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RESUMO 

A comparação do grau de permeabilidade entre as camadas de revestimento com blocos 

maciços e com blocos de piso grama constitui um grande parâmetro para a tomada de 

decisão em um projeto de pavimentação. Para o entendimento da importância deste 

projeto, é necessário que se entenda alguns entes do ciclo hidrológico como o fenômeno 

da infiltração de água no solo e o escoamento superficial. Estes elementos sofrem 

interferência, constantemente, pela ingerência na ocupação do solo acarretando em 

prejuízos que afetam diretamente a população. Na execução de sistemas de infiltração 

de água pluvial, deve-se determinar o coeficiente de permeabilidade, que corresponde à 

velocidade média de percolação da água no solo, e a taxa de infiltração, que representa 

o volume infiltrado por unidade de área em um determinado tempo. Neste trabalho foi 

realizado um estudo de caso na qual foram ensaiadas nove amostras que foram úteis na 

caracterização do material da camada de base e das peças utilizadas na pavimentação. O 

aparelho utilizado nos ensaios de campo foi o infiltrômetro de anéis concêntricos. 

Finalizando a pesquisa, apresenta-se um comparativo de custos entre as duas tipologias 

de revestimento de pavimentação comparadas.  

Palavras-chave: Avaliação do grau de permeabilidade. Blocos maciços e blocos de 

piso grama. Comparativo de custos.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

The permeability level comparison between the coating layers adopting massive blocks 

and grass flooring blocks embodies a key concern during a decision-making process in a 

paving project. Aiming a higher understanding on the project, it is necessary to consider 

some facts on the hydrological cycle as the phenomenon of soil water infiltration and 

superficial drainage. These elements suffer regularly conflict due to a lack of 

management on the land use; therefore occupation damages are affecting the public 

order. During the rain water infiltration system execution, an estimation of the 

permeability coefficient is require, in which correspond to an average speed of 

groundwater percolation and an infiltration rate. These values represent a volume 

absorbed in a time and space scale.  This project consists on a case of study in which 

nine samples were presented to characterize some materials from different layers and 

gears used on the paving. The device used on the field trials was designed to evaluate 

the infiltration levels using concentric rings. Concluding the project, a budget 

comparison through both materials were presented. 

Key words: Permeability level evaluation. Massive block and grass flooring block. Cost 

comparison. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sucesso dos pavimentos de peças pré-moldadas de concreto em todo o 

mundo pode ser atribuído à maneira única pela qual combinam os três requisitos 

fundamentais da pavimentação: a estética, a capacidade estrutural e a integração com o 

meio ambiente. 

As peças pré-moldadas de concreto são duráveis e rígidas como as placas de 

concreto tendo, ao mesmo tempo, a flexibilidade encontrada na pavimentação asfáltica. 

Essas características resultaram em um amplo investimento do mercado privado que 

disponibiliza várias tipologias de revestimento para a pavimentação. 

O emprego de peças pré-moldadas de concreto encontra um fértil campo de 

aplicações: de pátios de estacionamentos de automóveis até áreas industriais ou 

portuárias submetidas a cargas elevadas, além de ser muito utilizado em regiões sob as 

quais se instalarão ou haverá necessidade de intervenção mediante manutenção de redes 

de água, esgoto, telefone e outros. 

Na ocasião da construção do Shopping Parangaba em Fortaleza – CE, os 

profissionais de engenharia responsáveis pela concepção do projeto de pavimentação 

externa enfrentaram o questionamento sob qual tipologia de revestimento adotar, 

inclusive pelo fato de que a preocupação com a eficiência ecológica também deveria ser 

levada em consideração. O cuidado com a impermeabilização do solo e o consequente 

aumento no escoamento superficial acirrou a dúvida entre a utilização na camada de 

revestimento dos blocos maciços ou dos blocos de piso grama, comumente vendido com 

o propósito de aumentar a retenção de água.  

O solo é um sistema de renovação lenta. Os cuidados com a ocupação e 

utilização desse recurso são importantes para a prevenção de problemas relacionados à 

compactação, poluição e inundação. O conhecimento aprofundado sobre os solos em 

meio ambiente urbano pode promover uma melhor qualidade de vida e relação 

equilibrada entre os seres humanos e a natureza.  

A urbanização é um fenômeno em expansão no mundo e no Brasil. As áreas 

urbanizadas estão em aumento progressivo com o consequente aumento da taxa de uso 

inadequado do solo, indicando a falta de planejamento racional para de ocupação 
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humana. Grande parte desse descontrole é identificada nos projetos de pavimentação 

que corroboram com o quadro maléfico mencionado. 

Dessa forma, com o propósito de verificar a eficiência da pavimentação com 

blocos maciços e com os blocos de piso grama relacionados ao coeficiente de 

permeabilidade, nasce a presente pesquisa. Todos os materiais ensaiados, os projetos e 

os relatórios apresentados, são oriundos da obra do Shopping Parangaba que se 

apresenta como o estudo de caso adotado. 

Complementando o instrumento, apresenta-se um comparativo de custos 

com as nuances reais do projeto simulando o orçamento executivo da pavimentação 

externa do shopping para as duas tipologias de revestimento analisadas. 

 

1.1 Problema da pesquisa 

O problema da pesquisa investigado é a verificação e a comparação da 

eficiência da pavimentação com os blocos pré-moldados de concreto maciço e com os 

blocos de piso grama relacionados ao coeficiente de permeabilidade. As capacidades 

dessas culturas são avaliadas na busca da técnica de revestimento favorecedora ao 

caminho natural das águas precipitadas.    

Complementando a pesquisa, sabe-se que todo projeto de engenharia 

merece atenção com relação à viabilidade econômica. Com isso, a preocupação 

financeira recebe destaque com a apresentação de um comparativo de custos entre as 

tipologias de revestimento analisadas.  

 

1.2 Justificativa 

Com a evolução tecnológica a humanidade criou novos mecanismos de 

interferência no espaço natural.  A falta de gestão dos órgãos responsáveis pelas 

interferências realizadas acaba por modificar o ambiente, dificultando sua recuperação e 

aumentando os custos deste processo. Dessa forma, o solo lidera o quesito degradação 

quando abordamos o tema urbanização descontrolada (PEDRON et al., 2007). 

A naturalidade no processo de formação do solo é alterada 

significativamente pelas interferências realizadas, acarretando um impacto tanto em 



14 
 

escala territorial, quanto ao longo do tempo. A impermeabilização do solo é uma 

problemática fiel as alterações das funções ecológicas impedindo-o de cumprir sua 

função no ciclo ecológico. 

A falta de gerência no processo de urbanização acaba por compactar o solo, 

diminuindo a porosidade e a infiltração de água, aumentando o escoamento superficial, 

de modo que um volume maior de precipitação escorre de forma mais rápida para os 

cursos de água, aumentando o pico de vazão e a potencialidade de enchentes. A 

ocorrência da urbanização sem planejamento em relação ao recurso solo acentua as 

alterações morfológicas, a compactação, a erosão, a poluição, vetorização de doenças e 

o deslizamento de encostas (PEDRON et al., 2004). 

Segundo Tucci (2009), a impermeabilização é uma das principais causas das 

inundações e deslizamentos em áreas urbanas, pois acarreta a diminuição das áreas 

verdes, reduz a capacidade de infiltração de água no solo e aumenta a capacidade de 

escoamento. Dessa forma, toda a água proveniente da chuva percola nos centros 

urbanos procurando seu curso natural não o encontrando, inclusive, por outros fatores 

poluidores como assoreamentos e depósitos de resíduos sólidos que não permitem o 

escoamento livre. O tamanho das cidades é diretamente proporcional a tendência de 

impermeabilização, e consequentemente maior o risco destes fenômenos passarem a ser 

usuais. 

