máximas encontradas foram de 180,9 x 10-2 mm, sendo portanto levemente 

superior aos valores médios obtidos pela presente pesquisa no caso dos blocos íntegros 

sobre base de brita 1 (151,38 x 10-2 mm) no sentido articulado, conforme indicado no 

Quadro 4.11. Em contrapartida, o mesmo caso no sentido não articulado obteve valores 

médios de deflexão máxima significativamente superior, na ordem de 221,07 x 10-2 mm, 

como apresentado no Quadro 4.10. 

 

Sendo assim, tal fato contribui para corroborar o efeito do intertravamento propiciado pela 

configuração geométrica do bloco, visto que as articulações da peça fazem com que a 

estrutura trabalhe de maneira conjunta, resultando em menores deflexões máximas (D0). 

Sob essa ótica, as articulações desempenham papel semelhante ao da areia de rejunte, isto 

é, facilitam a transferência de carga aos blocos adjacentes, como será melhor abordado e 

discutido na análise da LTE em item posterior. 
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Já uma análise enfocando apenas o tipo de material empregado como base (RCD x Brita 1) 

revela que a seção com brita 1 apresentou deflexões máximas superiores à seção com RCD 

em todas as situações consideradas para ambos os sentidos de avaliação. Nesse contexto, 

por exemplo, a seção com base de brita 1 no sentido não articulado apresentou uma média 

de deflexão máxima próxima a 220 x 10-2 mm, enquanto a seção com RCD apresentou uma 

média próxima a 150 x 10-2 mm.  

 

Uma das possíveis hipóteses para as maiores deflexões na seção com brita 1 seria a 

diferença do módulo de resiliência dos dois materiais. Como cada material apresenta uma 

composição granulométrica e origem mineralógica diferente, o comportamento resiliente 

também tenderá a ser diferente. Nesse contexto, como a distribuição granulométrica da 

brita 1 é bem uniforme e a distribuição do RCD é ligeiramente mais bem graduada, o módulo 

de resiliência da brita 1 tende a ser um pouco menor que o do RCD, como será melhor 

aprofundado na retroanálise das bacias deflectométricas em item mais a frente. Assim, 

quanto menor o módulo de resiliência, maior será a deflexão sofrida. 

 

Outro aspecto que pode ser observado da análise dos box plots gerados é que não houve 

diferença significativa entre as deflexões máximas dos blocos na condição íntegra e trincada. 

Tanto no sentido articulado como no sentido não articulado, as médias das deflexões 

máximas mantiveram-se próximas. Para efeito de exemplificação, o valor médio das 

deflexões máximas na seção com blocos íntegros sobre brita 1 no sentido não articulado foi 

de 221,07 x 10-2 mm, praticamente o mesmo da seção com blocos trincados sobre brita 1 no 

mesmo sentido de avaliação, o qual foi de 221,83 x 10-2 mm.  

 

Isso pode ser explicado em razão da baixa severidade das trincas de curta extensão, não 

comprometendo na maioria das vezes o desempenho estrutural da peça. A única diferença 

ligeiramente mais significativa pôde ser verificada nos casos 3 e 4 no sentido articulado, 

onde a seção com blocos íntegros sobre brita 1 obteve uma média de deflexão máxima de 

151,38 x 10-2 mm, inferior aos 160,80 x 10-2 mm observados na seção com blocos trincados 

sobre brita 1. Pode-se ponderar que nesse caso específico o grau e a área das trincas 

observadas nessa seção eram maiores, o que pode ter ajudado a acarretar tais diferenças 

um pouco mais expressivas e maiores coeficientes de variação. 
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Por fim, embora os valores das deflexões máximas encontradas possam ser vistos como 

elevados (especialmente os do sentido não articulado) para um pavimento flexível, onde se 

esperam deflexões abaixo de 50 x 10-2 mm caso seja um pavimento asfáltico, para 

pavimentos com blocos de concreto, Kasahara et al. (1992) e Shackel (1996) argumentam 

que por serem formados por seções descontínuas, são admitidas deflexões mais altas, 

podendo frequentemente apresentar deflexões próximas ou acima de 200 x 10-2 mm em 

plenas condições de uso. 

 

4.2.2 Retroanálise 

Como descrito no Capítulo 3 (Materiais e Métodos), foram utilizadas duas abordagens 

(considerações) para a retroanálise: uma considerando o PBCA com 3 camadas e outra 

considerando o PBCA com 4 camadas. Enquanto no primeiro modo considerou-se a areia de 

assentamento, o geotêxtil e a base como uma camada só, no segundo modo consideraram-

se a areia de assentamento com o geotêxtil como uma camada e a base como outra. Uma 

vez que a camada de assentamento apresenta apenas 3 cm, preferiu-se utilizar tal 

abordagem a fim de se verificar qual das retroanálises apresentaria  módulos de resiliência 

mais condizentes com a realidade.  

 

Analogamente ao tratamento estatístico feito anteriormente com as deflexões máximas, 

optou-se por também utilizar a ferramenta gráfica de “box plot”, visando facilitar a 

visualização e interpretação dos dados processados. Ademais, para cada caso apresenta-se o 

gráfico da bacia deflectométrica teórica cujo erro de aproximação foi o menor dentre todas 

as bacias analisadas, a fim de se exemplificar tanto a forma das bacias deflectométricas 

retroanalisadas como os respectivos módulos de resiliência encontrados.  

 

Os resultados obtidos foram divididos em quatro situações de análise, a saber: sistema com 

3 camadas no sentido não articulado; sistema com 3 camadas no sentido articulado; 

sistemas com 4 camadas no sentido não articulado; sistemas com 4 camadas no sentido 

articulado. Os parâmetros estatísticos dos módulos retroanalisados encontram-se no 

Quadro A.3 ao Quadro A.34, já os box plots e as bacias deflectométricas retroanalisadas 

estão indicadas na Figura A.9 até a Figura A.40 do Apêndice A. 
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4.2.2.1 Resumo e discussão das retroanálises 

Os Quadro 4.13 e Quadro 4.15 resumem os principais parâmetros estatísticos dos módulos 

de resiliência retroanalisados obtidos por cada caso considerando o PBCA com 3 camadas e 

4 camadas, respectivamente. Já os Quadro 4.14 e Quadro 4.16 indicam a média dos módulos 

de resiliência obtidos por cada material ou camada em ambos os sentidos de avaliação. 

Quadro 4.13 - Módulos de resiliência retroanalisados considerando PBCA com 3 camadas 

Sentido Caso 
Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de  
Concreto (MPa) 

Areia de 
assentamento 

+ Base RCD/brita 
1 (MPa) 

Subleito LG´ 
(MPa) 

RMSE 
(%) 

N
ão

 a
rt

ic
u

la
d

o
 

1) Bloco 
íntegros sobre 
 base de RCD 

Média 385 62 166 24,3 

Desvio padrão 214 34 41 4,19 

CV (%) 56 54 24 - 

2) Blocos 
trincados sobre 

 base de RCD 

Média 548 55 178 14,9 

Desvio padrão 166 18 26 4,42 

CV (%) 30 33 14 - 

3) Blocos 
íntegros sobre 
 base de brita 1 

Média  220 42 201 30,3 

Desvio padrão 121 11 30 13,3 

CV (%) 55 25 15 - 

4) Bloco 
trincados sobre 
 base de brita 1 

Média 294 37,2 172 19,0 

Desvio padrão 108 7 36 4,7 

CV (%) 37 19 21 - 

A
rt

ic
u

la
d

o
 

1) Bloco 
íntegros sobre 
 base de RCD 

Média 823 101 236 16,38 

Desvio padrão 398 66 38 6,5 

CV (%) 48 66 16 - 

2) Blocos 
trincados sobre 

 base de RCD 

Média 695 97 226 10,75 

Desvio padrão 400 32 13 2,92 

CV (%) 58 33 06 - 

3) Blocos 
íntegros sobre 
 base de brita 1 

Média 714 47 216 23,33 

Desvio padrão 248 13 51 9,05 

CV (%) 35 27 23 - 

4) Bloco 
trincados sobre 
 base de brita 1 

Média 632 42 257 20,65 

Desvio padrão 113 12 41 2,04 

CV (%) 18 29 16 - 
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Quadro 4.14 – Média dos módulos de resiliência retroanalisados (MPa) considerando PBCA 
com 3 camadas 

Camada Sentido não articulado Sentido articulado 

Blocos íntegros (MPa) 303 768 

Blocos trincados (MPa) 421 663 

Areia de assentamento +  
Base de RCD (MPa) 

58 99 

Areia de assentamento +  
Base de brita 1(MPa) 

40 45 

Subleito LG´ (MPa) 179 234 
 
 

Quadro 4.15 - Módulos de resiliência retroanalisados considerando PBCA com 4 camadas 

Sentido Caso 
Parâmetros 
estatísticos 

Blocos de 
concreto 

(MPa) 

Areia 
 (MPa) 

Base de 
RCD/brita 1 

(MPa) 

Subleito 
LG´ (MPa) 

RMSE 
(%) 

N
ão

 a
rt

ic
u

la
d

o
 

1) Bloco 
íntegros sobre 
 base de RCD 

Média 537 13 111 169 17,84 

Desvio padrão 215 7 56 34 3,98 

CV (%) 40 56 50 20 - 

2) Blocos 
trincados sobre 

 base de RCD 

Média 611 21 114 173 14,99 

Desvio padrão 175 25 29 24 4,42 

CV (%) 29 121 26 14 - 

3) Blocos 
íntegros sobre 
 base de brita 1 

Média  314 14 83 207 21,3 

Desvio padrão 72 10 31 9 3,0 

CV (%) 23 71 37 4 - 

4) Bloco 
trincados sobre 
 base de brita 1 

Média 372 9 89 175 18,55 

Desvio padrão 114 2 24 40 5,42 

CV (%) 31 26 27 23 - 

A
rt

ic
u

la
d

o
 

1) Bloco 
íntegros sobre 
 base de RCD 

Média 956 22 133 232 15,6 

Desvio padrão 310 9 68 44 3,6 

CV (%) 32 41 51 19 - 

2) Blocos 
trincados sobre 

 base de RCD 

Média 990 25 227 227 14,39 

Desvio padrão 383 8 89 7 4,88 

CV (%) 39 32 39 3 - 

3) Blocos 
íntegros sobre 
 base de brita 1 

Média 688 14 102 197 18,22 

Desvio padrão 135 4 50 23 4,06 

CV (%) 20 30 49 12 - 

4) Bloco 
trincados sobre 
 base de brita 1 

Média 619 8 127 210 18,34 

Desvio padrão 130 4 55 39 3,74 

CV (%) 21 44 43 19 - 
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Quadro 4.16 – Média dos módulos de resiliência retroanalisados (MPa) considerando PBCA 
com 4 camadas 

Camada Sentido não articulado Sentido articulado 

Blocos íntegros (MPa) 426 822 

Blocos trincados (MPa) 491 804 

Areia de assentamento 14 17 

Base de RCD (MPa) 113 180 

Base de Brita 1 (MPa) 86 115 

Subleito LG´ (MPa) 181 216 

 

As médias dos módulos de resiliência obtidas por cada camada ou material em ambos os 

sentidos de avaliação (articulado e não articulado) estão ilustradas graficamente na Figura 

4.8 e Figura 4.9, considerando sistema com 3 e 4 camadas, respectivamente. 

 

Figura 4.8 - Média dos módulos de resiliência retroanalisados para PBCA com 3 camadas 
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Figura 4.9 - Média dos módulos de resiliência retroanalisados para PBCA com 4 camadas 

 

 

Diante das retronálises, é nítido observar que os blocos de concreto no sentido articulado 

apresentaram módulos de resiliência superiores quando comparados aos valores no sentido 

não articulado, tanto para a simulação considerando o pavimento com 3 camadas, quanto 

para simulação com 4 camadas. No primeiro cenário, os blocos íntegros obtiveram uma 

média de 303 MPa no sentido não articulado, subindo para 768 MPa no sentido articulado. 

Já na segunda simulação, o aumento foi de 396 MPa, indo de 426 MPa (sentido não 

articulado) para 822 MPa (sentido articulado). 

 

Assim, em ambas as situações a presença das articulações em um lado do bloco foi 

responsável por aumentar em cerca de 100% o módulo de resiliência. Isso evidencia que de 

fato as articulações conferem maior travamento e rigidez à estrutura. Nesse sentido, o maior 

módulo de resiliência do bloco no sentido articulado contribui para justificar as menores 

deflexões máximas encontradas nesse caso. 

 

Já a rigidez do bloco no sentido não articulado (303 – 426 MPa) foi semelhante às 

encontradas em outras pesquisas com blocos de concreto intertravado permeáveis. Nesse 

contexto, Li et al. (2014) retroanalisaram  bacias deflectométricas de pavimentos 
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permeáveis de BCI com juntas alargadas e áreas vazadas (Figura 4.10) em condições 

similares ao do presente trabalho e constataram módulos de resiliência variando entre 350 e 

550 MPa, respectivamente.   

 

Figura 4.10 – Blocos de concreto intertravado do tipo áreas vazadas (a) e juntas alargadas (b) 
estudados por Li et al. (2014) 

 

(a)                                         (b) 
Fonte: Li et al. (2014) 

 

Para efeito de comparação, nos cenários analisados por Li et al. (2014) os pavimentos 

permeáveis apresentavam seção composta por camada de revestimento de blocos de 

concreto intertravado de 8 cm, areia de assentamento variando entre 3 e 5 cm, base 

granular uniforme de gradação nº 57 da AASHTO (4,75 – 25 mm ) com 30 a 40 cm de 

espessura  (similar a uma brita 1) e por fim um subleito não laterítico. Vale ressaltar que nas 

retroanálises realizadas pelos autores citados considerou-se o pavimento com apenas 3 

camadas, isto é, a camada de assentamento juntamente com a base granular foi considerada 

uma camada única. A carga de aplicação do ensaio realizado também foi de 35 kN.  

 

Assim, apesar das pequenas diferenças entre as estruturas comparadas, o módulo de 

resiliência do bloco no sentido não articulado mostrou-se relativamente próximo dos blocos 

de concreto intertravado permeáveis, evidenciando que mesmo sem areia de rejunte a 

resposta estrutural desse tipo de bloco pode ser comparável a um revestimento perméavel 

convencional de bloco de concreto intertravado. 