No cenário explorado, nasce o anseio de melhoria da utilização da 

engenharia como meio na gestão técnica de pavimentação, perfazendo o caminho do 

estudo dos materiais e da melhor formulação dos projetos para os empreendimentos, 

utilizando as técnicas adequadas do ponto de vista econômico e ecológico em prol de 

melhores resultados gerais.   

 

1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo geral 

Comparar a pavimentação entre os blocos maciços de concreto com os 

blocos de piso grama sob o ponto de vista das características que favorecem a infiltração 

da água no solo, ressaltando os custos necessários para a realização do projeto. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Avaliar a infiltração de água individualmente, mediante a utilização dos 

infiltrômetros de anéis concêntricos, para o solo compactado e para o pavimento já 

revestido com os blocos maciços e com os blocos de piso grama; 

- Gerar os gráficos de velocidade de infiltração e infiltração acumulada para 

o período ensaiado das três modalidades expostas no item anterior comparando-as;  

- Realizar os ensaios de laboratório que caracterizam os materiais ensaiados 

validando ou não os resultados obtidos em campo;  

- Verificar os custos necessários para a pavimentação com os blocos 

maciços e com os blocos de piso grama comparando-os. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, distribuídos da 

maneira a seguir delineada, já incluso o presente segmento (Cap. 1 – INTRODUÇÃO). 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo está presente uma revisão bibliográfica, destacando-se os 

temas: um breve histórico da pavimentação, que revisa o primórdio da pavimentação 

com peças pré-moldadas identificando os povos que mais contribuíram para sua 

disseminação; a urbanização e o processo de impermeabilização do solo, que descreve 

os fatores responsáveis por este processo e os males oriundos da sua propagação no 

curso do ciclo hidrológico; a infiltração da água no solo, que apresenta os entes 

influenciadores neste processo; e o pavimento intertravado, que revisa seu processo 

construtivo, sua estrutura típica, classificação e especificação.  

 

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados todos os materiais de pesquisa, tais como: a 

localização do empreendimento, a especificação dos materiais ensaiados e as normas 

utilizadas nos ensaios de laboratório.  

A metodologia é descrita mostrando todos os equipamentos e procedimentos 

dos ensaios de campo com o infiltrômetro de anéis concêntricos e de laboratório que 

servem para a caracterização dos materiais e validação dos resultados de campo. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS: ESTUDO DE CASO 

SHOPPING PARANGABA 

Analisam-se os dados de permeabilidade individualmente para o solo 

compactado, para os blocos maciços e para os blocos de piso grama. As informações 

mais importantes são a velocidade de infiltração média e a máxima infiltração 

acumulada por tipologia ensaiada. Completando o capítulo, realiza-se a análise do 

comparativo de custos entre os blocos estudados.  

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões finais e as recomendações 

para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Um breve histórico da pavimentação no mundo e no Brasil 

A compreensão da importância da pavimentação com revestimento em 

peças pré-moldadas de concreto é possível mediante a recorrência aos fatos históricos 

que mostram como os povos, através dos séculos, sentiram a necessidade da construção 

de caminhos que facilitassem a interação entre os povoados estabelecendo comunicação 

entre eles. 

Madrid (1985) descreve o entrelaçamento histórico dos pavimentos de peças 

pré-moldadas e o primeiro indício de construção com superfície durável, há cerca de 25 

séculos: a cobertura do terreno com a colocação de pedras em estado natural 

configurando a origem da pavimentação. Este fato releva a necessidade da obtenção de 

vias duráveis permitindo o trânsito de forma rápida e segura. 

Em consonância com o processo de evolução dos veículos, nasceu a 

necessidade de uma superfície de rolamento mais uniforme, ou seja, com um padrão 

melhorado de conforto. Com o objetivo de melhorar o ajuste entre as peças, passou-se a 

talhá-las acarretando no primeiro indício de pavimentação com peças pré-moldadas. 

Bernucci et al. (2008) relatam que reavivar o histórico da pavimentação é 

relembrar a própria história da humanidade, passando pelo povoamento dos continentes, 

o intercâmbio comercial, religioso e cultural, urbanização e desenvolvimento. O 

crescimento dessa relação foi sentido no progresso dos procedimentos de pavimentação 

(MULLER, 2005). 

Estudos relatam que os egípcios são precursores da antiguidade na 

construção de estradas. Sua utilização era baseada no transporte de carga mediante os 

trenós, principalmente na construção das pirâmides entre os anos de 2600 – 2400 a.C. O 

desenvolvimento do revestimento das vias era feito com lajões justapostos em base com 

boa capacidade de suporte (SAUNIER, 1936). 

 Destacam-se várias estradas da antiguidade, como: a estrada de Semíramis 

(600 a.C) realizada entre as cidades da Babilônia (atual território do Iraque) e Ecbátana 

(hoje Hamadá, Irã); na Ásia Menor a Estrada Real (anos 500 a.C.) com 2000 km de 

extensão ligando Jônia (região da Grécia) a Susa (hoje Irã); e na época de Alexandre, o 
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Grande (anos 300 a.C.) cita-se a estrada de Susa a Persépolis (Teerã, atual capital do 

Irã). 

Bittencourt (1958) destaca a importância da Estrada da Seda (auge 600 d.C) 

para o desenvolvimento do mercantilismo na China, Índia, Ásia e partes da Europa. As 

vias não eram utilizadas apenas para o comércio da Seda, outros produtos valiosos da 

época como o ouro e o marfim foram comercializados na região. Ademais, a difusão da 

religião budista merece destaque na rota da seda. 

Knapton (1996) relata o avanço das técnicas de pavimentação levando em 

consideração os primórdios da civilização ocidental. Este fato permitiu o 

desenvolvimento dos povos através dos séculos. 

No período compreendido entre os anos 800 e 350 a.C, os povos etruscos 

dominaram a Itália. A cargo destes povos é creditado o desbravamento de caminhos 

específicos para transporte de pessoas e cargas entre as colônias da época. Eram 

preocupados em realizar construções que permitissem atingir distâncias longas com 

conforto e resistência aplicando superfícies planas na sua pavimentação. Suas ruas 

chegaram a atingir 15m de largura e no revestimento era utilizada pedra de mão, 

juntamente com um material de rejuntamento, fino, permitindo maior segurança quanto 

ao escorregamento na presença de água na superfície. 

O império etrusco agregou muitos conhecimentos da pavimentação romana 

potencializando seu povo. Á medida que os romanos conquistavam novas regiões houve 

a necessidade de construir ligações com o Império para principalmente manter o 

deslocamento de tropas militares, caso fosse necessário. O império romano teve seu 

auge por volta do século 117 d.C., mas desde os primeiros séculos d.C. o poder e a 

riqueza permitiram sua expansão a regiões distantes de toda a Europa como a Bretanha 

(Inglaterra), Gália (França) e parte da Germânia (Alemanha). Dessa forma, é notório o 

domínio romano no mediterrâneo. 

Os caminhos romanos utilizavam materiais geralmente constituídos por 

solos arenosos misturados a pedras naturais do tipo seixo rolados. Devido o tamanho do 

seu território e o grande número de colônias é claro que a disponibilidade de matéria 

prima, clima e topografia tornavam-se fatores preponderantes na característica da via 
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(CHEVALLIER, 1976). Pedras talhadas como espécie de meio-fio predominavam na 

arquitetura dos revestimentos (MARGARY, 1973). 

As obras eram focadas, inicialmente, no rápido deslocamento das tropas 

militares. A política de desenvolvimento das colônias levou estes caminhos a serem 

utilizados para propósitos civis e de cunho econômico, transportando riquezas. 

Escavações arqueológicas realizadas em 1887, em Londres, em ruas da 

Idade Média, determinaram que muitas vias possuíam estruturas compostas por três ou 

quatro camadas de diferentes espessuras e granulometrias. A importância dada ao 

estudo dos materiais e caracterização do solo era uma característica da engenharia 

romana.  Ademais, também é fruto do estudo viário romano a preocupação com aterros 

e drenagem. 

Bernucci et al. (2008) destacam que o final do império romano em 476 d.C. 

iniciou um longo período de descaso com a construção e conservação de estradas no 

mundo. Este fato propagou uma crise nas comodidades européias marcando os séculos 

X a XII como de poucos cuidados com os caminhos do continente. 

Segundo Mascarenhas Neto (1790), este quadro começa a ser modificado no 

reinado francês de Felipe Augusto (1180-1223). No entanto, os ingleses observando o 

modelo adotado no país vizinho conseguiram construir vias mais cômodas, duráveis e 

velozes da Europa, ocasionando o melhor progresso industrial do país.   

Ainda referenciado pelo mesmo autor, Portugal tornou-se destaque na 

época, pois conseguiu encontrar matéria-prima de melhor qualidade e em maior 

quantidade do que Inglaterra e França. Este quadro foi favorável ao crescimento 

econômico deste país. 

A ligação do progresso de Portugal com o descobrimento do Brasil é 

intrínseca. Com isso, o crescimento do comércio português permitiu a este povo investir 

na busca por novos mercados e isto foi realizado com o avanço da navegação. Através 

deste meio o Brasil foi descoberto no ano de 1500 dando início a sua colonização. 

O início das relações entre Portugal e o Brasil foi baseado em uma 

colonização de exploração. Dessa forma, com o passar dos anos, o país Lusitano se 

instalou no território brasileiro trazendo algumas das suas tecnologias da época com o 
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propósito de facilitar o domínio e a retirada das especiarias, principalmente o ouro. Com 

o propósito de favorecer o transporte das mercadorias desejadas, os portugueses 

desembarcaram no Brasil todas as suas técnicas de pavimentação largamente 

desenvolvidas para a época. 

 

2.2 A urbanização e o processo de impermeabilização do solo 

Em nosso país, a urbanização de forma mais rápida ocorreu a partir da 

década de 1960 com o aumento do êxodo rural provocado pelas mudanças nas relações 

de trabalho no campo e na cidade. Contudo, esse fenômeno não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento adequado da infraestrutura urbana de forma a propiciar aos habitantes 

um sistema de saneamento adequado.  

Zampronio (2009) afirma que questões políticas como deficiência na 

educação pública e falhas nas obras de saneamento ambiental exigem grandes somas de 

investimento público, restando cifras mínimas para o gerenciamento do risco de cheias. 

Assim, a falta ou a má educação difundida no Brasil é em grande parte responsável pela 

população não ter a consciência acerca dos seus direitos e deveres enquanto agentes 

sociais nem muito menos exercitam o seu papel fiscalizador no que tange aos problemas 

urbanos e sociais.  

As obras de infraestrutura no Brasil não são feitas de forma preventiva, mas 

sim quase que unicamente corretivas. Esse fato, por si só acarreta grande acréscimo nos 

custos da obra, muita vezes inviabilizando-as do ponto de vista financeiro. Assim, fica 

notório o desacerto entre o planejamento e o seu crescimento.   

De acordo com Fontes (2003), o fenômeno da urbanização acarreta 

modificações significativas no uso do solo, que por sua vez provocam marcas indeléveis 

nas respostas hidrológicas das áreas urbanizadas, apresentando os efeitos mais notáveis 

no aumento do escoamento superficial e na diminuição da infiltração de água, o que 

provoca inevitavelmente as inundações urbanas. 

O ciclo hidrológico da água é dividido em sete fases básicas: a precipitação, 

a interceptação, a evaporação, a evapotranspiração, a infiltração, o escoamento 

superficial e o escoamento subterrâneo. Dessas fases, é indispensável o estudo do 
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escoamento superficial para o dimensionamento hidráulico e o manejo da bacia 

hidrográfica. Nesta fase, são tratadas a ocorrência e o transporte da água na superfície 

terrestre, visto que, boa parte dos estudos hidrológicos está ligada ao aproveitamento da 

água superficial e à proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento. 

Figura 1 – Esquema do ciclo hidrológico 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2000. 

Silva et al. (2005) afirmam que o escoamento superficial é formado pelo 

excesso de precipitação que ocorre logo após uma chuva e se desloca livremente pela 

superfície terrestre, até um rio, que pode ser alimentado pelas águas subterrâneas. 

Assim, a transformação do solo pode gerar uma modificação no escoamento de uma 

bacia fazendo com que uma região, antes permeável, passe a ser impermeável, ou 

mesmo ocorra a alteração da declividade de terrenos, por meio da construção de 

edificações, execução de pavimentos ou pela realização de outras obras. As 

precipitações, mesmo de pequenas e médias intensidades, resultam em problemas de 

inundações, mormente nos grandes centros urbanos. 

Canholi (2005) aponta como causa das inundações urbanas a quase 

impermeabilização dos solos, os sistemas de drenagem de águas pluviais ultrapassados, 

acúmulo de lixos e outros detritos em bocas de lobo que impedem o livre escoamento 

das águas. 

Tucci (2007) descreve que a impermeabilização de 7% da área dos lotes já 

resulta na duplicação do escoamento superficial e, em casos mais extremos, como a 

impermeabilização de 80% do lote, geram um volume de escoamento superficial oito 
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vezes maior. Com isso, o crescimento de áreas impermeáveis eleva o escoamento 

superficial. A água que infiltra no solo contribui para a formação e a recarga dos 

aquíferos subterrâneos. Nesse diapasão, a infiltração também vai colaborar na 

diminuição de processos de inundações, pois quanto maior a área permeável para 

infiltração das águas pluviais menor será o escoamento superficial. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), os fatores que mais 

colaboram para o fenômeno das enchentes são as ruas, os telhados e os 

estacionamentos. Com base nisso, estudos estão focados para novos conceitos em 

projetos de drenagem urbana.  

Os fundamentos da drenagem urbana estão basicamente em não transferir os 

impactos à jusante, evitando a ampliação das cheias naturais, a recuperação dos corpos 

hídricos e a busca pelo reequilíbrio dos ciclos naturais. 

Em suma, como principais soluções apontadas para os problemas até aqui 

explanados, temos: captação dos telhados, bacias de infiltração, áreas livres, arborização 

urbana, rio com mata e a pavimentação com pisos permeáveis, foco deste trabalho. 

  2.3 A infiltração da água no solo 

Trevisol (2002) ressalta que os fatores que influenciam o escoamento 

superficial podem ser de ordem climática, relacionados à precipitação ou de natureza 

fisiográficas ligados às características físicas da bacia. Dentre os fatores climáticos se 

destacam a intensidade e a duração da precipitação, pois quanto maior a intensidade da 

chuva, mais rápido o solo atinge a sua capacidade de infiltração provocando um excesso 

de precipitação que escoará superficialmente. A duração também é diretamente 

proporcional ao escoamento, pois para chuvas de intensidade constante, o escoamento 

será maior quanto maior for a sua duração.  

Segundo Baccaro (1994), compõem os fatores fisiográficos: a área, a forma, 

a permeabilidade e a capacidade de infiltração e a topografia da bacia. A influência da 

área é clara, pois ela determina a maior ou a menor quantidade de água que a bacia pode 

coletar. A permeabilidade do solo influi diretamente na capacidade de infiltração, ou 

seja, quanto mais permeável for o solo, maior será a quantidade de água que ele pode 

absorver, diminuindo assim a ocorrência de excesso de precipitação.  
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A capacidade de infiltração é nada mais do que a capacidade máxima que o 

solo consegue absorver de água da chuva em determinada condição mesmo que esse 

processo não seja contínuo ao longo do tempo. Devido a uma chuva, a velocidade de 

infiltração é máxima no início do evento, e de acordo com as condições do solo, a 

velocidade decresce rapidamente. A velocidade de infiltração gradualmente se aproxima 

de um valor mínimo e constante, sob chuva, e com o passar do tempo essa velocidade 

constante é denominada de velocidade de infiltração básica. 