 

Comparando-se os valores obtidos pelo BCA com os de BCI de pavimentos convencionais, 

como os da pesquisa de Kasahara et al. (1992), observa-se que a diferença dos módulos de 

resiliência entre os blocos também não foi tão grande. Nesse útimo estudo citado, blocos de 

concreto intertravados tradicionais de 8 cm (apoiados numa camada de assentamento de 3 
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cm e base de pedra britada de 30 cm) apresentaram módulos de resiliência de 510 MPa para 

os ensaios feitos logo após a construção da pista experimental e de 650 MPa para os testes 

realizados após 6 meses, sendo tal diferença explicada pela consolidação da camada de 

revestimento ao longo do tempo. Portanto, os valores obtidos para o BCI nesse estudo 

foram inferiores aos módulos de resiliência do BCA no sentido articulado por exemplo, cujos 

resultados variaram entre 663 e 822 MPa. 

 

Outra constatação a partir das retroanálises realizadas foi que não houve diferença 

significativa entre os módulos de resiliência dos blocos íntegros e trincados. Analisando 

apenas os blocos no sentido articulado (tanto na simulação com 3 como na com 4 camadas), 

percebe-se que os blocos trincados apresentaram módulos de resiliência ligeiramente 

menores que os blocos íntegros. Enquanto na retroanálise com 3 camadas a média do MR  

dos blocos íntegros foi de 768 MPa e dos trincados 663 MPa (redução de 13,7%), na 

retroanálise com 4 camadas o MR dos blocos íntegros foi de 822 MPa e o dos trincados de 

804 MPa (redução de 2,2%). Em contrapartida, analisando-se somente os blocos no sentido 

não articulado, nota-se justamente o contrário, isto é, blocos trincados com MR ligeiramente 

superior aos blocos íntegros. Uma das explicações para isso pode estar nos elevados valores 

de desvio padrão e de coeficiente de variação observados que impedem uma análise 

precisa; além disso o baixo grau de severidade das trincas observadas também contribui 

para que o MR dos blocos íntegros e trincados não seja tão diferente, como indicam a Figura 

4.8 e Figura 4.9. 

 

No que diz respeito às conclusões observadas nos agregados empregados como base, é fácil 

constatar que o agregado reciclado obteve um maior MR do que o agregado natural (brita 

1). Ao passo que a camada de RCD obteve uma média de 113-180 MPa, a camada de 

agregado natural apresentou um MR da ordem de 86-115 MPa. Entretanto, considerando o 

RCD juntamente com a areia de assentamento como sendo uma camada única observa-se 

um módulo entre 58-99 MPa, enquanto a camada de brita 1 mais areia de assentamento 

apresenta um MR médio variando de 40-45 MPa.  Assim, em todos os casos avaliados o 

agregado reciclado obteve maiores módulos de resilência quando comparado à brita 1. 

Conforme já mencionado no presente trabalho, como o RCD apresenta uma distribuição 

granulométrica ligeiramente mais bem graduada e com mais finos que a graduação da brita 
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1, ele tende a apresentar maior rigidez, dado ao esqueleto mineral mais bem intertravado, 

explicando assim um maior MR. 

 

A titulo de comparação com as pesquisas já citadas aqui, é interessante notar que o módulo 

de resiliência encontrado para a brita 1 no presente trabalho foi semelhante aos estudos de 

outros autores. Considerando a areia de assentamento juntamente com o material granular 

britado como sendo apenas uma camada, Li et al. (2014) encontraram módulos de resiliência 

variando entre 20 e 120 MPa, enquanto Kasahara et al. (1992) observaram valores entre 31 

e 51 MPa, bem próximos da faixa de 40-45 MPa do agregado natural adotado como base na 

pista experimental de BCA. Embora os valores possam parecer baixos quando comparados a 

materiais usualmente empregados como base de pavimentos, como a brita graduada 

simples que pode atingir até 400 MPa (BALBO, 2007), é fundamental ter em mente que a 

composição granulométrica dos materiais empregados como base em pavimentos 

permeáveis é totalmente diferente, possuindo uma distribuição granulométrica bem 

uniforme a fim de aumentar a permeabilidade do sistema, o que por sua vez limita o módulo 

de resiliência a faixas mais reduzidas.  

  

Por fim, cabe tecer alguns breves comentários no que tange às formas de retroanálise 

realizadas, isto é, considerando 3 ou 4 camadas. De maneira geral, ambas as abordagens 

resultaram em módulos de resiliência compatíveis com a realidade do cenário considerado, 

dentro de limites considerados como aceitáveis. A única ressalva deve ser feita em relação 

ao MR do subleito. Enquanto os valores obtidos em laboratório por meio de ensaio triaxial 

de carga repetida revelaram um solo argiloso com módulo variando entre 120 e 190 MPa 

(dependendo das tensões desvios e de confinamento), a retroanálise no sentido não 

articulado indicou um MR médio de 180 MPa para ambas as simulações com variação do 

número de camadas. Contudo, a retroanálise no sentido articulado considerando 3 camadas 

indicou um subleito com MR médio de 234 MPa, já a retroanálise considerando 4 camadas 

encontrou um valor médio de 216 MPa. 

 

Sob esse ponto de vista, a retroanálise com 4 camadas pode ser vista como a que mais se 

aproximou dos valores de MR do subleito obtidos em laboratório, ainda que os módulos 

encontrados tenham sido elevados.  Nesse aspecto, pondera-se que a presença da 
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geomembrana de alta densidade pode ter contribuído para preservar a integridade do 

material compactado após a construção do pavimento, uma vez que a impermeabilização 

acabou protegendo o solo dos efeitos nocivos da água infiltrante. Embora não tenha função 

estrutural, a geomembrana mantem o solo livre da condição de saturação pela água da 

chuva, a qual pode reduzir o módulo de elasticidade em mais de 50% para casos críticos 

(CHRISTOPHER et al., 2006). 

 

Outra vantagem desse tipo de análise com 4 camadas foi a obtenção do MR da camada de 

assentamento. Como o módulo encontrado girou em torno de 15 MPa, é possível inferir e 

confirmar o caráter apenas de regularização e assente para o BCA, sem qualquer função 

estrutural. 

 

Ademais, ressalta-se que a retroanálise com 4 camada apresentou menores erros médios 

quadrátricos (RMSE), uma vez que a curva das bacias deflectómétrias teóricas conseguiam se 

aproximar mais das reais devido à possibilidade de maiores ajustes nas curvas em razão do 

número maior de camadas. Enquanto as bacias retroanalisadas considerando sistema de 3 

camadas obtiveram um RMSE médio próximo a 20%, as mesmas bacias apresentaram um 

RMSE médio de cerca de 17%  considerando sistema com 4 camadas (vide Quadro 4.17).  

Portanto, em termos gerais a retroanálise com 4 camadas se mostrou mais  adequada e 

confiável. 

 

Quadro 4.17 – Médias para o RMSE de cada tipo caso de retroanálise 

Casos de retroanálise RMSE (%) médio 

Sentido não articulado com 3 camadas 22,13 

Sentido articulado com 3 camadas 17,78 

Sentido não articulado com 4 camadas 18,17 

Sentido  articulado com 4 camadas 16,64 

 

Salienta-se ainda que conforme discutido no Capítulo 3, os erros quadráticos médios 

observados nas retroanálises foram altos em função das descontinuidades do revestimento 

de blocos de concreto articulados, caracterizado por uma rede de juntas sem qualquer tipo 

de material de rejunte. 
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4.2.3 Eficiência de transferência de carga (LTE) 

Como um mesmo bloco teve sua LTE determinada em ambos os sentidos de avaliação, foi 

possível gerar gráfico de dispersão contendo todas as LTEs calculadas separadamente tanto 

no sentido articulado como não articulado. Os resultados estão retratados na Figura 4.11.  

 
Figura 4.11 – Gráfico de dispersão da LTE determinada para ambos os sentidos de avaliação 

 

 

Graficamente, é nítido observar que o sentido não articulado (eixo das ordenadas) 

apresentou uma maior faixa de variação, com a maior parte dos valores oscilando entre 10% 

e 70%, enquanto o sentido articulado (eixo das abcissas) apresentou pontos mais 

concentrados na faixa entre 55% e 65%. Considerando a linha de igualdade absoluta traçada 

também é visível perceber que o sentido articulado apresentou uma LTE superior ao sentido 

não articulado.  

 

Dessa forma, visando realizar uma análise mais aprofundada e precisa determinou-se os 

principais parâmetros estatísticos com todos os dados coletados. Nesse contexto, além de 

avaliar a LTE no sentido articulado e não articulado, também foi possível calculá-la para os 

casos com blocos íntegros e trincados para assim analisar o efeito da presença das 

articulações e da condição de integridade do bloco na eficiência de transferência de carga. 
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Os parâmetros estatísticos da avaliação estão agrupados no Quadro 4.18 e os bloxplots dos 

resultados obtidos para cada caso estão ilustrados na Figura 4.12. 

 

Quadro 4.18 – Parâmetros estatísticos da eficiência de transferência de carga (LTE) 

Parâmetros 
estatísticos 

Sentido 
Articulado 

Sentido não 
articulado 

Blocos 
íntegros 

Blocos 
trincados 

Média (%) 58 45 52 51 

Desvio Padrão (%) 9,4 17,4 15,7 15,6 

CV 0,161 0,393 0,304 0,305 

1º Quartil (MPa) 54 38 47 46 

Mediana (MPa) 61 50 57 53 

3º Quartil (MPa) 63 56 63 61 

Limite inferior (MPa) 39 11 22 24 

Limite superior (MPa) 78 84 87 84 

Outliers mínimos (MPa) 27 6 9 3 

Outliers máximos (MPa) 92 -  - - 

 

Figura 4.12 – Box plots da LTE determinada para cada caso 

 

 

Reiterando as constatações feitas para a Figura 4.11 o sentido articulado apresentou LTE 

superior ao sentido não articulado. Enquanto a média para o primeiro caso foi de 58%, a 
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apresentou um aumento de 29% em relação ao sentido não articulado em termos de 

eficiência de transferência de carga.  

 

Conforme relatado anteriormente é pertinente ressaltar novamente a elevada variação dos 

dados no sentido não articulado, cujo coeficiente de variação foi de 39%, valor bem superior 

aos 16% registrados pelo outro sentido. Tal fato evidencia que a ausência de articulações ou 

algum mecanismo de intertravamento como o material de rejunte, acarretam uma maior 

instabilidade ao bloco, contribuindo para uma maior variação da LTE, bem como uma média 

geral inferior ao sentido articulado.   

 

Comparando-se os resultados encontrados com os de outras pesquisas com blocos 

intertravados, observa-se que as diferenças de LTE entre o PBCA e o PBCI não são tão 

elevadas. Analisando blocos com largura de junta de 2 mm preenchidas com areia, Yaginuma 

e Kasahara (2006) verificaram uma LTE de 67%, diferença de menos de 10% para a LTE no 

sentido articulado determinada pelo presente trabalho. Já na análise das peças sem abertura 

de junta e sem material de preenchimento, os autores supracitados encontraram uma LTE 

de apenas 19%. Dessa forma, tendo como base os valores de LTE relatados por tais estudos, 

é possível inferir que a forma articulada das peças de fato confere certo nível de 

intertravamento. 

 

Por fim, no que tange à avaliação da LTE considerando as diferentes condições de 

integridade dos blocos em campo, observa-se que não houve uma oscilação significativa na 

eficiência de transferência de carga entre blocos íntegros e trincados. Enquanto as peças 

íntegras obtiveram uma LTE média de 52%, as peças com algum problema de trincamento 

ou fissura presentaram uma LTE média de 51%. Observando os valores das medianas, a 

diferença torna-se ligeiramente maior, sendo 57% para o primeiro caso e 53% para o 

segundo. Portanto, como o grau de severidade da maioria das trincas ou fissuras observadas 

era baixo e na maioria dos casos localizadas somente em um dos cantos da peça, não houve 

um comprometimento significativo na LTE, podendo-se afirmar que a LTE dos blocos 

parcialmente trincados ou fissurados foi próxima, mas levemente inferior a LTE dos blocos 

íntegros. 

 



162 

4.3 Avaliação funcional 

4.3.1 Avaliação visual das condições do pavimento 

Embora o pavimento experimental de blocos de concreto articulados seja novo (construção 

em maio de 2016), foram observados alguns danos durante as avaliações visuais realizadas 

em abril de 2017 e janeiro de 2018.  

 

Baseando-se nos critérios estabelecidos pela ASTM E2840 (2015) foram verificadas as 

patologias existentes, assim como seus níveis de severidade. Nesse sentido, a patologia mais 

recorrente observada foi a de blocos danificados devido, sobretudo, às quebras (trinca ou 

fissura) de canto localizadas em ambas as seções do pavimento (RCD e brita 1), cujo grau de 

severidade variava de alto a baixo (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 – Trinca ou fissura de blocos em diferentes níveis de severidade: (a) alta; (b) 
média e (c) baixa 

    
(a)                                          (b)                                          (c) 

 

Cogita-se que o formato irregular do bloco decorrente das articulações contribua para gerar 

e concentrar maiores tensões nos cantos da peça, provocando a quebra a 45 graus ou 

surgimento de fissuras nessas regiões que tendem a ser mais frágeis. 

 

Além disso, nas duas seções do pavimento foram diagnosticados mais dois tipos de 

patologias, a saber, espaçamento excessivo entre juntas e degrau, ambos de baixa 

severidade. Contudo, salienta-se que a seção 1 (base de RCD) apresentou um defeito a mais 

classificado como depressão, provocando acúmulo de sedimentos e água no local, mas 

também de baixa severidade. Em compensação, apesar de apresentar menos tipos de 
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patologias, a seção 2 (base de brita 1) contava com um maior número de blocos (maior 

extensão) com algum tipo de dano ou defeito. A Figura 4.14 ilustra os defeitos supracitados. 

 

Figura 4.14 – Defeitos observados: (a) depressão de 8 mm; (b) espaçamento excessivo entre 
juntas de até 6 mm e (c) degrau de até 4 mm 

 
                      (a)                                                 (b)                                                 (c) 
 

4.3.2 Monitoramento dos blocos danificados ao longo do tempo 

Como era notório um aumento contínuo do número de blocos danificados ao longo do 

tempo, registrou-se periodicamente o total de trincamentos em função do tempo e do tipo 

de base, como indicado no Quadro 4.19 e na  Figura 4.15. 

 

Quadro 4.19 – Monitoramento periódico de trincamentos do BCA (número de blocos) 

Data do levantamento Dias  Meses Base de RCD Base de brita 1 

26/05/2016 (recém-construído) 0 0 0 0 

25/06/2016 30 1 7 10 

13/08/2016 78 2,6 12 16 

13/10/2016 138 4,6 22 30 

08/12/2016 193 6,4 29 37 

15/01/2017 (antes do FWD) 230 7,6 30 39 

14/02/2017 (após o FWD) 259 8,6 30 44 

08/04/2017 313 10,4 36 51 

03/06/2017 368 12,3 41 56 

05/08/2017 430 14,3 41 61 

10/10/2017 495 16,5 42 63 

15/12/2017 560 18,7 44 65 
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Figura 4.15 – Monitoramento do número de blocos danificados em função do tempo e do 
tipo de base 

 

 

Diante do gráfico gerado (Figura 4.15), é nítido perceber que a seção com base de brita 1 

apresentou uma quantidade maior de blocos danificados quando comparada com a seção de 

base de RCD. Até o dia 15/12/2017 foram observados 65 blocos com problemas de trinca ou 

fissura na seção 2, enquanto na seção 1 o número foi de 44 unidades com defeitos. Ou seja, 

a seção com brita 1 teve 47% a mais de blocos com problemas. 

 

Nesse sentido, uma das razões para isso pode estar atrelada ao módulo de resiliência de 

cada material adotado como base. Conforme determinado anteriormente, como a brita 1 

apresenta um MR inferior ao RCD, sua camada de base é menos rígida, mais instável, e 

consequentemente mais suscetível a deformações elásticas, acarretando maiores deflexões 

e possivelmente tornando a camada de revestimento mais propensa a apresentar 

patologias, como as registradas no levantamento. 

 

Ademais, do monitoramento realizado pode-se inferir que o número de trincamentos na 

seção com RCD encontra-se mais estabilizado (sem aumento expressivo desde Junho de 
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2017), diferentemente da seção com brita 1, cujos blocos ainda continuam a apresentar 

novas trincas ou fissuras, apesar do ritmo ter diminuído.  

 

Outra constatação observada e já esperada foi que durante os meses de dezembro e de 

janeiro, quando o uso dos estacionamentos no campus por veículos cai expressivamente, o 

número de quebras não teve aumento significativo. Assim, eram 29 blocos danificados na 

seção 1 em 08/12/2016; esse número passou para 30 em 14/02/2017, para exemplificar. 

 

O mapeamento completo da localização dos trincamentos ou quebras de blocos de acordo 

com as datas em que começaram a surgir estão ilustrados na Figura 4.16 para a seção de 

agregado reciclado e na Figura 4.17 para a seção de agregado natural. 
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Figura 4.16 – Mapeamento e monitoramento dos blocos trincados na seção de RCD 

 

 

Obs.: Os números de 1 a 50 numerados acima do pavimento representam as fileiras de bloco, a fim de facilitar a localização de cada peça. 
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Figura 4.17 – Mapeamento e monitoramento dos blocos trincados na seção de brita 1 

 

 

Obs.: Os números de 55 a 100 numerados acima do pavimento representam as fileiras de bloco, a fim de facilitar a localização de cada peça. 
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4.3.3 Índice de condição do pavimento (ICP) 

Nos levantamentos realizados em abril de 2017, ambas as seções apresentaram ICP elevado, 

sendo 91 para a seção 1 e 90 para a seção 2, demonstrando assim, boas condições de 

serventia, com ligeira vantagem para a seção com base de RCD. 

 

Já nos levantamentos realizados em janeiro de 2018 houve uma ligeira diminuição da 

avaliação das duas seções em virtude do aparecimento de novos blocos danificados. Por 

isso, o ICP para a seção 1 foi rebaixado para 90, enquanto o ICP para a seção reduziu para 89, 

valores ainda considerados bons, pois como a severidade e densidade das patologias 

encontradas não eram altas, o fator de dedução final também não foi muito elevado. A 

descrição detalhada das patologias constatadas no pavimento está registrada no 

levantamento do Índice de Condição de Pavimento (ICP) no Apêndice dessa pesquisa 

(Quadro B.1 e B.2).  

 

Complementando a avaliação estrutural feita anteriormente, apesar do pavimento de BCA 

ter apresentado altas deflexões máximas (valores acima de 200 x 10-2 mm, dependendo do 

caso) e também defeitos superficiais como aparecimento de trincas e fissuras em diferentes 

blocos, o pavimento ainda obteve um ICP alto, classificado como bom na escala da ASTM 

E2840 (2015), evidenciando, portanto boas condições de serventia.  

 

Dessa maneira, os resultados obtidos pela presente pesquisa corroboram estudos realizados 

por outros autores como Shackel (1986) e Kasahara et al. (1992), segundo os quais 

pavimentos com blocos de concreto podem apresentar deflexões próximas ou acima de 200 

x 10-2 mm em plenas condições de uso, sem estarem necessariamente comprometidos 

estrutural e funcionalmente. 
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4.4 Avaliação hidráulica 

4.4.1 Taxa de infiltração in situ 

Ao longo dos quase vinte meses pós-construção do PBCA foram realizados ensaios de 

infiltração in situ, em quatro diferentes datas: 25/06/2016, 17/02/2017, 04/09/2017 e 

15/01/2018. Como as datas dos ensaios foram bem intercaladas (intervalo médio de seis 

meses), foi possível determinar a perda da capacidade de infiltração (colmatação) do 

pavimento durante esse período.  

 

Os resultados resumidos contendo tanto a taxa de infiltração (I) como a perda de infiltração 

de todos os pontos analisados são reportados no Quadro 4.20 abaixo. Ressalta-se que a 

perda calculada para cada ensaio foi em relação ao anterior. Ao fim, calculou-se a perda 

total comparando-se as taxas de infiltração do ultimo teste com o primeiro. Além disso, 

também são descritas as médias de infiltração considerando as seções com RCD e brita de 

forma separada. 

 

Quadro 4.20 – Monitoramento das taxas de infiltração in situ ao longo do tempo 

Local/Data 
25/06/2016 17/02/2017 04/09/2017 15/01/2018 Perda  

total 
(%) 

I (x 10-3 
m/s) 

Perda 
(%) 

I (x 10-3 
m/s) 

Perda 
(%) 

I (x 10-3 
m/s) 

Perda 
(%) 

I (x 10-3 
m/s) 

Perda 
(%) 

Ponto 1 (RCD) 4,60 0 4,57 -0,6 4,43 -3,1 3,88 -12,4 -15,7 

Ponto 2 (RCD) 4,89 0 4,97 1,6 4,90 -1,4 3,43 -30,0 -29,9 

Ponto 3 (Brita) 5,68 0 5,20 -8,5 5,09 -2,1 4,43 -12,9 -22,0 

Ponto 4 (Brita) 4,73 0 3,30 -30,2 4,28 29,7 3,04 -28,9 -35,7 

Ponto 5 (RCD) 3,86 0 3,32 -13,9 1,85 -44,3 0,52 -71,9 -86,5 

Ponto 6 (RCD) 6,15 0 5,11 -16,9 4,43 -13,3 4,43 0,0 -27,9 

Ponto 7 (Brita) 4,84 0 5,24 8,3 3,77 -28,1 3,87 2,7 -20,0 

Ponto 8 (Brita) 4,43 0 4,54 2,5 3,74 -17,6 3,2 -14,4 -27,7 

Média da seção 
com RCD 

4,87 0 4,49 -7,8 3,9 -13,1 3,05 -21,8 -37,4 

Média da seção 
com brita 1 

4,92 0 4,57 -7,1 4,22 -7,7 3,63 -13,9 -26,2 

Média do 
pavimento 

4,89 0 4,53 -7,4 4,06 -10,4 3,33 -17,9 -31,9 

Desvio padrão 0,67 0,75 0,95 1,17 0,21 

CV (%) 13,71 16,49 23,30 35,24 65,63 
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Diante dos resultados exibidos no Quadro 4.20, fica evidente uma nítida perda da 

capacidade infiltrante ao longo dos quase vinte meses de monitoramento. Enquanto o 

pavimento recém-construído com 1 mês de uso (25/06/2016) apresentou uma taxa de 

infiltração inicial de 4,89 x 10-3 m/s, tal valor diminuiu para 3,33 x 10-3 m/s passados 

dezenove meses aproximadamente, indicando uma perda de 32% decorrente do processo 

natural de colmatação. Uma análise estatística mais detalhada das taxas de infiltração 

verificadas no pavimento em cada data é apresentada no Quadro 4.21 com o respectivo box 

plot ilustrado na Figura 4.18. 

 

Quadro 4.21 – Parâmetros estatísticos da taxa de infiltração in situ em diferentes datas 

Parâmetros 
estatísticos 

25/06/2016 17/02/2017 04/09/2017 15/01/2018 

Média (MPa) 4,89 4,53 4,06 3,33 

Mediana (MPa) 4,79 4,77 4,36 3,70 

Desvio Padrão (MPa) 0,67 0,75 0,95 1,17 

CV (%) 13,71 16,49 23,30 35,24 

1º Quartil (MPa) 4,56 4,24 3,76 3,16 

3º Quartil (MPa) 5,09 5,13 4,55 4,02 

Limite inferior (MPa) 3,76 2,89 2,59 1,87 

Limite superior (MPa) 5,88 6,48 5,73 5,30 

Outliers mínimos (MPa) - - 1,85 0,52 

Outliers máximos (MPa) 6,15 5,68 - - 

 

Figura 4.18 – Box plots da taxa de infiltração in situ em diferentes datas 
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Apesar do pavimento não estar diretamente exposto a áreas de vegetação densa, era 

notável o acúmulo na superfície de folhas das árvores frutíferas do entorno (Figura 4.19) e 

de outros sedimentos, decorrente da ação do vento e do próprio tráfego de veículos nas 

imediações e no próprio estacionamento, contribuindo para a obstrução dos espaços vazios 

entre os blocos, resultando na perda da capacidade de infiltração aferida. Vale ponderar que 

a própria consolidação e compactação das camadas do pavimento inerente ao uso pode ter 

colaborado para a diminuição da taxa de infiltração inicial. 

 

Figura 4.19 – Vegetação do entorno e acúmulo de folhas no local: (a) árvores frutíferas 
próximas; (b) vegetação rasteira ao lado do pavimento; (c) acúmulo de folhas e (d) acúmulo 

de sedimentos 

   
                                         (a)                                                                     (b) 

   
(c)                                                                     (d) 

 
Graficamente, a perda da capacidade de infiltração ao longo do tempo pode ser mais 

visualizada na Figura 4.20, onde são exibidas as taxas de infiltração in situ durante todas as 

datas de ensaio para as seções de RCD e brita 1 e também para o pavimento como um todo 

(valor médio de todos os pontos). 
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Figura 4.20 – Monitoramento da taxa de infiltração in situ ao longo do tempo 

 

 

De acordo com o modelo linear representando os pontos, houve perda progressiva de 

aproximadamente 20% (ou 1 x 10-3 m/s) ao ano. Portanto, considerando tal taxa de 

diminuição da capacidade infiltração é possível estimar que daqui a aproximadamente dois 

ou três anos seja necessário alguma intervenção corretiva visando recuperar a 

permeabilidade do pavimento, e assim manter uma capacidade de infiltração sempre acima 

de 10-3 m/s. 

 

Da análise do Quadro 4.21 e da Figura 4.20 também se observa que a seção 1 com base de 

RCD obteve uma taxa de infiltração média levemente inferior à seção 2 com base de brita 1 

em todos os ensaios realizados.  No primeiro levantamento, a taxa de infiltração da seção 

com RCD foi cerca de 1% menor que a seção com brita 1, contudo tal diferença aumentou 

para 2%, 8% e 19% nos ensaios subsequentes de 17/02/2017, 04/09/2017 e 15/01/2018, 

respectivamente. Objetivando uma análise mais detalhada, determinaram-se outros 

parâmetros estatísticos comparando-se a seção 1 com a seção 2, como retrata o Quadro 

4.22. 
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Quadro 4.22 – Comparação dos parâmetros estatísticos entre a seção 1 e seção 2 

Parâmetros 
estatísticos 

25/06/2016 17/02/2017 04/09/2017 15/01/2018 

Seção 1  
(RCD) 

Seção 2  
(Brita 1) 

Seção 1  
(RCD) 

Seção 2  
(Brita 1) 

Seção 1  
(RCD) 

Seção 2  
(Brita 1) 

Seção 1  
(RCD) 

Seção 2  
(Brita 1) 

Média 4,88 4,92 4,49 4,57 3,90 4,22 3,07 3,64 

Mediana 4,75 4,79 4,77 4,87 4,43 4,03 3,66 3,54 

Desvio padrão 0,83 0,46 0,71 0,78 1,20 0,55 1,51 0,55 

CV 0,17 0,09 0,16 0,17 0,31 0,13 0,49 0,15 

 

Além da maior taxa de infiltração média, a seção com RCD também apresentou um maior 

desvio padrão e coeficiente de variação na maioria dos ensaios realizados. No último feito 

em 15/01/2018, por exemplo, enquanto a seção 1 obteve um CV de 49%, a seção 2 

apresentou apenas 15%.  

 

Por apresentar uma distribuição granulométrica mais uniforme e com menos finos que o 

RCD, a brita 1 possui uma permeabilidade ligeiramente maior, contribuindo para que a seção 

2 obtivesse maiores médias para as taxas de infiltração. Tal constatação foi ao encontro do 

observado na avaliação estrutural, já que se partindo da premissa que permeabilidade e 

resistência mecânica são grandezas inversamente proporcionais, a seção com brita 1 sendo 

mais permeável de fato apresentou piores indicadores estruturais, como maiores deflexões 

máximas e menores módulos de resiliência.  Como esperado, o oposto foi observado na 

seção com RCD, isto é, menor permeabilidade, mas melhores respostas estruturais. 

 

Além disso, outro fato que pode contribuído para tal diferença na permeabilidade verificada 

foi que, curiosamente, a seção com brita 1 apresentava um número maior de blocos com 

espaçamento excessivo. Embora a diferença não fosse gritante, a avaliação funcional 

realmente constatou um menor ICP para a seção 2. 

 

Já os maiores coeficientes de variação verificados na seção 1 (RCD) podem estar atrelados à 

origem e procedência do material de base, visto que o agregado reciclado utilizado 

apresentou uma notável heterogeneidade em sua composição, com presença desde 

resíduos de cerâmica, ferro retorcido, borracha, até vestígios de madeira, por exemplo. 

Nesse sentido é preciso ponderar que como o CV encontrado foi alto e as diferenças entre as 
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médias e, sobretudo as medianas, não foram tão expressivas, pode-se considerar que o 

comportamento hidráulico dos materiais foi semelhante em termos de permeabilidade. 

 

De todo modo, é preciso enfatizar que a permeabilidade verificada para o pavimento de 

blocos articulados no último ensaio (3,33 x 10-3 m/s) pode ser considerada plenamente 

satisfatória em comparação com outros tipos de revestimentos permeáveis como os blocos 

intertravados e a camada porosa de atrito. Para ter um comparativo do potencial hidráulico 

do pavimento de BCA apresentam-se no Quadro 4.23 alguns resultados das taxas de 

infiltração in situ verificadas por outras pesquisas para demais revestimentos drenantes a 

partir do mesmo método de ensaio estabelecido pela ASTM C1701 (2016) ou NBR 15416 

(ABNT, 2015). 