Na execução de sistemas de infiltração de água pluvial deve-se determinar o 

Coeficiente de Permeabilidade (K), que corresponde a velocidade média de percolação 

da água no solo e a taxa de infiltração, que representa o volume infiltrado por unidade 

de área em um determinado tempo. A viabilidade de um sistema de infiltração acontece 

quando o valor da taxa de infiltração é suficiente para que o solo absorva o volume de 

água de chuva captado em um curto intervalo de tempo, sendo um período máximo de 6 

a 12 horas de esgotamento do volume captado. Quanto menor o k do solo, menor é a 

viabilidade de um sistema de infiltração de água de chuva, pois valores de “K” abaixo 

de     cm/s correspondem a solos com permeabilidade muito baixa (SILVA, 2006).  

Tabela 1 – Classificação do solo com relação aos intervalos do coeficiente de 
permeabilidade 

GRAU DE PERMEABILIDADE VALORES DE K (cm/s) 

Elevado Maiores do que      

Médio      a      

Baixo       a      

Muito Baixo             

Praticamente Impermeável Menores do que      

Fonte: Lambe e Whitman, 1979. 

Ainda é possível relacionar a granulometria do solo com o coeficiente de 

permeabilidade (CAPUTO, 2008). 
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Tabela 2 – Valores frequentes para o coeficiente de permeabilidade (K) dos solos 
TIPO DE SOLO PERMEABILIDADE (cm/s) 

Areia Grossa 0,4 

Areia Média 0,1 

Pedregulho Arenoso 0,01 

Areia Fina 40 ×      

Pedregulho areno-siltoso 4 ×      

Areia siltosa 1 ×      

Silte 0,5 ×      

Argila arenosa 0,05 ×      

Argila siltosa 0,01 ×      

Argila 0,001 ×      

Argila coloidal 1 ×      

Fonte: Caputo, 1998. 

 

2.3.1Fatores que influenciam na capacidade de infiltração 

Caputo (2008) destaca que o coeficiente de permeabilidade para diferentes 

solos depende significativamente da temperatura e do índice de vazios do solo. A 

velocidade de infiltração aumenta com a temperatura, devido à diminuição da 

viscosidade da água. Com relação ao índice de vazios, alguns fatores necessitam ser 

manuseados corretamente para o sucesso na determinação da capacidade de infiltração 

de um sistema. 

a) Absorção de água (A) 

Processo pelo qual a água é conduzida e tende a ocupar os poros permeáveis 

de um corpo sólido poroso. É também o incremento de massa de um corpo sólido 

poroso devido à penetração de água em seus poros permeáveis, em relação à sua massa 

em estado seco.                                                                                                       (1) 

Onde:       – é a massa da amostra saturada em água após a imersão e fervura. 



25 
    – é a massa da amostra seca em estufa. 

b) Índice de Vazios (  ) 

A permeabilidade dos solos esta relacionada com o índice de vazios, logo, 

com a sua porosidade. Quanto mais poroso for um solo (maior a dimensão dos poros),  

maior será o índice de vazios, por conseguinte, mais permeável (para argilas moles, isto 

não se verifica).                                                                                                                       (2) 

Onde:    – é a massa da amostra saturada imersa em água após fervura 

c) Porosidade (n) 

Trata-se da razão entre o volume de vazios e o volume total da amostra. 

                                                                                                       (3)              

Onde: 

 Vt -  é o volume total da amostra. 

 Vv – é o volume de vazios. 

 

 

d) Teor de Umidade (H) 

Trata-se da razão entre o peso da água contida num certo volume de solo e o 

peso da parte sólida existente neste mesmo volume, expresso em porcentagem 

(CAPUTO,1988) 

                                                                                                       (4)                              

Onde: 

 Pa – é o peso da água. 

 Os – é o peso do sólido para um mesmo volume. 
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e) Grau de saturação do solo (S) 

Trata-se da razão do volume de água presente em uma amostrae o volume 

de vazios, logo: 

                                                                                                       (5) 

Onde Va é o volume da amostra. 

f) Composição Granulométrica 

O tamanho das partículas que constituem os solos influencia no valor de 

“k”. Nos solos pedregulhosos sem finos (partículas com diâmetro superior a 2mm), por 

exemplo, o valor de “k” é superior a 0,01cm/s; já nos solos finos (partícula com 

diâmetro inferior a 0,074mm) os valores de “k” são inferiores a este valor. 

g) Composição Minerológica 

A predominância de alguns tipos de minerais na constituição dos solos tem 

grande influência na permeabilidade. Por exemplo, argilas moles possuem um valor de 

“k” muito baixo, que varia de      a      cm/s. Já nos solos arenosos, cascalhentos 

sem finos, que são constituídos, principalmente, de minerais silicosos (quartzo) o valor 

de “k” é da ordem de 1,0 a 0,01cm/s. 

h) Permeabilidade 

A capacidade de permitir o escoamento de água através do solo é chamada 

de permeabilidade do solo, sendo seu grau determinado pelo coeficiente de 

permeabilidade. 

Sua determinação é importante nas diversas obras de engenharia, tais como: 

drenagem, rebaixamento do nível d’água, recalques e outros. 

O coeficiente de permeabilidade é função da lei experimental de Darcy, 

proposta em 1856 por esse engenheiro, de acordo com a qual a velocidade de 

percolação é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico definido pela razão entre 

a altura da coluna d’água (h) e a espessura da camada de solo (L). 

Existem alguns fatores influenciadores do coeficiente de permeabilidade, 

tais como: os diferentes tipos de solos, e, para um mesmo solo, tem-se a interferência da 

temperatura e do índice de vazios. 
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No projeto em questão, precisa-se identificar e classificar o coeficiente de 

permeabilidade em terrenos estratificados formando as camadas de solo natural, 

subleito, sub-base e base fundamentais no sucesso da execução da pavimentação. 

 

i) Compactação do solo 

A evolução da compactação deve-se aos trabalhos de O.J. Porter, seguindo-

se o de R.R. Proctor (BAPTISTA et al.,1976). O primeiro estudou a relação que liga a 

densidade do solo com o teor de umidade deste, quando submetido a uma determinada 

energia de compactação. 

Dessa forma, a compactação do solo é o aumento do peso específico do solo 

por manipulação mediante o aumento da pressão ou a vibração, das partículas de solo, 

de modo que resultem num estado íntimo. 

Alguns quesitos definidos em projeto influenciam na qualidade da 

compactação do solo, e, durante a pesquisa, deve-se estar próximo dos entes: 

- Teor de umidade para o solo compactado; 

- Temperatura prevista; 

- Manipulação do solo. 

 

2.3.2 Cálculo da infiltração com o infiltrômetro de anéis concêntricos 

Os dois parâmetros fundamentais para a determinação no ensaio com o 

infiltrômetro de anéis concêntricos são a velocidade de infiltração (VI) e a infiltração 

acumulada (I). A VI nada mais é do que a razão entre a lâmina de água infiltrada por um 

dado tempo medido. Esta medida retorna a capacidade de infiltração do solo para o 

período verificado e, normalmente, é fornecida em mm/h ou cm/h. Já a I é o total real 

penetrado pela água no solo até o presente instante medido. Sua determinação é feita em 

mm ou cm para o tempo determinado para o ensaio. 