 

Quadro 4.23 – Levantamento da taxa de infiltração in situ em diferentes tipos de 
revestimentos permeáveis 

Referência 
Tipo de 

Revestimento 
Aplicação 

Condição do 
Pavimento 

Taxa de 
infiltração (m/s) 

Curvo (2017) Concreto poroso Calçada Novo 2,1 × 10-2 

Lamb et al. 
(2013) 

Concreto poroso Placas testes Novo 9,3 x 10-3 

Marchioni e 
Silva (2013) 

Bloco c/ juntas 
alargadas (espinha) 

Estacionamento Novo 7,2 × 10-4 

Martins (2014) 
Bloco c/ juntas 

alargadas (espinha) 
Calçada Novo 8,80 × 10-6 

Martins (2014) 
Bloco c/ juntas 

alargadas (trama) 
Calçada Novo 7,16 × 10-6 

Kayhanian et 
al. (2013) 

Camada porosa de 
atrito (CPA) 

Estacionamento Novo 2,0 × 10-3 

Pellizari (2013) 
Camada porosa de 

atrito (CPA) 
Estacionamento 

Antigo (com 
Manutenção) 

5,25 × 10-5 

Fonte: Adaptado de Ono et al. (2017) 

 

Como pode ser notado no Quadro 4.23, optou-se por pesquisar pavimentos permeáveis em 

bom estado de conservação e recém-construídos como o do presente trabalho, permitindo 

assim uma comparação mais imparcial entre as taxas de infiltração in situ verificadas. A 

única exceção foi a camada porosa de atrito avaliada por Pellizari (2003), já que o ensaio foi 

realizado em um pavimento com oito anos de idade, mas após atividades de manutenção 

corretiva.  
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Vale ponderar também que embora os autores tenham utilizado o mesmo método 

experimental, as comparações feitas consideram pavimentos em diferentes condições de 

uso, espaçamento de juntas, estado de conservação, volume de tráfego e aplicação. 

Portanto, os parâmetros observados servem apenas de estimativas para comparações 

preliminares (ONO et al., 2017). 

 

Diante dos dados expostos, entende-se que a taxa de infiltração da estrutura de pavimento 

de blocos articulados foi superada apenas pelo concreto poroso, cuja permeabilidade 

chegou a atingir 2,1 x 10-2 m/s (CURVO, 2017). Já no comparativo com os demais 

revestimentos drenantes, o PBCA apresentou valores superiores àqueles obtidos nas 

pesquisas tanto com blocos intertravados com juntas alargadas como com asfalto poroso 

(CPA), visto que os melhores resultados alcançados foram de 7,2 x 10-4 (MARCHIONI e SILVA, 

2013) e 2,0 x 10-3 m/s (KAYHANIAN et al., 2013), respectivamente.  

 

Nesse sentido, fica evidente que mesmo apresentando uma queda de quase 32% em relação 

a taxa de infiltração inicial, o pavimento permeável de blocos articulados continua 

apresentando uma capacidade de infiltração plenamente satisfatória acima de 10-3 m/s, 

superior a vários tipos de revestimentos permeáveis, conforme demonstrado. 

 

Tal fato pode ser explicado pela própria estrutura geométrica da peça articulada que facilita 

a drenagem por meio de cavidades auxiliares, somada às articulações que garantem o 

travamento e dispensam o uso de material de rejunte, aumentando assim a permeabilidade 

do sistema (ONO et al., 2017).  

  

4.4.2 Capacidade de armazenamento hidráulico 

De acordo com a porosidade dos materiais de base determinada pela avaliação laboratorial, 

estimou-se a capacidade máxima de armazenamento (CA máx) hidráulico de cada seção do 

pavimento, utilizando a Equação 3.9. Os resultados estão apresentados no Quadro 4.24.  
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Quadro 4.24 – Capacidade de armazenamento hidráulico máximo de cada seção 

Seção Área superficial (m²) Espessura da camada (m) Porosidade (%) CA máx (L) 

RCD 50 0,2 48,20% 4820 

Brita 50 0,2 40,40% 4040 

Total 8860 

 

Devido à maior porosidade, a seção com agregado reciclado possui uma CA máx maior do que 

a seção com brita 1. Enquanto calcula-se que a seção 1 possa armazenar 4820 litros de água 

(4,82 m³), a seção 2 consegue acumular até 4040 litros (4,04 m³). Assim, ao todo a base do 

pavimento apresenta uma capacidade máxima de armazenamento de 8860 litros de água. 

 

Curiosamente, apesar de o agregado reciclado apresentar uma maior porosidade e 

consequentemente uma maior capacidade de armazenamento, a seção com RCD obteve 

menores taxas de infiltração médias. Apesar das diferenças de permeabilidade constatadas 

in situ não serem tão elevadas, pode-se inferir que o maior volume de vazios do agregado 

reciclado não signifique necessariamente uma maior permeabilidade, já que a curva 

granulométrica mais bem distribuída com mais finos do material reciclado contribuiu para 

tornar o esqueleto mineral mais intertravado e os vazios intersticiais mais descontínuos. 

Deve-se ressaltar ainda que a composição heterogênea típica do RCD também dificulta as 

análises, visto que como o coeficiente de variação é maior, nem sempre os resultados 

obtidos em termos de média ou mediana retratam com confiabilidade a realidade. 

 

Em termos de armazenamento, soma-se ainda o volume das cavidades auxiliares presentes 

na parte inferior dos blocos de concreto e dos vazios da camada de areia de assentamento.  

Considerando que cada BCA possui um volume de 2891 cm³ (determinado 

laboratorialmente), estima-se que os espaços vazios de cada peça seja de aproximadamente 

309 cm³. Sabendo que foram utilizados aproximadamente 250 blocos, tem-se um espaço de 

armazenamento total de 77,25 litros. 

 

Já em relação à camada de assentamento, é válido justificar que não foi estimada sua 

capacidade de armazenamento devido ao fato da camada ser pouco espessa (apenas 3 cm) 

em comparação com a base de 20 cm. 
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Portanto, somando-se a CAmáx da base e dos blocos de concreto, ao todo o pavimento 

consegue armazenar mais de 8.900 litros. Sendo assim, levando em consideração que 1 mm 

de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado, depreende-se que o pavimento 

pode receber uma precipitação acumulada de até 89 mm.   
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Primeiramente, ressalta-se que o conhecimento experimental e empírico de casos práticos, 

advindos de resultados negativos ou positivos, é essencial para um processo gradual de 

acúmulo de experiências, visando compreender o comportamento e desempenho de novos 

materiais ou tecnologias ao longo do tempo para dessa forma, nortear e viabilizar a sua 

aplicação em um contexto não apenas acadêmico.  

 

Nesse aspecto, sob o prisma de uma pesquisa experimental inovadora, o trabalho almejou 

realizar um estudo aprofundado de um pavimento permeável com revestimento de blocos 

de concreto unidirecionalmente articulados (BCA), recentemente difundido em países como 

Estados Unidos da América e Coréia do Sul, mas pioneiramente pesquisado e aplicado em 

condições brasileiras. A partir da avaliação estrutural, funcional e hidráulica da pista 

experimental de BCA construída no campus da USP, bem como da análise laboratorial dos 

materiais empregados em campo, foi possível realizar constatações e emitir as conclusões 

que se seguem. 

 

Avaliação laboratorial 

 A pesquisa suscita questionamentos acerca da realização de ensaio para 

determinação da resistência característica à compressão especificada pela NBR 9781 

(ABNT, 2013), única norma aplicada a peças de concreto para pavimentação, cujos 

procedimentos não preveem o uso de peças articuladas e nem abrangem diferentes 

formatos geométricos, dando margem a possíveis revisões. Tendo em vista que no 

BCA a área superficial é diferente da área inferior que transmite o carregamento para 

a estrutura subjacente, uma alternativa seria considerar a área útil como sendo a 

resultante da relação do volume pela altura do bloco, conforme já explicitam as 

normas americanas ASTM C140 (2016) e ASTM D6684 (2014) para blocos de concreto 

articulados;  

 Considerando os procedimentos de ensaio da ASTM D6684 (2014), a resistência à 

compressão do bloco de concreto unidirecionalmente articulado foi estimada em 
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cerca de 10 MPa, valor considerado baixo e aquém da exigência prevista pela NBR 

16416 (ABNT, 2015) de 35 MPa para vias de tráfego leve, evidenciando assim que seu 

uso deve ser limitado a áreas de circulação de pedestres, ciclovias e estacionamentos 

de veículos leves. Entre as principais razões para a baixa resistência observada pode-

se destacar a própria configuração geométrica e os espaços vazios (pequenos canais 

auxiliares de drenagem) da parte inferior da peça, indicando, portanto a necessidade 

de revisões na espessura e forma geométrica, caso pretenda-se aplicar o BCA em vias 

de maior tráfego;  

 No que tange à caracterização dos materiais empregados como base, o agregado 

reciclado apresentou uma maior porosidade e maior dimensão máxima característica 

quando comparado com o agregado natural, além de ser nitidamente mais 

heterogêneo.  Ressalta-se ainda que apesar de ambos os materiais apresentarem 

distribuição granulométrica uniforme e com baixo teor de finos, o RCD obteve uma 

curva granulométrica ligeiramente mais bem distribuída com presença de mais finos 

no comparativo com a brita 1, caracterizando assim uma base mais bem 

intertravada. 

 

Avaliação estrutural 

 A presença das articulações unidirecionais conferiu ao bloco um intertravamento 

realmente superior na comparação com o lado não articulado. Enquanto a média da 

LTE para o primeiro caso foi de 58%, a média para o segundo foi de 45%, ou seja, em 

termos porcentuais a eficiência de transferência de carga no sentido articulado foi 

29% maior. A comparação com estudos anteriores permitiu inferir que as diferenças 

de LTE entre o PBCA e o PBCI não são tão elevadas, demonstrando que a forma 

articulada do BCA de fato confere um nível satisfatório de intertravamento, 

comparável ao proporcionado pela areia de rejunte; 

 Em todos os casos analisados, a resposta estrutural do bloco no sentido articulado foi 

melhor que no sentido não articulado em termos deflectométricos e de módulos de 

resiliência in situ, indicando que o formato geométrico diferenciado em uma das 

direções da peça faz com que a estrutura trabalhe de maneira conjunta. Nesse 

contexto, a presença das articulações foi responsável pela obtenção de deflexões 
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máximas próximas a 130 x 10-2 mm, valores 31% menores que no sentido não 

articulado, aproximando-se dos resultados deflectométricos obtidos em estudos 

anteriores para blocos de concreto intertravados. Já em relação aos módulos de 

resiliência retroanalisados, a diferença observada foi ainda maior. Ao passo que no 

sentido não articulado, o bloco obteve médias variando entre 303 e 396 MPa, tal 

valor subiu para uma faixa média  de 768 a 822 MPa no sentido articulado, 

corroborando o maior travamento e aumento de rigidez decorrente da presença das 

articulações. Essa faixa de módulos de resiliência dos blocos no sentido não 

articulado assemelhou-se aos valores encontrados por Li et al. (2014) para PBCI 

permeáveis com juntas alargadas e áreas vazadas. 

 No que diz respeito às formas de retroanálises realizadas (variando-se o número de 

camadas do pavimento), as bacias deflectométricas retroanalisadas considerando 

sistema com quatro camadas ajustaram-se melhor às bacias deflectométricas reais 

coletadas em campo, obtendo menores erros porcentuais e módulos de resiliência 

mais compatíveis com a realidade dos materiais empregados. Assim sendo, tais 

retroanálises revelaram ainda os seguintes módulos de resiliência para a camada de 

areia de assentamento entre 14 e 17 MPa, evidenciando o caráter não estrutural; 

base de RCD entre 113 e 180 MPa; base de brita 1 entre 86 e 115 MPa e subleito 

entre 181 e 216 MPa. Diante disso, salienta-se que os módulos retroanalisados para a 

base foram ao encontro das constatações observadas na avaliação laboratorial, já 

que decorrente da distribuição granulométrica mais bem graduada e com mais finos, 

o esqueleto mineralógico do RCD comportou-se de maneira mais intertravada e 

consequentemente mais rígida, explicando o maior MR encontrado em campo;  

 Os maiores módulos de resiliência observados na base de RCD influenciaram também 

as respostas estruturais do pavimento em termos de deflexões máximas. Ou seja, 

decorrente do menor valor para o módulo de resiliência, a seção 2 (com base de brita 

1), apresentou maiores deflexões máximas em todos os cenários avaliados. Nesse 

contexto, por exemplo, a seção com base de brita 1 no sentido não articulado 

apresentou uma média de deflexão máxima próxima a 220 x 10-2 mm, enquanto a 

seção com RCD apresentou uma média próxima a 150 x 10-2 mm; 

 A presença de trincas ou fissuras nos blocos de concreto não acarretou 

comprometimento no desempenho estrutural do pavimento. Embora os blocos em 
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estado íntegro tenham apresentado em geral resultados ligeiramente melhores que 

os blocos trincados em termos de LTE e módulos de resiliência, sobretudo no sentido 

articulado, as diferenças observadas não foram altas e consideradas inconclusivas na 

análise das deflexões máximas. Tal fato evidencia que o baixo grau de severidade e 

extensão da maioria das trincas observadas não acarretou prejuízo significativo em 

termos estruturais. 

 

Avaliação funcional 

 Em relação ao Índice de Condição do pavimento, ambas as seções apresentaram ICP 

elevado, sendo 90 para a seção 1 e 89 para a seção 2 (base de brita 1), demonstrando 

boas condições de serventia, com ligeira vantagem para a seção com base de RCD, 

justamente o agregado com maior módulo de resiliência. Apesar do alto número de 

blocos com problemas de trincas ou fissuras e de outras patologias verificadas como 

degraus e espaçamento excessivo entre blocos (sobretudo na seção com brita 1), o 

pavimento foi avaliado como bom, já que o grau de severidade e densidade dos 

defeitos constatados foram considerados como baixos. Assim, a pesquisa corrobora 

com resultados de outros trabalhos anteriores, segundo os quais pavimentos com 

blocos de concreto podem apresentar deflexões próximas ou acima de 200 x 10-2 mm 

(como as encontradas na presente avaliação estrutural) em plenas condições de uso, 

conforme atestou a avaliação funcional supracitada. 