Com a obtenção de VI e I, geram-se dois gráficos que servem para analisar 

os diversos materiais ou amostras ensaiadas. Cruzando esses dados, chega-se as 

características fisiográficas dos materiais de onde é possível mensurar a quantidade de 

água que penetrará no solo e o que irá escoar superficialmente com o derramamento de 

água provacado por chuvas ou aspersão, no caso da agricultura. 
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2.4 O pavimento intertravado 

Os primeiros avanços no desenvolvimento da utilização da pavimentação 

intertravada, ocorreram na Holanda e Alemanha no período de reconstrução dos países 

após a Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 50, houve uma evolução dos 

modelos de fôrmas existentes para a fabricação das Peças Pré-moldadas de Concreto 

(PPC). Inicialmente as peças imitavam os tijolos e pedras aparelhadas utilizadas na 

época, com o escopo de obter sua substituição gradual. Nesta fase, as únicas vantagens 

de utilização eram os custos mais baixos e a homogeneidade dimensional. 

Após essa fase, foi incorporado um refinamento maior nas formas das peças, 

disponibilizando outros modelos de peças com formatos dentados, principalmente. O 

conceito de intertravamento e um melhor controle de espessuras das juntas começavam 

a ser implantados. A praticidade no assentamento estava sendo facilmente identificado 

na utilização correta de mão de obra pouco especializada. 

O aprimoramento da pavimentação intertravada possibilitou relacionar a 

escolha da forma geométrica com o desempenho do pavimento, em função do tipo de 

tráfego. Mais recentemente, novas e importantes transformações ocorreram com a 

iniciativa de desenvolver o assentamento mecânico. Na década de 60, além de grande 

parte dos países europeus, o pavimento intertravado já estava consolidado 

comercialmente nas Américas Central, do Sul e na África do Sul. 

2.4.1 O processo construtivo 

Shackel (1990) apresenta detalhadamente os procedimentos para execução e 

manutenção dos pavimentos com peças pré-moldadas. As peças de concreto são 

assentadas, manual ou mecanicamente, sobre a camada de areia compactada; em 

seguida espalha-se a areia para o preenchimento das juntas e compactam-se as peças 

novamente até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia. Dessa forma, o 

intertravamento das peças, estado desejável para o bom desempenho do pavimento, é 

obtido (HALLACK, 1998). 
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Figura 2 – Etapas construtivas 

 

Fonte: Hallack, 1998. 

 

2.4.2 A estrutura típica e a classificação 

Na ótica estritamente técnica, pode-se dizer que a função básica e primeira 

de um pavimento é distribuir cargas concentradas, de maneira a proteger o subleito, 

fazendo com que sua capacidade de suporte não seja excedida, seja o subleito resultante 

de corte ou aterro. Com isso, os intertravados possuem a seção transversal típica 

mostrada na Figura 3, abstraídos eventuais abaulamentos ou caimentos e dispositivos de 

drenagem. 

Figura 3 – Estrutura típica do pavimento intertravado 

 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland, 2001. 
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A camada de rolamento é formada por peças pré-moldadas de concreto que 

compõem um revestimento de durabilidade e resistência adequadas assentadas sobre 

uma camada delgada de areia. Este revestimento deve ser capaz de suportar as cargas e 

tensões provocadas pelo tráfego, protegendo a camada de base do desgaste por abrasão 

e a mantendo com baixos níveis de umidade permitindo melhor estabilidade do material 

constituinte (HALLACK, 1998). 

A base, que tanto pode ser composta de material puramente granular ou 

estabilizado, é normalmente a principal componente estrutural do pavimento. A ela resta 

a função de receber e distribuir as tensões provenientes das solicitações externas e 

transmití-las em intensidade menor às camadas subjacentes. 

Estudos realizados por Knapton (1976) demonstram que a camada de base 

deve ser uma camada pouco permeável, ou impermeável, para evitar a penetração da 

água e a prematura deterioração do subleito. Shackel (1990) admite que o 

dimensionamento poderá requerer, ainda, uma camada de sub-base, suplementar à base, 

executada diretamente sobre o leito regularizado ou sobre o reforço do subleito 

dependendo da magnitude das cargas geradas pelo tráfego e das características 

mecânicas e dos módulos de elasticidade da base e do subleito. A sub-base, cujas 

funções são semelhantes às da camada de base, geralmente é constituída de material 

granular, de maneira a proporcionar ganhos de resistência global da estrutura e custos 

menores.  

2.4.2.1 Tipos de classificação 

Vários critérios podem ser utilizados na classificação dos pavimentos 

intertravados: (i) quanto a tipologia do material utilizado na fabricação das peças, (ii) 

quanto à rigidez,  (iii) quanto ao formato do intertravamento dos blocos, (iv) quanto às 

espessuras, tipo de tráfego, e (v) quanto à porosidade da pavimentação. 

Os estudos dos itens de (i) ao (iv) estão bastante evoluídos. No entanto, 

desconfia-se ainda da real funcionalidade de ganho na infiltrabilidade de água com a 

adoção de revestimentos de concreto permeáveis ou preenchidos com grama. Este 

trabalho possui como interesse o avanço no estudo desse fenômeno. 

A porosidade considerada pode ser relacionada ao revestimento, a uma das 

camadas drenantes (base, sub-base etc), ou, ainda, ao conjunto da pavimentação 
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objetivando o escoamento da água superficial, podendo ser chamado de pavimento 

drenante. 

Madrid et al. (2003) concluíram que a umidade dos pavimentos 

intertravados jovens, entre um e dois anos, atingem períodos mais longos que os 

pavimentos antigos, esta assertiva será discutida no desenvolvimento da pesquisa. Dessa 

forma, é lançada a hipótese do selamento das juntas com o passar do tempo. As ações 

físico-químicas e à presença de finos nas juntas são rotuladas como responsáveis por 

esse processo. 

A permeabilidade do pavimento intertravado é questionável quanto à 

eficiência.  Com o escopo de suprir essa necessidade, desenvolveu-se blocos vazados ao 

centro, que permitem o cultivo de gramas, proporcionando melhor permeabilidade do 

pavimento. Esse tipo de bloco tem aplicação direcionada para áreas de tráfego leve, 

como estacionamentos, praças, condomínios, entre outros. 

 

2.4.2.2 Piso grama 

Esse tipo de piso é composto por peças de concreto vazadas e preenchidas 

com grama dedicadas à pavimentação de áreas externas proporcionando um piso mais 

permeável e drenante permitindo, ainda, que haja um melhor escoamento da água da 

chuva pelo solo. 

Um corte esquemático na pavimentação com piso grama aproxima-o muito 

da pavimentação com blocos intertravados maciços, deixando a cargo da formulação da 

peça e do preenchimento com grama a grande diferença entre os processos discutidos 

anteriormente. No entanto, para fins de mercado a proximidade para por aí. É que a 

vantajosa promessa com relação à infiltrabilidade da água no solo está difundindo cada 

vez mais os blocos de piso grama. 
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Figura 4 - Seção transversal do piso grama e do piso intertravado maciço 

 

Fonte: http://www.tecpavi.com.br/dicaspisograma.htm, 2013. 

 

O piso grama oferece proteção a grama evitando o esmagamento em áreas 

de passeio ou estacionamentos. Esse tipo de piso tem fácil instalação, oferece segurança 

por conferir função antiderrapante e, também, proporciona praticidade a área onde o 

mesmo é instalado, pois, logo após sua aplicação, este já está disponível para passagem 

ou tráfego. Interessante notar a possibilidade de remoção sem grandes transtornos de 

suas peças podendo reaproveitá-las na instalação em outras áreas. O piso grama pode 

ser instalado em calçadas, ruas, jardins, estacionamentos, praças, áreas de recreação, 

pátios escolares, entre outros espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecpavi.com.br/dicaspisograma.htm
http://clickobra.com/paisagismo/calcada-verde-medida-que-auxilia-e-preserva-o-meio-ambiente
http://2.bp.blogspot.com/_cIwcqz76P3A/TPjpzZyZ-oI/AAAAAAAAABg/al7H6HeUjew/s1600/pisograma_001.jpg
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento experimental, englobando a verificação da capacidade 

de infiltração de água no solo pavimentado com piso grama e intertravado maciço, bem 

como o comparativo de custos entre eles, esta dividido em três fases: 

- Determinação da capacidade de infiltração do sistema de pavimentação 

(camada de revestimento, base e sub-base) em campo; 

- Caracterização dos materiais em laboratório; 

- Realização de um comparativo de custos. 

 

3.1 Materiais 

3.1.1 Materiais utilizados em campo 

A área de influência a ser atendida pelo Shopping Parangaba abrange 1,2 

milhão de consumidores residentes no âmbito da distância-tempo média de 15 minutos 

de automóvel a partir do ponto onde será construído o shopping center. Do total da 

população residente nesta área, ou seja, 1,2 milhão de consumidores, 600 mil 

consumidores pertencem à classe C e 222 mil, à classe B. Também fazem parte desta 

área os seguintes bairros do vizinho município de Maracanaú, integrante da Grande 

Fortaleza: Jardim Paraíso, Conjunto Industrial e Conjunto Jardim Fluminense. 

O terreno de 52.657,67m², onde está sendo construído o Shopping 

Parangaba, fica localizado na confluência da Rua Germano Frank com a Avenida Carlos 

Amora, ao lado do terminal de ônibus Parangaba e da estação Parangaba do metrô de 

Fortaleza- Metrofor.  
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Figura 5 – Localização do Shopping Parangaba. 

 

Fonte: Google maps, 2013. 

 

O Shopping Parangaba possui no seu terreno 20.333,13m² de área de 

ocupação e 32.324,54m² de área remanescente para estacionamentos, circulação de 

autos e jardins. O estacionamento perfaz um total de 1.389 vagas de estacionamento, na 

qual 795 unidades estão sobre o solo e 594 sobre a estrutura. Este trabalho possui como 

foco o estudo da pavimentação empregada, analisando-a do ponto de vista da sua 

eficiência com relação ao índice de permeabilidade. 

Para determinação dos parâmetros de permeabilidade necessários para a 

classificação das tipologias de revestimento com relação a sua funcionalidade, faz-se 

necessário a utilização do ensaio de infiltrabilidade com os anéis concêntricos. Este 

experimento se desenvolve mediante a realização de três ensaios para cada modalidade 

ensaiada, sendo três amostras com blocos de piso grama, três amostras com blocos 

maciços e três amostras no solo compactado para que se possa compará-los 

determinando sua real eficiência nos primeiros anos de utilização.  
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3.1.2 Materiais utilizados em laboratório 

Os ensaios de laboratório possuem o propósito de caracterizar tanto as peças 

de piso grama e blocos maciços quanto o material utilizado na camada de base e da 

areia de assentamento. Esta classificação é fundamental no entendimento e validação 

dos resultados de campo. Dessa forma, têm-se a ficha técnica dos materiais utilizados 

nos ensaios. 

Tabela 3 – Especificações dos materiais de pavimentação ensaiados  

 

Fonte: Do autor. 

 

As normas utilizadas na obtenção dos dados são: 

- NBR 9778 (2005) Argamassa e Concreto endurecido – Determinação da 

absorção de água, do índice de vazios e da massa específica; 

- NBR 7217 (1987) Agregados – Determinação da composição 

granulométrica; 

- NBR 14545 (2000) Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade 

de solos argilosos a carga variável. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção da capacidade de infiltração com o uso do infiltrômetro de anéis 

concêntricos 

A obtenção das capacidades de infiltração para as três tipologias ensaiadas, 

os blocos maciços, os blocos de piso grama e o solo compactado, foram realizadas com 

a utilização de dois cilindros concêntricos e um tanque de água com leitura vertical de 

onde é possível a medição do volume de água aduzida ao cilindro interno. Os cilindros 

são produzidos com 50 e 25cm dispostos de forma concêntricas e ambos com 30cm de 

altura. Para o prosseguimento do procedimento, deve-se enterrar 15cm do elemento. 

Caso não seja possível, veda-se exteriormente e interiormente os dois cilindros com 

argila saturada a fim de isolar o sistema. 

Figura 6 - Esquema do infiltrômetro de anéis concêntricos  

 

Fonte: Carvalho e Da Silva, 2006. 

 

A água é aplicada no anel externo a fim de estabilizar o sistema. 

Posteriormente, anota-se a leitura do tanque de água no instante inicial para que essa 
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possa ser comparada ao final do tempo pré-determinado para o ensaio obtendo assim a 

infiltração vertical de cada procedimento. 

É válido lembrar que a função do anel externo é evitar que a água do anel 

interno infiltre lateralmente, mascarando o resultado do teste. A altura da lâmina de 

água nos dois anéis deve ser estipulada pelo executor do procedimento. No início do 

teste, essa altura pode influenciar nos resultados, entretanto, com o decorrer do tempo, 

ela passa a não ter efeito. 

O teste é finalizado quando a Taxa de Infiltração (TI) permanecer constante. 

Na prática, considera-se que isto ocorre quando a TI variar menos do que 10% de um 

período para outro. Neste momento, considera-se que o solo atingiu a TI estável. 

O experimento realizado em campo é possível com os materiais 

apresentados na Figura 7 e descritos abaixo. 

Figura 7 - Infiltrômetro de anéis concêntricos e seus acessórios 

 

Fonte: Do autor, 2013 – Ensaio real no Shopping Parangaba. 

 

- Dois anéis de chapa metálica, sendo o maior com o diâmetro de 50cm e 

o menor com diâmetro de 25cm; 

- Tanque de água com torneira, mangueira e leitura vertical em 

centímetros; 
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- Balde normal para calibração de água; 

- Cronômetro profissional;  

- Trena com 5m; 

- Nível de pedreiro; 

- Marreta; 

- Água e argila saturada; 

- Peças dos revestimentos de pavimentação estudados: piso grama 

(assentado com grama prevendo a situação real) e blocos intertravados 

maciços. 

 

3.2.2 Procedimentos de laboratório 

3.2.2.1 Determinação da absorção de água, do índice de vazios e da massa específica 

das peças utilizadas nos revestimentos de pavimentação – NBR 9778 (2005). 

Para a secagem e a determinação da massa seca (  ) dos blocos de piso 

grama e dos blocos maciços, a amostra deve ser colocada na estufa mantendo-a a 

mesma temperatura (105 ± 5)ᵒC por um período de 72h. Posteriormente, determina-se a 

massa da amostra registrando-a. 

Na saturação da amostra e na determinação de sua massa na condição 

saturada (    ) e imersa em água, imerge-se a amostra à temperatura de (23 ± 2)ᵒC 

mantendo-a durante 72h nessa condição. É cabível repetir o processo até que duas 

pesagens sucessivas não se alterem mais do que 0,5% da menor massa para que se possa 

atingir a confiabilidade no resultado final     . 
Finalizada a etapa de saturação, coloca-se a amostra em um recipiente cheio 

de água, que deve ser progressivamente levado à ebulição, a qual deve começar depois 

de 15 a 30min. A ebulição deve ser mantida por um período de 5h, mantendo-se, 

aproximadamente, constante o volume de água. Posteriormente, deixa-se a água esfriar 

naturalmente até a temperatura de (23 ± 2)ᵒC. Determina-se a massa imersa    ) com o 

auxílio da balança hidrostática. 

Finalizando, retira-se a amostra da água e enxuga-a com um pano úmido. 