 

Avaliação hidráulica 

 O pavimento de BCA apresentou uma taxa de infiltração inicial de 4,89 x 10-3 m/s um 

mês após sua construção, diminuindo para 3,33 x 10-3 m/s após dezenove meses de 

uso, o que corresponde a uma perda total de 32% decorrente do processo natural de 

colmatação e consolidação das camadas ao longo do tempo. O resultado denota uma 

perda linear progressiva (taxa de redução da capacidade infiltrante) de 

aproximadamente 20% (ou 1 x 10-3 m/s) ao ano, permitindo estimar a necessidade de 

atividades corretivas daqui a aproximadamente dois ou três anos, visando manter 

uma taxa de infiltração sempre acima de 10-3 m/s; 
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 No comparativo entre os diferentes tipos de bases adotados, observou-se que a 

seção com agregado reciclado apresentou taxas de infiltração in situ um pouco 

menores e com maiores coeficientes de variação. Entre as principais razões para isso 

pode-se elencar a já citada distribuição granulométrica com mais finos e mais bem 

distribuída do RCD e a própria heterogeneidade inerente à composição do agregado 

reciclado, com presença desde cerâmica, borracha, até vestígios de madeira, 

acarretando uma maior variação nos resultados verificados; 

 A comparação do desempenho hidráulico do PBCA com outros tipos de pavimentos 

permeáveis convencionais já descritos pela literatura permite atestar que o BCA 

apresenta uma alta capacidade de infiltração, superior aos encontrados para blocos 

de concreto intertravados sendo superada apenas pelo concreto poroso. 

Diante do exposto, conclui-se que o pavimento de blocos de concreto articulados 

apresentou um desempenho estrutural satisfatório em termos de eficiência de transferência 

de carga, deflexões máximas e módulos de resiliência in situ verificados para cada camada. 

Contudo, é preciso limitar sua aplicação a áreas de tráfego de pedestres, ciclovias e 

estacionamentos destinados somente a veículos leves, já que embora a pesquisa não tenha 

constatado nenhum problema estrutural considerado grave, a avaliação funcional indicou o 

surgimento de patologias recorrentes como o aparecimento de trincas ou quebras nos 

blocos devido à baixa resistência à compressão da peça. Ainda que o ICP verificado seja alto, 

a quantidade de blocos danificados observada em campo pode ser considerada elevada e 

motivo de preocupação, tendo em vista o curto período de monitoramento da pesquisa 

(comparado à vida útil do pavimento), inferior a vinte meses. 

 

Já em relação ao desempenho hidráulico, o pavimento apresentou um bom potencial 

hidráulico em termos de capacidade de infiltração. Apesar da perda progressiva estimada 

em 20% ao ano, as taxas de infiltração in situ mantiveram-se acima de 10-3 m/s em todos os 

ensaios realizados, sendo, portanto, superior à maioria dos revestimentos permeáveis 

tradicionalmente utilizados como os blocos intertravados e a camada porosa de atrito, 

conforme descritos pela literatura.  
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Recomendações para trabalhos futuros 

 Realizar novos ensaios de resistência característica à compressão da peça, variando a 

espessura, geometria e traços do concreto, visando tornar o BCA mais resistente, e 

sequencialmente substituir todos os blocos usados na pista pelo novo modelo 

proposto; 

 Monitorar o comportamento deflectométrico do pavimento por meio de novos 

levantamentos via FWD, com o intuito de verificar o efeito do tempo e do tráfego em 

relação à compactação e acomodação das camadas; 

 Modelar computacionalmente o pavimento a partir de programa de elementos 

finitos para analisar as tensões e deformações de forma mais precisa e detalhada, 

considerando todas as irregularidades pertinentes ao formato do bloco articulado; 

 Instrumentar o pavimento com strain gage, visando analisar os pontos críticos de 

tensão e deformação do bloco e das camadas do pavimento; 

 Continuar o monitoramento do número de blocos danificados e demais patologias 

funcionais; 

 Continuar o monitoramento das taxas de infiltração in situ até o fim da vida útil do 

pavimento em termos de desempenho hidráulico; 

 Realizar medições da vazão de saída e do tempo de retardo para ambas as seções do 

pavimento, a fim de constatar o amortecimento dos picos de vazões no hidrograma 

da bacia local.  
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APÊNDICE A – Levantamento deflectométrico e retroanálises  

 

Quadro A.1 – Levantamento deflectométrico no sentido longitudinal (com articulações) 

 

1ª METADE DEFLEXÃO (1x10
-2 

mm) Sentido longitudinal (com articulações) 

Ponto* 
Carga 

D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Base Condição do bloco 
ID do 

bloco** (kN) 

1 A 35,1 107,8 44,1 22 11,1 6,8 3,7 4,1 RCD 

Integro 
1 

(7 - 8,5) 

1 B 35,8 89,6 55,6 21 11 7,2 5,1 4,1 RCD 

2 A 35,4 103,3 28,2 21,7 11,6 7 5,3 4,3 RCD 

2 B 35,7 93,3 33,6 22,1 11,8 7,8 5,8 4,3 RCD 

3 A 35,5 90 46,8 18,8 10,3 7,2 4,9 4,4 RCD 

Trincado 
2 

(8 -12) 

3 B 35,7 104,5 43,9 23,6 11,4 6,8 5,1 4,4 RCD 

4 A 35,9 86,4 52,1 23,9 11,5 7 5,3 4,4 RCD 

4 B 35,0 107,6 78,6 21,6 11,3 6,2 4,6 4,2 RCD 

5 A 35,5 89,7 57 20,8 11,3 6,8 5,2 4,4 RCD 

Trincado 
3 

(10 - 5) 

5 B 35,7 89,6 40,5 26,9 12 6,3 5,2 4,4 RCD 

6 A 35,7 88 40,9 26,6 11,9 6,4 5,4 4,4 RCD 

6 B 35,3 112 53,9 31,5 10,8 6,4 5,2 4,5 RCD 

7 A 35,7 94,2 57,3 30,8 11,1 7 6,1 4,7 RCD 

Integro 
4 

(13 - 15,5) 

7 B 35,4 110,1 65,4 31,7 12,4 5,8 5,5 4,4 RCD 

8 A 35,7 94,2 62,3 31,3 12,8 6 5,3 4,5 RCD 

8 B 35,6 82,9 55,1 28,8 1,7 7,7 5,6 4,7 RCD 

9 A 35,6 81,7 54,7 28,6 1,5 7,7 5,5 4,5 RCD 

Integro 
5 

(14 - 7) 

9 B 35,3 88,2 47 28,3 10,3 5,7 5,1 4,3 RCD 

10 A 35,7 87,7 46,7 28,6 10,5 5,7 4,9 4,4 RCD 

10 B 35,4 87 54,8 23,1 9 5,8 4,6 4,6 RCD 

11 A 35,4 86,1 54,8 23,1 9,1 5,8 4,8 4,3 RCD 

Trincado 
6 

(21 - 13,5) 

11 B 35,2 92,5 60,6 26 13,7 8 5,2 4,5 RCD 

12 A 35,5 83,4 56,6 24,9 13,5 8,1 5,4 4,6 RCD 

12 B 35,3 101,4 64,8 27,2 11,7 7,7 5,3 4,6 RCD 

13 A 35,4 84 56,5 25,9 11,5 7,7 5,1 4,6 RCD 

Integro 
7 

(22 - 5) 

13 B 35,3 95,6 58,9 27 11,9 7,1 4,9 4,3 RCD 

14 A 35,0 115,3 95,4 33 9,9 4,3 4,5 4,3 RCD 

14 B 35,4 100,8 65,5 31,7 10,5 5,1 4,5 4,4 RCD 

15 A 35,2 107,5 98,7 28,9 11,1 5,3 4,8 4,3 RCD 

Trincado 
8 

(28 - 17) 

15 B 35,4 95,7 66,4 28,9 11,6 5,6 4,9 4,3 RCD 

16 A 35,2 105,4 55,2 24,1 10,9 4,9 4,4 4,5 RCD 

16 B 35,5 90,7 48,6 22,6 11,2 5,7 5,1 4,6 RCD 

17 A 35,1 108,6 72,1 19,5 11,1 6,2 4,6 4,3 RCD 

Integro 
9 

(29 - 8,5) 

17 B 35,4 91,7 46,4 20,4 11,7 6,5 4,8 4,4 RCD 

18 A 25,4 77,8 53,7 26,1 3,5 6,5 5,4 4,2 RCD 

18 B 35,6 89,6 59,2 31,8 12,3 6,6 4,9 4,4 RCD 

19 A 35,6 88,4 60,7 31,7 12,3 6,6 4,9 4,4 RCD 
Integro 

10 
(35 - 7,5) 19 B 35,2 94,5 53,7 30,8 12,8 7,1 4,8 4,2 RCD 
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20 A 35,2 76,3 53,5 29,1 12,7 7,1 5,4 4,4 RCD 

20 B 35,1 86,9 40,9 33,5 14,2 7,3 4,8 4,3 RCD 

21 A 35,2 108,6 64 25,7 10,4 5,7 4,6 4,4 RCD 

Trincado 
11 

(37 - 5,5) 

21 B 35,3 94,2 59,7 24,1 10,7 6,1 4,9 4,5 RCD 

22 A 35,3 96,7 55 17,5 11,2 6,4 5,1 4,3 RCD 

22 B 35,4 88 55,4 18,7 11,4 6,6 5,3 4,4 RCD 

23 A 35,1 71,9 44 24 7,2 8 5,3 4,3 RCD 

Trincado 
12 

(37 - 14,5) 

23 B 35,6 62,8 40,5 22,6 7,8 8 5,4 4,3 RCD 

24 A 34,6 111,8 70,5 31 3 7,4 5,1 4,3 RCD 

24 B 35,4 102,9 67,3 29,9 3,3 7,6 5,6 4,3 RCD 

25 A 34,6 172,3 96,8 51,4 0,8 5,8 6 4,4 RCD 

Integro 
13 

(42 - 6) 

25 B 35,2 125,5 79,4 43,5 -3,8 8,3 5,9 4,5 RCD 

26 A 34,8 173,8 77,2 35,9 10,7 5,4 5,3 4,4 RCD 

26 B 35,2 138,2 86,7 37,4 12,7 6,2 5,2 4,4 RCD 

27 A 35,0 130,3 81 38,4 8,4 2,6 5,4 4,3 RCD 

Integro 
14 

(44 - 10) 

27 B 35,0 124,4 78,9 37,9 9 3,1 5,6 4,4 RCD 

28 A 34,7 138,3 78,6 25,1 10,4 3,9 5,3 4,5 RCD 

28 B 35,4 119,6 74 27,4 11,9 4,9 5,3 4,7 RCD 

29 A 35,0 109,2 68,4 31,4 13,4 7,7 6,1 4,5 Brita 1 

Integro 
15 

(54 - 10) 

29 B 35,0 102,7 66,3 30,2 13,1 7,7 6,1 4,5 Brita 1 

30 A 35,1 111,9 71 19,9 14,7 8,5 5,7 4,5 Brita 1 

30 B 35,1 104,3 63,4 20,2 14,3 8,3 5,5 4,4 Brita 1 

31 A 35,0 153,2 93,9 35 13,8 6,4 6 4,3 Brita 1 

Trincado 
16 

(63 - 5,5) 

31 B 35,3 129,7 79,2 34,5 15,6 7,3 6,3 4,3 Brita 1 

32 A 34,9 172,1 79,9 30,1 9,4 3,9 5,1 4,4 Brita 1 

32 B 35,4 139,4 79,8 34,6 13 5,2 5,4 4,5 Brita 1 

33 A 34,8 152,5 79,5 39,5 8,8 3,8 6,1 4,8 Brita 1 

Integro 
17 

(63 -16,5) 

33 B 35,3 124 70,4 35 10,8 5,2 6,8 4,9 Brita 1 

34 A 34,9 144,3 34,6 24,1 11,2 7,1 4,6 4,9 Brita 1 

34 B 34,8 121 65,7 27,2 13,1 7,5 6,1 5,1 Brita 1 

35 A 33,7 196 81,3 39 6 3,2 8,1 4,7 Brita 1 

Trincado 
18 

(65 - 10,5) 

35 B 33,9 155,9 86,4 35,5 9,2 5,5 6 4,6 Brita 1 

36 A 34,5 186 92,5 29,6 9,3 4,8 5,4 4,8 Brita 1 

36 B 34,8 151,7 82,8 31,3 11,3 5,4 5,2 4,7 Brita 1 

37 A 34,5 143,7 95,6 21,9 6,3 6,7 6 4,4 Brita 1 

Integro 
19 

(70 - 4) 

37 B 35,0 114,6 79 19,8 9,2 6,7 6,6 4,7 Brita 1 

38 A 34,8 116,9 68 28,3 10,3 6,1 5,8 4,6 Brita 1 

38 B 34,9 112,6 68,5 28,3 10,8 6,4 6,1 4,8 Brita 1 

39 A 34,7 147,7 88,7 38,8 10 6 5,6 4,5 Brita 1 

Integro 
20 

(74 – 11) 

39 B 34,8 141 86,2 37,7 9 6,5 5,2 4,6 Brita 1 

40 A 33,9 231,9 104,3 35,8 10,4 4,2 13,2 4,7 Brita 1 

40 B 34,2 168,7 83,3 36,7 12,6 5 6 4,8 Brita 1 

41 A 34,1 112,3 71,2 34,9 4,2 5,8 5,1 4,8 Brita 1 

Integro 
21 

(76 - 7) 

41 B 34,2 107,7 77,5 36,7 8,8 6,4 6,2 5 Brita 1 

42 A 34,4 117,6 69,4 32,1 11,9 6,2 5,1 4,7 Brita 1 

42 B 34,1 113,4 67,8 31,7 11,8 6,2 5 4,5 Brita 1 
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43 A 34,6 114,6 72,8 33,5 11,1 6,2 5,9 4,8 Brita 1 

Trincado 
22 

(81 - 15,5) 

43 B 34,4 110,8 70,4 32,8 11,1 6,1 5,4 4,9 Brita 1 

44 A 34,2 131,5 65,2 22,1 10 6,4 5,6 4,5 Brita 1 

44 B 34,7 116,4 62,9 23,5 11,6 7 5,6 4,8 Brita 1 

45 A 33,6 149,8 67,3 27,6 9 5,4 5,3 4,5 Brita 1 

Trincado 
23 

(84 - 6) 

45 B 34,0 118,7 61,7 25,4 10,4 6,3 5,4 4,6 Brita 1 

46 A 33,4 156,4 68 23,3 8,6 5,9 5,1 4,5 Brita 1 

46 B 33,8 124,8 67,4 26,8 11,2 6,4 5,2 4,5 Brita 1 

47 A 37,9 226 123,5 39,2 11,4 5,3 7,3 6,7 Brita 1 

Integro 
24 

(88 - 4) 

47 B 38,1 209,9 120,5 39,9 13,3 6,7 7,3 6,8 Brita 1 

48 A 38,7 208,8 125,4 45,9 17,2 7,6 7,3 6,8 Brita 1 

48 B 38,7 196,9 125,4 45,9 18 7,5 6,9 6,9 Brita 1 

49 A 37,6 199,8 123,9 54,7 16,5 7,1 6,9 7,1 Brita 1 

Integro 
25 

(90 - 16) 