Dessa forma, pode-se determinar e registrar a     . 
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Para a realização do ensaio é necessário os equipamentos abaixo 

relacionados: 

- Balança hidrostática; 

- Recipientes adequados para imersão e fervura; 

- Peças de concreto utilizadas nos revestimentos; 

- Estufa com dimensões internas apropriadas para armazenar as amostras 

e capaz de manter a temperatura no intervalo de (105 ± 5)ᵒC. 

 

3.2.2.2 Determinação do coeficiente de permeabilidade do material de base e da areia 

de assentamento – NBR 7217 (1987) 

Incialmente, é preparado a base do permeâmetro colocando na tampa 

inferior uma tela de arame com malha de 2mm e, sobre ela, uma camada de areia grossa 

com espessura da ordem de 1cm, que será recoberta por um anel de borracha para evitar 

o seu contato com a argila plástica que envolverá o corpo de prova. 

Em seguida, acopla-se o cilindro metálico à base assim preparada. 

Posiciona-se o corpo de prova no centro do cilindro envolvendo-o com a argila plástica. 

A colocação da argila deve se processar em camadas da ordem de 2cm de altura, 

compactando-se os bastões de forma a evitar  o aparecimento de caminhos preferenciais 

entre as paredes do cilindro e o corpo de prova. Finalizando esta etapa, veda-se o 

mesmo com um anel de borracha e fecha-se o conjunto com a tampa superior. 

O corpo de prova é saturado ascendentemente mediante o orifício 

encontrado na tampa inferior. O processo será considerado satisfatório quando for 

observado o aparecimento de água na tampa superior. 

Os sistemas de aplicação e de medição de cargas hidráulicas são conectados 

ao orifício localizado na tampa superior iniciando o ensaio propriamente dito, 

efetuando-se as medidas das cargas hidráulicas, dos tempos decorridos e da temperatura 

da água percolante pelo corpo de prova. 

Para a realização do ensaio é necessário os equipamentos abaixo 

relacionados: 

- Permeâmetro de carga variável com bureta graduada; 
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- Compactador, molde e extrator, utilizados na preparação da amostra; 

- Estufa; 

- Balança. 

 

3.2.2.3 Determinação da composição granulométrica do material de base e da areia de 

assentamento – NBR 14545 (2000) 

Inicialmente, seca-se a amostra de ensaio em estufa (105-110)ᵒC, esfria à 

temperatura ambiente e determina sua massa    ) . 

As peneiras são encaixadas de modo a formar um único conjunto de 

peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o topo. Coloca-se a 

amostra ou porções dela sobre a peneira superior do conjunto, de modo a evitar a 

formação de camada espessa de material sobre qualquer uma das peneiras. 

A agitação mecânica do conjunto é promovida por um tempo razoável, 

permitindo a separação e a classificação prévia dos diferentes tamanhos de grão da 

amostra. Manualmente, as peneiras superiores do conjunto são destacadas e agitadas 

(com tampa e fundo falsos encaixados) até que, após 1min de agitação contínua, a 

massa de material passante pela peneira seja inferior a 1% da massa do material 

retirado. 

Remove-se o material retido na peneira para uma bandeja identificada. 

Escova-se a tela em ambos os lados para limpar a peneira. O material removido pelo 

lado interno é considerado como retido (juntar na bandeja) e o desprendido na parte 

inferior considerado como passante. 

Após a realização deste processo com todas as peneiras, determina-se a 

massa total de material retido em casa uma das peneiras e no fundo do conjunto. O 

somatório de todas as massas não deve diferir de 0,3% da massa seca da amostra, 

inicialmente introduzida no conjunto de peneiras. 

Para a finalização do procedimento, deve-se determinar a Dimensão 

Máxima Característica (DMC) e o Módulo de Finura (MF). O DMC é associado à 

distribuição granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal, em 

milímetros, da malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado 

apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em 

massa. Já o MF é a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um 

agregado, nas peneiras da série normal, dividida por 100. 
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Para a realização do ensaio é necessário os equipamentos abaixo 

relacionados: 

- Balança com resolução de 0,1% da massa da amostra de ensaio; 

- Estufa para secagem; 

- Peneiras das séries normal e intermediária, tampa e fundo; 

- Agitador de peneiras; 

- Bandejas;  

- Fundo avulso de peneiras. 

 

3.2.3 Obtenção do comparativo de custos 

Inicialmente, buscam-se todas as informações do projeto necessárias para a 

construção da pavimentação. Dados que compõe todo o conjunto, a terraplenagem, os 

materiais utilizados nas camadas de subleito, de sub-base, de base, de areia de 

assentamento, da área total de revestimento e as empreiteiras transformadoras, devem 

ser levados em consideração na orçamentação. 

No entanto, foca-se na obtenção do custo unitário do metro quadrado para o 

fornecimento das peças de piso grama e de piso maciço, pelo fato das camadas 

subsequentes apresentarem as mesmas características com relação à dimensão e à 

tipologia do material empregado. Com isso, deve-se utilizar o orçamento executivo 

realizado pela equipe de engenheiros do shopping para estas camadas, restando a 

pesquisa de mercado para o comparativo de custos entre os revestimentos. 

São identificadas as empresas atuantes no fornecimento das peças de 

concreto, solicitando-as um orçamento com os dados reais de projeto. Deve-se procurar 

o maior número de dados possíveis para o estabelecimento de uma conclusão de valor 

consolidada. Quanto menor o número de amostras, maior deve ser o cuidado a ser 

tomado no exame dos dados. Com isso, o número de amostras analisadas na pesquisa 

será de cinco orçamentos. 

De posse das cinco amostras, deve-se utilizar o menor valor encontrado para 

cada modalidade de revestimento. Posteriormente, remete-se este valor a planilha do 

orçamento executivo encontrando o valor total do projeto e o custo do metro quadrado 

para cada tipo estudado. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: ESTUDO DE CASO SHOPPING 

PARANGABA 

4.1 Dados oriundos dos ensaios de campo 

Os dados obtidos nos nove ensaios de campo, sendo três amostras de solo 

compactado, três amostras de blocos maciços e três amostras de blocos de piso grama, 

encontram-se apresentados no APÊNDICE – A – RESULTADOS INDIVIDUAIS DAS 

NOVE AMOSTRAS ENSAIADAS EM CAMPO, nas Tabelas Apêndice I.1 a I.9. Estes 

dados foram tratados estatisticamente, na qual foi determinada a média aritmética dos 

três ensaios para cada tipologia de revestimento analisada. Dessa forma, torna-se 

possível o entendimento da tendência dos comportamentos observados em campo, bem 

como a comparação das características entre eles. 

A obtenção dos dados de Velocidade de Infiltração (VI) e da Infiltração 

Acumulada (I) no solo compactado servem como parâmetros de comportamento para a 

análise dos ensaios com os blocos maciços e com os blocos de piso grama. Com isso, 

tem-se a Tabela 4 e os Gráficos 1 e 2, que apresentam os dados do solo compactado. 

 

Tabela 4 – Resultados obtidos para as amostras de solo compactado 

Tempo 
(min) 

Lâminas 
Ensaio 4 – 

Solo 
Compactado 

(mm) 

Lâminas 
Ensaio 5 – 

Solo 
Compactado 

(mm) 

Lâminas 
Ensaio 6 – 

Solo 
Compactado 

(mm) 

Média 
Infiltração 
Acumulada 
– I (mm) 

Média 
Velocidade de 
Infiltração – 
VI (mm/h) 

0,25 25,2 25,2 27,7 26,0 6.238,5 

0,50 22,6 20,1 25,2 48,6 5.433,5 

1,00 17,6 15,1 17,6 65,4 2.012,4 

2,00 25,2 20,1 17,6 86,4 1.257,8 

4,00 5,0 20,1 10,1 98,1 352,2 

8,00 10,1 10,1 5,0 106,5 125,8 

15,00 5,0 5,0 5,0 111,5 43,1 

30,00 2,5 2,5 2,5 114,0 10,1 
Fonte: Do autor. 
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Gráfico 1 – Comportamento da velocidade de infiltração média dos ensaios no solo 
compactado 

 

Fonte: Do autor. 