49 B 37,6 189,7 120,1 55,4 17,6 7,5 6,7 7,1 Brita 1 

50 A 36,7 199,4 115,2 63,9 18,3 9,7 7,4 7,1 Brita 1 

50 B 36,8 189,2 115 64,8 19,5 10 7,2 7,1 Brita 1 

51 A 37,1 212,8 126,4 62,1 15,9 7,4 7,6 7,3 Brita 1 

Trincado 

26 
(93 - 9,5) 

51 B 37,0 202,7 125,5 61,7 14 7,8 7,5 7,1 Brita 1 

52 A 37,4 316,4 182,7 49,7 8,5 3,9 -5,3 6,9 Brita 1 

52 B 37,8 247,5 131,8 56,1 15,4 6,6 7,3 6,9 Brita 1 
 

53 A 30,1 257 160,8 58,6 11,1 2,4 4,5 5,9 Brita 1 

Integro 
27 

(94 - 7) 

53 B 31,5 188,4 117,9 52 16,5 5,1 5,8 6,6 Brita 1 

54 A 35,1 260,9 123,4 51,8 5,3 5,9 11,5 6,9 Brita 1 

54 B 35,8 190,8 104,8 54,1 14,3 9,2 7 6,9 Brita 1 

55 A 33,1 198,1 121,5 68,1 24,6 8,4 7,5 7,6 Brita 1 

Trincado 
28 

(95 - 17,5) 

55 B 33,5 192,7 120,3 67,1 24,5 9 7,7 7,8 Brita 1 

56 A 37,5 260,8 129,8 50,4 14,7 8,1 7,3 7,7 Brita 1 

56 B 38,1 196,9 115,3 57,2 22,6 10,4 8,9 7,9 Brita 1 

Ponto*: Para cada bloco buscou-se aplicar o FWD tanto no centro e depois na interface com o bloco adjacente, 
sendo repetido duas vezes para cada caso (primeira aplicação A e a segunda aplicação B, caso tenha ocorrido 
alguma falha de leitura na primeira). 
ID do bloco**: Para facilitar a identificação dos blocos, numerou-se em uma ordem crescente cada peça na 
medida em que o levantamento era feito. Entre parênteses colocou-se a posição do bloco na pista 
experimental, isto é, o primeiro número indica a fileira do bloco e o segundo a localização na fileira (contando-
se no sentido calçada  pista de rolamento)  
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Quadro A.2 – Levantamento deflectométrico no sentido transversal (sem articulações) 

 

2ª METADE DEFLEXÃO (1x10
-2 

mm) Sentido transversal (sem articulações) 

Ponto 
Carga 

D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Base Condição do bloco 
ID do 

bloco** (kN) 

57 A  31,1  162,7 81,5 30,8 15,2 10,6 6,2 6,1 RCD 

Integro 
1 

(7 - 8,5) 

57 B  31,6  160 79,3 30,4 15 10,5 6,3 6,1 RCD 

58 A  29,8  154,7 88 36,8 17,7 9,8 6,8 6 RCD 

58 B  30,4  150,8 90,8 36,8 17,8 9,6 5,8 6,2 RCD 

59 A  36,5  139,9 69,4 29,3 12,1 8,9 6,7 6,6 RCD 

Trincado 
2 

(8 -12) 

59 B  37,9  124,8 67,4 26,7 12,6 9,3 7,9 6,7 RCD 

60 A  37,0  132,9 69,3 25,5 15,6 9,3 7,9 6,5 RCD 

60 B  37,5  123,2 48 26,7 15,5 9,4 7,3 6,5 RCD 

61 A  30,1  142,5 75,9 35,7 17,5 9,1 7,1 5,9 RCD 

Trincado 
3 

(10 - 5) 

61 B  30,2  142,9 77,5 35 17,4 9,2 9,1 5,9 RCD 

62 A  33,2  146,3 89,7 41 19,7 10,4 7,7 6,2 RCD 

62 B  33,3  152,2 88,1 40,9 19,7 9,8 6,4 6,3 RCD 

63 A  36,8  177,6 76,8 36,7 10,6 2,4 7,9 5,4 RCD 

Integro 
4 

(13 - 15,5) 

63 B  38,0  148,6 85,4 35,7 12,4 5,2 6 5,7 RCD 

64 A  36,8  181,9 98,8 40 15,6 5,1 5,5 5,7 RCD 

64 B  37,2  156,7 98,4 41,3 16,3 5,3 5 5,9 RCD 

65 A  28,8  176,6 25 42,1 16,2 9,5 9,1 6,1 RCD 

Integro 
5 

(14 - 7) 

65 B  30,1  142,1 14,1 35,8 15,4 10 9,2 6,2 RCD 

66 A  28,4  166,4 45,1 37 19,3 10,7 8,3 6 RCD 

66 B  29,4  144 52,7 37,1 18,7 10,7 9,8 6 RCD 

67 A  37,0  148,1 96,8 40,4 15,4 6,1 5,4 5,6 RCD 

Trincado 
6 

(21 - 13,5) 

67 B  37,1  147,6 97,8 41 15,7 6,1 5,3 5,6 RCD 

68 A  36,5  148,5 100,1 44,8 17,8 6,8 6,6 5,9 RCD 

68 B  36,6  146 99,7 45,2 18,1 6,7 6,4 5,9 RCD 

69 A  34,7  138,5 77,9 30,3 15 10,1 7,8 6,1 RCD 

Integro 
7 

(22 - 5) 

69 B  35,3  136,6 79,4 30,4 15,1 10,2 8,1 6,1 RCD 

70 A  32,9  137,5 84,1 38,3 17,6 10,1 7,6 6,2 RCD 

70 B  33,2  134,7 82,5 38 17,4 10,2 7,7 6,3 RCD 

71 A  21,2  164,9 39,9 41 12,3 7,2 6,2 4,7 RCD 

Trincado 
8 

(28 - 17) 

71 B  23,4  157,9 39,7 39,8 12,9 7,3 5,7 4,3 RCD 

72 A  16,1  188,7 31,6 48 15,2 4,2 5,5 4,4 RCD 

72 B  17,0  183,8 28,7 48,2 15,6 4 5,6 6 RCD 

73 A  35,7  170,5 53,6 29,7 12,7 6,5 6,4 5,8 RCD 

Integro 
9 

(29 - 8,5) 

73 B  37,2  147,2 72,6 28,9 13,3 7,5 6,2 5,9 RCD 

74 A  36,7  158,7 83,9 31,3 14,1 7,3 5,6 6 RCD 

74 B  37,1  144,5 81,4 30,6 14,3 7,6 6,5 6,1 RCD 

75 A  33,6  169,2 35,8 40,7 16,1 7,9 4,9 6 RCD 

Integro 
10 

(35 - 7,5) 

75 B  34,3  143,1 14,7 36,4 15,7 8,6 7,5 6 RCD 

76 A  31,3  179 36,1 21,4 16,5 9,3 8,9 5,8 RCD 

76 B  32,3  155,5 78,1 24,7 16,9 9,8 7,6 6,1 RCD 

77 A  34,5  149,4 4 40 14,8 9,1 4,4 5,8 RCD 
Trincado 

11 
(37 - 5,5) 77 B  35,4  125,3 74,6 36,8 17,6 10,4 6,6 6 RCD 
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78 A  35,7  131,7 60,3 38,6 19,3 9,2 6,7 6,1 RCD 

78 B  36,1  132,6 58,7 38,8 19,4 9,3 6,6 6,1 RCD 

79 A  31,5  161,7 88,3 37,4 13,2 8,5 6,2 6,2 RCD 

Trincado 
12 

(37 - 14,5) 

79 B  31,9  161,6 88,3 37,2 13 8,6 5,9 6,2 RCD 

80 A  37,5  149,4 74,2 31,4 17,1 8,1 6,2 6,1 RCD 

80 B  37,5  143,5 76,6 32 17 8,1 6,1 6,1 RCD 

81 A  33,5  116,1 22,7 31,9 16,8 10,8 9,6 6 RCD 

Integro 
13 

(42 - 6) 

81 B  33,8  114,9 17,5 31,1 16,8 10,7 8,7 6 RCD 

82 A  32,4  138,3 23,3 30 18,3 10,8 6,5 6 RCD 

82 B  33,2  127,2 52,7 32,1 18,3 10,8 6,6 6 RCD 

83 A  31,6  218 114,1 43,4 20,2 7,1 4,6 5,6 RCD 

Integro 
14 

(44 - 10) 

83 B  32,6  187,4 102,2 40,6 19,6 7,7 5,6 5,6 RCD 

84 A  32,6  190,5 81,1 39,5 18 7,4 6,1 5,5 RCD 

84 B  32,8  187,6 80,9 39 18,1 7,6 5,7 5,5 RCD 

85 A  34,3  208,5 141,6 41,2 14,3 5,3 7,3 6,2 Brita 1 

Integro 
15 

(54 - 10) 

85 B  34,5  206,2 139 41,6 14,7 5,7 6,4 6,2 Brita 1 

86 A  33,8  236,4 45,8 24 10,7 3,5 9,2 6,1 Brita 1 

86 B  34,5  214,8 96 28,9 13,8 5,8 5,7 6,1 Brita 1 

87 A  24,5  304,7 67,8 51,9 9,8 2,3 8,3 6,3 Brita 1 

Trincado 
16 

(63 - 5,5) 

87 B  26,3  225,5 16,8 47,4 16,6 6,1 8,8 6,6 Brita 1 

88 A  28,8  235 14,4 20 6,2 5,7 8,8 6,2 Brita 1 

88 B  30,2  208,1 14 21,5 9,3 7,6 10,1 6,1 Brita 1 

89 A  25,3  234,8 21,5 53 11,9 0,4 14,4 7,2 Brita 1 

Integro 
17 

(63 -16,5) 

89 B  29,2  184,8 41,2 44,8 15,7 5,2 7,3 8,8 Brita 1 

90 A  26,2  208,2 21,9 42,2 16,1 5,8 7,5 7,1 Brita 1 

90 B  27,4  196,2 38,8 41,3 16,6 6,8 7,6 7,3 Brita 1 

91 A  35,0  247,9 150,5 42 10,5 4,6 7,2 6,6 Brita 1 

Trincado 
18 

(65 - 10,5) 

91 B  35,2  242,9 146,5 41,9 11,1 5,1 7,6 6,6 Brita 1 

92 A  33,5  229,3 111,7 17,6 13,9 5,5 7,4 6,5 Brita 1 

92 B  33,8  222,6 106,6 16,3 14 6,1 7,1 6,4 Brita 1 

93 A  40,5  223 91,2 45,2 11,6 5,3 7,6 6,7 Brita 1 

Integro 
19 

(70 - 4) 

93 B  39,5  341,8 74,2 28,1 4,8 2,9 6,5 6,4 Brita 1 

94 A  40,3  267,7 80,9 43,5 14 5,1 7,9 6,5 Brita 1 

94 B  39,9  274,7 175,4 55 11,4 1,1 5,1 6,3 Brita 1 

95 A  39,9  264 168,6 53,7 12,6 1,3 5,6 6,4 Brita 1 

Integro 
20 

(74 – 11) 

95 B  39,1  304,6 166 46,2 10,3 4,6 6,9 6,4 Brita 1 

96 A  39,9  245,8 160,4 56,1 17,1 6,9 6,9 6,6 Brita 1 

96 B  39,4  259,3 129,4 31 2,2 2,2 7 6,7 Brita 1 

97 A  40,6  198,9 110,7 35,4 3 6 7,3 6,7 Brita 1 

Integro 
21 

(76 - 7) 

97 B  39,2  299,9 129,1 26,9 2,7 2,8 2,7 6,4 Brita 1 

98 A  40,1  231,3 118,4 41,3 7,8 6,1 7,1 6,5 Brita 1 

98 B  37,5  245,9 129 40,2 12,8 3,5 3,8 7 Brita 1 

99 A  38,2  194,9 104,4 36,8 14,2 8,2 8,7 7 Brita 1 

Trincado 
22 

(81 - 15,5) 

99 B 38,6 234,7 93,2 40,9 13,5 7,5 8,9 7,1 Brita 1 

100 A  39,2  207,4 84,7 42,7 15,3 9,1 8,2 7,2 Brita 1 

100 B  36,1  234,1 112 33,9 6,8 5,2 6,4 6,9 Brita 1 
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101 A  37,2  191,8 98,9 34,9 11,5 8,5 7,6 7 Brita 1 

Trincado 
23 

(84 - 6) 

101 B  36,2  225,1 108,8 5,2 12,6 5,8 6,8 6,9 Brita 1 

102 A  37,4  179,7 83,1 17,4 16,2 8,9 7,7 6,9 Brita 1 

102 B  37,6  177,1 84,3 18,4 16,5 9 8 7 Brita 1 

103 A  32,7  280,2 175,8 36,9 12,2 8,9 3,7 6,1 Brita 1 

Integro 
24 

(88 - 4) 

103 B  34,3  219,9 122,7 39,6 10,6 3,1 6,5 6,8 Brita 1 

104 A  35,2  217,8 96,6 41,2 12 3,7 6,7 6,7 Brita 1 

104 B  36,0  199,1 120,6 39,7 13,4 4,9 6,9 7,1 Brita 1 

105 A  36,3  268,5 182,1 50 9,6 8,5 4,3 6,9 Brita 1 

Integro 
25 

(90 - 16) 

105 B  37,5  204,4 132 44,6 14,9 5,7 6,8 7,2 Brita 1 

106 A  36,1  225,8 118,6 41 11,8 5,8 7,2 7 Brita 1 

106 B  36,8  195,3 95,8 39,1 14,3 7,8 6,7 7 Brita 1 

107 A  39,3  293,7 115,7 32,8 18 9,8 6,5 6,5 Brita 1 

Trincado 

26 
(93 - 9,5) 

107 B  40,0  225,5 112,5 34,4 4,2 6,5 8,1 6,8 Brita 1 

108 A  39,5  248,2 117,6 21,2 8,3 2,8 7,8 6,7 Brita 1 

108 B  40,2  211 85,5 27,5 12,7 5,6 7,9 6,9 Brita 1 
 

109 A  39,2  276,4 145 42,8 2,5 3,6 8 7,1 Brita 1 

Integro 
27 

(94 - 7) 

109 B  39,8  196,1 116,1 39,9 5,8 5,7 7,8 6,9 Brita 1 

110 A  39,6  257,9 124,4 34,9 8,2 5,2 7,4 6,9 Brita 1 

110 B  39,9  212,8 128,7 42,5 13,1 6,7 7,8 7 Brita 1 

111 A  29,3  247,1 28,8 41,5 11,5 7,9 8,8 7,7 Brita 1 

Trincado 
28 

(95 - 17,5) 

111 B 30,8 189,3 100,1 41,6 17,4 12,9 9,6 7,4 Brita 1 

112 A  31,1  214,8 160,7 53,5 20,1 7,3 18,2 7,7 Brita 1 

112 B  32,2  184,9 98,6 49,2 22 9,6 8,7 7,9 Brita 1 

Ponto*: Para cada bloco buscou-se aplicar o FWD tanto no centro e depois na interface com o bloco adjacente, 
sendo repetido duas vezes para cada caso (primeira aplicação A e a segunda aplicação B, caso tenha ocorrido 
alguma falha de leitura na primeira). 
ID do bloco**: Para facilitar a identificação dos blocos, numerou-se em uma ordem crescente cada peça na 
medida em que o levantamento era feito. Entre parênteses colocou-se a posição do bloco na pista 
experimental, isto é, o primeiro número indica a fileira do bloco e o segundo a localização na fileira (contando-
se no sentido calçada  pista de rolamento)  

 



203 

BACIAS DEFLECTOMÉTRICAS LEVANTADAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DO BCA (SENTIDO ARTICULADO) 
 

Figura A.1 – Bacias deflectométricas dos blocos íntegros sobre base de RCD (sentido articulado) 
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Figura A.2 – Bacias deflectométricas dos blocos trincados sobre base de RCD (sentido articulado) 
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Figura A.3 – Bacias deflectométricas dos blocos íntegros sobre base de brita 1 (sentido articulado) 
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Figura A.4 – Bacias deflectométricas dos blocos trincados sobre base de brita 1 (sentido articulado) 
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BACIAS DEFLECTOMÉTRICAS LEVANTADAS NO SENTIDO TRANSVERSAL DO BCA (SENTIDO NÃO ARTICULADO) 
 

Figura A.5 – Bacias deflectométricas dos blocos íntegros sobre base de RCD (sentido não articulado) 
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Figura A.6 – Bacias deflectométricas dos blocos trincados sobre base de RCD (sentido não articulado) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

D
e

fl
e

xõ
e

s 
(0

,0
1

 m
m

) 

Offset (cm) 

Bloco 2 - D0 centro Bloco 2 - D0 na interface Bloco 3 - D0 centro Bloco 3 - D0 na interface

Bloco 6 - D0 centro Bloco 6 - D0 na interface Bloco 8 - D0 centro Bloco 8 - D0 na interface

Bloco 11 - D0 centro Bloco 11 - D0 na interface Bloco 12 - D0 centro Bloco 12 - D0 na interface



209 

Figura A.7 – Bacias deflectométricas dos blocos íntegros sobre base de brita 1 (sentido não articulado) 
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Figura A.8 – Bacias deflectométricas dos blocos trincados sobre base de brita 1 (sentido não articulado) 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 1: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.3 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre RCD 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de 
 concreto 

Areia de assentamento  
+ Base de RCD 

Subleito  
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 70 - 792 30 - 136 104 - 235 8% - 23% 

Média (MPa) 385 62 166 24,30% 

Mediana (MPa) 330 49 168 16,40% 

Desvio Padrão (MPa) 214 34 41 0,17 

CV 0,56 0,54 0,24 - 

1º Quartil (MPa) 222 43,5 140 - 

Mediana (MPa) 330 49 168 - 

3º Quartil (MPa) 535 57 184 - 

Limite inferior (MPa) -247,5 23,25 74 - 

Limite superior (MPa) 1004,5 77,25 250 - 

Outliers mínimos (MPa) - - - - 

Outliers máximos (MPa) - 136 - - 

 

Figura A.9 – Box plot da retroanálise do Caso 1 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 
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Quadro A.4 – Exemplo de retroanálise do caso 1 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 1.15: Blocos Íntegros sobre RCD  

Número do Bloco: 14 Carga: 32,6 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 433 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base  

230 0,35 30 

Subleito LG' - 0,35 178 

 

Descrição 
Caso 1.15 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1874 1022 406 196 77 56 56 

13,47% 
Retroanalisado 1890 956 489 167 76 52 43 

Erro Percentual 0,85% -6,46% 20,44% -14,80% -1,30% -7,14% -23,21% 

Erro Quadrático 0,01% 0,42% 4,18% 2,19% 0,02% 0,51% 5,39% 

 

Figura A.10 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 1 considerando sistema com 3 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 2: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.5 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre RCD 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de  
concreto 

Areia de assentamento 
+ Base de RCD 

Subleito  
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 321 - 874 33 - 94 140 - 202 10,04% - 20,51% 

Média (MPa) 548 55 178 15,55% 

Mediana (MPa) 479 52 185 14,92% 

Desvio Padrão (MPa) 166 18 26 3,82% 

CV 0,30 0,33 0,14 0,25 

1º Quartil (MPa) 466 43 156 - 

Mediana (MPa) 479 52 185 - 

3º Quartil (MPa) 608 60 198 - 

Limite inferior (MPa) 253 17 92 - 

Limite superior (MPa) 821 86 262 - 

Outliers mínimos (MPa) -  -   - - 

Outliers máximos (MPa) 874 94  - - 

 

Figura A.11 – Box plot da retroanálise do Caso 2 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 
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Quadro A.6 – Exemplo de retroanálise do caso 2 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 2.3: Blocos Trincados sobre RCD  

Número do Bloco: 3 Carga: 30,1 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 470 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base  

230 0,35 45 

Subleito LG' - 0,35 146 

 

Descrição 
Caso 2.3 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1425 759 357 175 91 71 59 

10,04% 
Retroanalisado 1431 730 393 165 94 61 48 

Erro Percentual 0,42% -3,82% 10,08% -5,71% 3,30% -14,08% -18,64% 

Erro Quadrático 0,00% 0,15% 1,02% 0,33% 0,11% 1,98% 3,48% 

 

Figura A.12 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 2 considerando sistema com 3 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 3: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.7 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre brita 1 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de 
 concreto 

Areia de assentamento 
+ Base de brita 1 

Subleito  
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 67 - 364 33 - 57 162 - 236 18% - 49% 

Média (MPa) 220 42 201 30,25% 

Mediana (MPa) 229 36 206 24,07% 

Desvio Padrão (MPa) 121 11 30 13,29% 

CV 0,55 0,25 0,15 0,44 

1º Quartil (MPa) 148 34,5 184 - 

Mediana (MPa) 229 36 206 - 

3º Quartil (MPa) 296,5 46,5 221 - 

Limite inferior (MPa) -74,75 16,5 128,5 - 

Limite superior (MPa) 519,25 64,5 276,5 - 

Outliers mínimos (MPa) -  - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - 

 

Figura A.13 – Box plot da retroanálise do Caso 3 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 
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Quadro A.8 – Exemplo de retroanálise do caso 3 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 3.14: Blocos Íntegros sobre brita 1  

Número do Bloco: 25 Carga: 36,8 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 364 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base  

230 0,35 36 

Subleito LG' - 0,35 206 

 

Descrição 
Caso 3.14 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1953 958 391 143 78 67 70 

17,97% 
Retroanalisado 1962 917 438 144 72 53 42 

Erro Percentual 0,46% -4,28% 12,02% 0,70% -7,69% -20,90% -40,00% 

Erro Quadrático 0,00% 0,18% 1,44% 0,00% 0,59% 4,37% 16,00% 

 

Figura A.14 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 3 considerando sistema com 3 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 4: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.9 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre brita 1 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de  
concreto 

Areia de assentamento 
+ Base de brita 1 

Subleito  
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 133 - 434 33 - 51 131 - 228 12,51% - 27,13% 

Média (MPa) 294 37 172 19,04% 

Mediana (MPa) 338 34 166 17,86% 

Desvio Padrão (MPa) 108 7 36 4,75% 

CV 0,37 0,19 0,21 0,25 

1º Quartil (MPa) 211 33 131 - 

Mediana (MPa) 338 34 166 - 

3º Quartil (MPa) 434 34 197 - 

Limite inferior (MPa) -123,5 31,5 32 - 

Limite superior (MPa) 768,5 35,5 296 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - 

Outliers máximos (MPa) - 51 - - 

 

Figura A.15 – Box plot da retroanálise do Caso 4 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 
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Quadro A.10 – Exemplo de retroanálise do caso 4 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 4.6: Blocos trincados sobre brita 1 

Número do Bloco: 22 Carga: 39, 2 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson 
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 211 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base 

230 0,35 51 

Subleito LG' - 0,35 166 

 

Descrição 
Caso 4.6 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 2074 847 427 153 91 82 72 

12,51% 
Retroanalisado 2071 861 403 167 106 72 55 

Erro Percentual -0,14% 1,65% -5,62% 9,15% 16,48% -12,20% -23,61% 

Erro Quadrático 0,00% 0,03% 0,32% 0,84% 2,72% 1,49% 5,57% 

 

Figura A.16 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 4 considerando sistema com 3 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 1: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.11 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre RCD 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de  
concreto 

Areia de assentamento 
+ Base de RCD 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 125 - 1223 41 - 259 173 - 285 7% - 28% 

Média (MPa) 823 101 236 16,38% 

Mediana (MPa) 1077 70 237 18,51% 

Desvio Padrão (MPa) 398 66 38 6,50% 

CV 0,48 0,66 0,16 0,40 

1º Quartil (MPa) 533 59 206 - 

Mediana (MPa) 1077 70 237 - 

3º Quartil (MPa) 1153 138 266 - 

Limite inferior (MPa) -397 -59,5 116 - 

Limite superior (MPa) 2083 256,5 356 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - 

Outliers máximos (MPa) - 259 - - 

 

Figura A.17 – Box plot da retroanálise do Caso 1 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 
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Quadro A.12 – Exemplo de retroanálise do caso 1 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 

Caso 5.11: Blocos Integros sobre RCD 

Número do Bloco: 10 Carga: 35,2 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson 
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 1206 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base 

230 0,35 66 

Subleito LG' - 0,35 237 

 

Descrição 
Caso 5.11 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 945 537 308 128 71 48 42 

8,47% 
Retroanalisado 947 532 309 135 71 43 34 

Erro Percentual 0,21% -0,93% 0,32% 5,47% 0,00% -10,42% -19,05% 

Erro Quadrático 0,00% 0,01% 0,00% 0,30% 0,00% 1,09% 3,63% 

 

Figura A.18 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 1 considerando sistema com 3 
camadas no sentido articulado 

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

D
e

fl
ex

õ
es

 (
0

,0
1

 m
m

) 

Offset (cm) 

Bacia deflectométrica real x teórica - Caso 5.11 

Bacia Real Bacia Teórica



221 

RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 2: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.13 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre RCD 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de  
concreto 

Areia de assentamento 
+ Base de RCD 

Subleito  
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 302 - 1353 61 - 138 208 - 243 6% - 13% 

Média (MPa) 695 97 226 10,75% 

Mediana (MPa) 562 94 226 11,79% 

Desvio Padrão (MPa) 400 32 13 2,92% 

CV 0,58 0,33 0,06 0,27 

1º Quartil (MPa) 430 68 217 - 

Mediana (MPa) 562 94 226 - 

3º Quartil (MPa) 827 123 234 - 

Limite inferior (MPa) -167 -15 192 - 

Limite superior (MPa) 1424 206 260 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - 

 

Figura A.19 – Box plot da retroanálise do Caso 2 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 
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Quadro A.14 – Exemplo de retroanálise do caso 2 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 

Caso 6.4: Blocos Trincados sobre RCD 

Número do Bloco: 3 Carga: 35,7 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson 
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 652 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base 

230 0,35 70 

Subleito LG' - 0,35 231 

 

Descrição 
Caso 6.4 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1120 539 315 108 64 52 45 

10,87% 
Retroanalisado 1117 554 292 121 70 46 36 

Erro Percentual -0,27% 2,78% -7,30% 12,04% 9,38% -11,54% -20,00% 

Erro Quadrático 0,00% 0,08% 0,53% 1,45% 0,88% 1,33% 4,00% 

 

Figura A.20 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 2 considerando sistema com 3 
camadas no sentido articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 3: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.15 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre brita 1 

Parâmetros 
 estatísticos 

Bloco de  
concreto 

Areia de assentamento 
+ Base de brita 1 

Subleito  
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 367 - 1119 25 - 65 105 - 274 16,58% - 44,62% 

Média (MPa) 714 47 216 23,33% 

Mediana (MPa) 675 49 237 20,56% 

Desvio Padrão (MPa) 248 13 51 9,05% 

CV 0,35 0,27 0,23 0,39 

1º Quartil (MPa) 538 40 208 - 

Mediana (MPa) 675 49 237 - 

3º Quartil (MPa) 879 56 241 - 

Limite inferior (MPa) 27 16 158 - 

Limite superior (MPa) 1391 80 290 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - 105 - 

Outliers máximos (MPa) - - - - 

 

Figura A.21 – Box plot da retroanálise do Caso 3 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 
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Quadro A.16 – Exemplo de retroanálise do caso 3 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 

Caso 7.4: Blocos Integros sobre brita 1 

Número do Bloco: 17 Carga: 34,8 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson 
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 641 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base 

230 0,35 57 

Subleito LG' - 0,35 224 

 

Descrição 
Caso 7.4 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1210 657 272 131 75 61 51 

16,58% 
Retroanalisado 1220 614 322 127 69 46 36 

Erro Percentual 0,83% -6,54% 18,38% -3,05% -8,00% -24,59% -29,41% 

Erro Quadrático 0,01% 0,43% 3,38% 0,09% 0,64% 6,05% 8,65% 

 

Figura A.22 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 3 considerando sistema com 3 
camadas no sentido articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 3 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 4: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.17 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre brita 1 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de  
concreto 

Areia de assentamento + 
Base de brita 1 

Subleito 
 LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 571 - 777 20 - 56 170 - 278 18,45% - 23,69% 

Média (MPa) 632 42 257 20,65% 

Mediana (MPa) 615 44 270 20,18% 

Desvio Padrão (MPa) 113 12 41 2,04% 

CV 0,18 0,29 0,16 0,10 

1º Quartil (MPa) 579 37 260 - 

Mediana (MPa) 615 44 270 - 

3º Quartil (MPa) 729 52 284 - 

Limite inferior (MPa) 353 15 225 - 

Limite superior (MPa) 954 74 320 - 

Outliers mínimos (MPa) -  - 170 - 

Outliers máximos (MPa) - - - - 

 

Figura A.23 – Box plot da retroanálise do Caso 4 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 
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Quadro A.18 – Exemplo de retroanálise do caso 4 considerando sistema com 3 camadas no 
sentido articulado 

Caso 8.8: Blocos Trincados sobre Brita 1 

Número do Bloco: 23 Carga: 33,8 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson 
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto 80 0,35 629 

Areia de assentamento + 
Geotêxtil + Base 

230 0,35 49 

Subleito LG' - 0,35 261 

 

Descrição 
Caso 8.8 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1248 674 268 112 64 52 45 

18,50% 
Retroanalisado 1259 672 319 112 55 38 30 

Erro Percentual 0,88% -0,30% 19,03% 0,00% -14,06% -26,92% -33,33% 

Erro Quadrático 0,01% 0,00% 3,62% 0,00% 1,98% 7,25% 11,11% 

 

Figura A.24 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 4 considerando sistema com 3 
camadas no sentido articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 1: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.19 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre RCD 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento  

Base de 
RCD 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 92 - 850 5 - 34 66 - 242 103 - 225 12,63% - 24,03% 

Média (MPa) 537 13 111 169 17,84% 

Mediana (MPa) 544 12 87 164 17,45% 

Desvio Padrão (MPa) 215 7 56 34 3,98% 

CV 0,40 0,56 0,50 0,20 0,22 

1º Quartil (MPa) 439 9 73 147 - 

Mediana (MPa) 614 13 80 153 - 

3º Quartil (MPa) 682 14 132 195 - 

Limite inferior (MPa) 75 2 -15 76 - 

Limite superior (MPa) 1047 22 219 266 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - - 

Outliers máximos (MPa) - 34 242 - - 

 

Figura A.25 – Box plot da retroanálise do Caso 1 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido  não articulado 
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Quadro A.20 – Exemplo de retroanálise do caso 1 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 1.15: Blocos Integros sobre RCD  

Número do Bloco: 14 Carga: 32,6 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 486 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 5 

Base de RCD 200 0,35 144 

Subleito LG' - 0,35 171 

 

Descrição 
Caso 1.15 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1874 1022 406 196 77 56 56 

12,67% 
Retroanalisado 1890 957 486 165 79 52 45 

Erro Percentual 0,85% -6,36% 19,70% -15,82% 2,60% -7,14% -19,64% 

Erro Quadrático 0,01% 0,40% 3,88% 2,50% 0,07% 0,51% 3,86% 

 

Figura A.26 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 1 considerando sistema com 4 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 2: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.21 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre RCD 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento  

Base de 
RCD 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 350 - 946 06 - 87 64 - 153 136 - 199 8,90% - 22,23% 

Média (MPa) 611 21 114 173 14,99% 

Mediana (MPa) 551 14 107 180 14,61% 

Desvio Padrão (MPa) 175 25 29 24 4,42% 

CV 0,29 1,21 0,26 0,14 0,30 

1º Quartil (MPa) 529 10 98 154 - 

Mediana (MPa) 551 14 107 180 - 

3º Quartil (MPa) 676 14 143 196 - 

Limite inferior (MPa) 308 3 30 91 - 

Limite superior (MPa) 897 21 212 259 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - - 

Outliers máximos (MPa) 946 87 - - - 

 

Figura A.27 – Box plot da retroanálise do Caso 2 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido não articulado 
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Quadro A.22 – Exemplo de retroanálise do caso 2 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 2.3: Blocos Trincados sobre RCD 

Número do Bloco: 3 Carga: 30,1 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 534 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 10 

Base de RCD 200 0,35 101 

Subleito LG' - 0,35 143 

 

Descrição 
Caso 1.15 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1425 759 357 175 91 71 59 

2,3% 
Retroanalisado 1431 732 391 163 95 64 49 

Erro Percentual 0,42% -3,56% 9,52% -6,86% 4,40% -9,86% -16,95% 

Erro Quadrático 0,00% 0,13% 0,91% 0,47% 0,19% 0,97% 2,87% 

 

Figura A.28 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 2 considerando sistema com 4 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 3: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.23  – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre brita 1 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento  

Base de 
brita 1 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 248 - 415 06 - 028 46 -122 197 - 218 17,45% - 24,73% 

Média (MPa) 314 14 83 207 21,3% 

Mediana (MPa) 280 8 81 205 21,6% 

Desvio Padrão (MPa) 72 10 31 9 3,0% 

CV 0,23 0,71 0,37 0,04 0,03 

1º Quartil (MPa) 264 7 64 201 - 

Mediana (MPa) 280 8 81 205 - 

3º Quartil (MPa) 348 18 102 212 - 

Limite inferior (MPa) 139 -10 7 185 - 

Limite superior (MPa) 473 35 159 227 - 

Outliers mínimos (MPa) -  - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - - 

 

Figura A.29 – Box plot da retroanálise do Caso 3 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido não articulado 
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Quadro A.24 – Exemplo de retroanálise do caso 3 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 3.14: Blocos Integros sobre brita 1 

Número do Bloco: 25 Carga: 36,8 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 415 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 8 

Base de Brita 1 200 0,35 81 

Subleito LG' - 0,35 197 

 

Descrição 
Caso 3.14 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1953 958 391 143 78 67 70 

17,45% 
Retroanalisado 1965 916 432 145 81 56 41 

Erro Percentual 0,61% -4,38% 10,49% 1,40% 3,85% -16,42% -41,43% 

Erro Quadrático 0,00% 0,19% 1,10% 0,02% 0,15% 2,70% 17,16% 

 

Figura A.30 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 3 considerando sistema com 4 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO NÃO ARTICULADO 
 

CASO 4: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.25 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre brita 1 

Parâmetros  
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento  

Base de 
brita 1 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 177 - 491 6 - 12 57 - 123 127 - 229 12,42% - 26,63% 

Média (MPa) 372 9 89 175 18,5% 

Mediana (MPa) 409 9 89 176 17,5% 

Desvio Padrão (MPa) 114 2 24 40 5,4% 

CV 0,31 0,26 0,27 0,23 0,29 

1º Quartil (MPa) 296 7 70 135 - 

Mediana (MPa) 409 9 89 176 - 

3º Quartil (MPa) 467 11 107 209 - 

Limite inferior (MPa) 38 1 15 25 - 

Limite superior (MPa) 724 17 162 318 - 

Outliers mínimos (MPa) -  - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - - 

 
Figura A.31 – Box plot da retroanálise do Caso 4 considerando sistema com 4 camadas no 

sentido não articulado 
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Quadro A.26 – Exemplo de retroanálise do caso 4 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido não articulado 

Caso 4.6: Blocos trincados sobre brita 1 

Número do Bloco: 22 Carga: 39,2 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 267 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 12 

Base de Brita 1 200 0,35 107 

Subleito LG' - 0,35 160 

 

Descrição 
Caso 3.14 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 2074 847 427 153 91 82 72 

12,42% 
Retroanalisado 2070 867 396 164 111 76 57 

Erro Percentual -0,19% 2,36% -7,26% 7,19% 21,98% -7,32% -20,83% 

Erro Quadrático 0,00% 0,06% 0,53% 0,52% 4,83% 0,54% 4,34% 

 

Figura A.32 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 4 considerando sistema com 4 
camadas no sentido não articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 1: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.27 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre RCD 

Parâmetros 
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento 

Base de 
RCD 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 383 - 1246 5 - 36 64 - 242 159 - 266 9,6% – 21,9% 

Média (MPa) 956 22 133 232 15,60% 

Mediana (MPa) 1033 23 101 241 14,46% 

Desvio Padrão (MPa) 310 9 68 44 3,60% 

CV 0,32 0,41 0,51 0,19 0,23 

1º Quartil (MPa) 916 15 72 196 - 

Mediana (MPa) 1033 23 101 241 - 

3º Quartil (MPa) 1190 25 204 259 - 

Limite inferior (MPa) 505 0 -125 103 - 

Limite superior (MPa) 1600 39 401 352 - 

Outliers mínimos (MPa) 392 - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - - 

 
 

Figura A.33 – Box plot da retroanálise do Caso 1 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido  articulado 
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Quadro A.28 – Exemplo de retroanálise do caso 4 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido articulado 

Caso 5.11: Blocos Integros sobre RCD 

Número do Bloco: 10 Carga: 35,2 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 925 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 22 

Base de Brita 1 200 0,35 214 

Subleito LG' - 0,35 181 

 

Descrição 
Caso 5.11 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 945 537 308 128 71 48 42 

16,84% 
Retroanalisado 957 511 296 147 94 60 45 

Erro Percentual 1,27% -4,84% -3,90% 14,84% 32,39% 25,00% 7,14% 

Erro Quadrático 0,02% 0,23% 0,15% 2,20% 10,49% 6,25% 0,51% 

 

Figura A.34 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 1 considerando sistema com 4 
camadas no sentido articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 2: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE RCD 
 

Quadro A.29 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre RCD 

Parâmetros 
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento 

Base de 
RCD 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 433 - 1550 13 - 37 74 - 334 216 - 237 7 - 22% 

Média (MPa) 990 25 227 227 14,39% 

Mediana (MPa) 886 22 214 226 14,55% 

Desvio Padrão (MPa) 383 8 89 7 4,88% 

CV 0,39 0,32 0,39 0,03 0,34 

1º Quartil (MPa) 789 22 199 222 - 

Mediana (MPa) 886 22 214 226 - 

3º Quartil (MPa) 1292 30 302 233 - 

Limite inferior (MPa) 34 10 44 206 - 

Limite superior (MPa) 2046 43 457 250 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - - 

 
Figura A.35 – Box plot da retroanálise do Caso 2 considerando sistema com 4 camadas no 

sentido articulado 
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Quadro A.30 – Exemplo de retroanálise do caso 4 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido articulado 

Caso 6.4: Blocos Trincados sobre RCD 

Número do Bloco: 3 Carga: 35,7 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 764 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 13 

Base de Brita 1 200 0,35 194 

Subleito LG' - 0,35 227 

 

Descrição 
Caso 5.11 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1120 539 315 108 64 52 45 

8,77% 
Retroanalisado 1116 557 291 119 71 48 37 

Erro Percentual -0,36% 3,34% -7,62% 10,19% 10,94% -7,69% -17,78% 

Erro Quadrático 0,00% 0,11% 0,58% 1,04% 1,20% 0,59% 3,16% 

 

Figura A.36 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 2 considerando sistema com 4 
camadas no sentido articulado 
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RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 3: BLOCOS ÍNTEGROS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.31 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos íntegros sobre brita 1 

Parâmetros 
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento 

Base de  
brita 1 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 496 - 890 07 - 019 27 - 155 161 - 227 10,73 - 22,40% 

Média (MPa) 688 14 102 197 18,2% 

Mediana (MPa) 657 16 122 191 19,2% 

Desvio Padrão (MPa) 135 4 50 23 4,1% 

CV 0,20 0,30 0,49 0,12 0,22 

1º Quartil (MPa) 607 12 60 186 - 

Mediana (MPa) 657 16 122 191 - 

3º Quartil (MPa) 794 18 142 218 - 

Limite inferior (MPa) 326 3 -63 138 - 

Limite superior (MPa) 1075 27 265 266 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - - 

 
Figura A.37 – Box plot da retroanálise do Caso 3 considerando sistema com 4 camadas no 

sentido articulado 
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Quadro A.32 – Exemplo de retroanálise do caso 3 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido articulado 

Caso 7.4: Blocos Integros sobre brita 1 

Número do Bloco: 17 Carga: 34,8 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 609 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 16 

Base de Brita 1 200 0,35 149 

Subleito LG' - 0,35 188 

 

Descrição 
Caso 5.11 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1210 657 272 131 75 61 51 

10,73% 
Retroanalisado 1226 601 315 136 85 57 43 

Erro Percentual 1,32% -8,52% 15,81% 3,82% 13,33% -6,56% -15,69% 

Erro Quadrático 0,02% 0,73% 2,50% 0,15% 1,78% 0,43% 2,46% 

 

Figura A.38 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 3 considerando sistema com 4 
camadas no sentido articulado 

 
 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

D
e

fl
ex

õ
es

 (
0

,0
1

 m
m

) 

Offset (cm) 

Bacia deflectométrica real x teórica - Caso 7.4 

Bacia Real Bacia Teórica



241 

RETROANÁLISE CONSIDERANDO SISTEMA COM 4 CAMADAS NO SENTIDO ARTICULADO 
 

CASO 4: BLOCOS TRINCADOS SOBRE BASE DE BRITA 1 
 

Quadro A.33 – Parâmetros estatísticos dos módulos de resiliência retroanalisados da seção 
com blocos trincados sobre brita 1 

Parâmetros 
estatísticos 

Bloco de 
concreto 

Areia de 
assentamento 

Base de  
brita 1 

Subleito 
LG´ 

RMSE 

Faixa de Valores (MPa) 436 - 825 3 - 16 49 - 192 160 - 274 12,9 % - 22,6% 

Média (MPa) 619 8 127 210 18,3% 

Mediana (MPa) 619 8 137 208 18,4% 

Desvio Padrão (MPa) 130 4 55 39 3,7% 

CV 0,21 0,44 0,43 0,19 0,20 

1º Quartil (MPa) 527 6 89 175 - 

Mediana (MPa) 619 8 137 208 - 

3º Quartil (MPa) 694 11 173 245 - 

Limite inferior (MPa) 277 -1 -38 69 - 

Limite superior (MPa) 944 18 299 350 - 

Outliers mínimos (MPa)  - - - - - 

Outliers máximos (MPa) - - - - - 

 
Figura A.39 – Box plot da retroanálise do Caso 4 considerando sistema com 4 camadas no 

sentido articulado 
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Quadro A.34 – Exemplo de retroanálise do caso 4 considerando sistema com 4 camadas no 
sentido articulado 

Caso 8.8: Blocos Trincados sobre Brita 1 

Número do Bloco: 23 Carga: 33,8 KN 

Camada Espessura (mm) Poisson  
Módulo  

Retroanalisado (MPa) 

Bloco de concreto  80 0,35 549 

Areia de assentamento  
+ Geotêxtil  

30 0,35 14 

Base de Brita 1 200 0,35 141 

Subleito LG' - 0,35 192 

 

Descrição 
Caso 5.11 - Valores das Deflexões (x 0,01 mm) 

RMSE 
D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 

Medido com FWD 1248 674 268 112 64 52 45 

12,94% 
Retroanalisado 1269 607 308 128 79 54 41 

Erro Percentual 1,68% -9,94% 14,93% 14,29% 23,44% 3,85% -8,89% 

Erro Quadrático 0,03% 0,99% 2,23% 2,04% 5,49% 0,15% 0,79% 

 

Figura A.40 – Bacia deflectométrica retroanalisada do caso 4 considerando sistema com 4 
camadas no sentido articulado 
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APÊNDICE B – Levantamento do ICP 

 
Quadro B.1 – Levantamento do ICP da Seção 1 
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Quadro B.2 – Levantamento do ICP da Seção 2 
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