De acordo com a tabela e o gráfico apresentado, é possível verificar a 

ocorrência da VI máxima no período inicial de 0,25min perfazendo o valor de 

6.238,5mm/h. Este valor recebe um decaimento acentuado no período compreendido 

entre 0,50 e 4min reduzindo 5.081,3mm/h da sua capacidade de infiltração e chegando 

ao patamar de 352,2mm/h no final da marcação do período. Entre o intervalo de 8 a 

15min, tem-se a continuação do decaimento seguido de uma tendência de estabilização 

dos valores conforme é possível a visualização gráfica. O sistema teve como parâmetro 

de estabilização a VI de 10,1mm/h. 
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 Gráfico 2 – Comportamento da infiltração acumulada média das amostras no solo 
compactado 

 

Fonte: Do autor. 

 

Antes de analisar o gráfico da I é importante relembrar que o conjunto das 

camadas de base e sub-base perfaz uma altura de 20 cm de acordo com o projeto 

executivo. Nos períodos compreendidos entre 0,0 e 0,50min, têm-se as lâminas mais 

elevadas do sistema devido ao preenchimento inicial dos vazios existentes na camada, 

chama-se esse fenômeno de lavagem do solo. Posteriormente, entre 1 e 4min, identifica-

se a redução no potencial de infiltração ocasionado pela saturação do solo. Diante do 

intervalo de 8 a 30min, visualiza-se a padronização e a tendência de estabilização do 

potencial de infiltração. A média das amostras dos ensaios no solo compactado obteve 

como I máxima 114 mm para o período do ensaio. 

Com as tendências de comportamentos definidas pela média dos ensaios no 

solo compactado, é possível definir e comparar as respostas obtidas em campo para os 

ensaios com os blocos maciços. Dessa forma, tem-se a Tabela 5 e os Gráficos 3 e 4 que 

apresentam as peculiaridades dessas peças. 
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Tabela 5 – Resultados obtidos para as amostras de blocos maciços 

Tempo 
(min) 

Lâminas 
Ensaio 1 

– 
Maciços 

(mm) 

Lâminas 
Ensaio 2 

– 
Maciços 

(mm) 

Lâminas 
Ensaio 3 

– 
Maciços 

(mm) 

Média 
Infiltração 

Acumulada – 
I (mm) 

Média 
Velocidade de 

Infiltração – VI 
(mm/h) 

0,25 27,7 15,1 25,2 22,6 5.433,5 

0,50 22,6 12,6 22,6 41,9 4.628,5 

1,00 32,7 17,6 35,2 70,4 3.421,1 

2,00 5,0 12,6 7,5 78,8 503,1 

4,00 12,6 20,1 7,5 92,2 402,5 

8,00 20,1 20,1 17,6 111,5 289,3 

15,00 30,2 30,2 27,7 140,9 251,6 

30,00 20,1 25,2 25,2 164,3 93,9 
Fonte: Do autor. 

 

Gráfico 3 – Comportamento da velocidade de infiltração média dos ensaios com os 
blocos maciços. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Com o apoio da tabela e do gráfico apresentado, é possível verificar que a 

ocorrência da VI máxima no período inicial de 0,25min é de 5.433,5mm/h. Identifica-se 

um vertiginoso decaimento no período compreendido entre 1 e 2min reduzindo 

2.918,0mm/h da sua capacidade de infiltração e chegando ao patamar de 503,1mm/h no 

final da marcação do período. Entre o intervalo de 4 a 30min, tem-se a continuação do 
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decaimento seguido de uma tendência de estabilização dos valores. A tipologia em 

ensaio teve como parâmetro de estabilização a VI de 93,9mm/h.  

 

Gráfico 4 – Comportamento da infiltração acumulada média dos ensaios com os 
blocos maciços 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para que se possa iniciar o estudo dos dados de infiltração acumulada é 

fundamental atentar para a especificação do material que registra como altura da peça 

oito centímetros. No período compreendido entre 0,0 e 1min, têm-se altas lâminas 

ocasionadas pelo umedecimento do bloco e o preenchimento dos seus poros. Entre o 

intervalo de 2 a 4min, é observado um decréscimo na infiltração provocado pela 

saturação da peça e a transição do escoamento do bloco para o solo, justificando o 

retorno da elevação da lâmina infiltrada a partir do oitavo minuto de ensaio até sua 

tendência a estabilização. Extrai-se que a média da I máxima nos ensaios foi de 164,3 

mm para o período ensaiado. 

Conforme as avaliações anteriores seguem a Tabela 6 e os Gráficos 5 e 6 

com a média dos dados provenientes dos ensaios com os blocos de piso grama para 

discussão. 
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Tabela 6 – Resultados obtidos para as amostras de blocos com piso grama 

Tempo 
(min) 

Lâminas 
Ensaio 4 – 

Piso Grama 
(mm) 

Lâminas 
Ensaio 5 – 

Piso Grama 
(mm) 

Lâminas 
Ensaio 6 – 

Piso Grama 
(mm) 

Média 
Infiltração 

Acumulada – 
I (mm) 

Média 
Velocidade de 
Infiltração – 
VI (mm/h) 

0,25 30,8 31,4 30,8 31,0 7.445,9 

0,50 25,2 22,0 25,2 55,1 5.785,7 

1,00 12,6 16,4 12,6 69,0 1.660,2 

2,00 6,3 3,1 6,3 74,2 314,4 

4,00 12,6 10,7 12,6 86,2 358,5 

8,00 15,7 19,5 10,1 101,2 226,4 

15,00 15,7 13,8 10,7 114,7 115,0 

30,00 15,7 15,7 10,7 128,7 56,2 
Fonte: Do autor. 

 

Gráfico 5 – Comportamento da velocidade de infiltração média dos ensaios com os 
blocos de piso grama 

 

Fonte: Do autor. 

 

É possível verificar que a VI máxima ocorre no período inicial de 0,25min 

com um valor de 7.445,9mm/h. Este valor recebe um decaimento acentuado no período 

compreendido entre 0,50 e 2min reduzindo 5.471,3mm/h da sua capacidade de 

infiltração e chegando a 314,4mm/h no final da marcação do período. Entre o intervalo 

de 4 e 30min, tem-se a continuação do decaimento seguido de uma tendência de 
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estabilização dos valores conforme é possível visualizar no gráfico. O sistema teve 

como parâmetro de estabilização a VI de 56,2mm/h. 

 

Gráfico 6 – Comportamento da infiltração acumulada média dos ensaios com os 
blocos de piso grama 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para os blocos de piso grama também é válida a consideração de que a peça 

possui como altura oito centímetros. No período compreendido entre 0,25 e 0,50 min, 

têm-se altas lâminas ocasionadas pelo umedecimento do concreto e, principalmente, do 

adubo utilizado no plantio da grama. A presença de água no adubo provoca a sua 

característica expansiva que reduz vertiginosamente a lâmina infiltrada do sistema, este 

fenômeno é perceptível quando o ensaio chega a 2min. Posteriormente, o fluido passa 

pelo período de transição entre a camada de revestimento e o solo quando inicia sua 

tendência a estabilização nos tempos compreendidos entre 8 e 30min. A média da I 

máxima para os blocos de piso grama é de 128,7 mm para o período ensaiado.  

Reunindo todas as informações apresentadas com o propósito de avaliar as 

tipologias de revestimento relacionando-as, segue o Gráfico 7 que apresenta as três 

médias exploradas anteriormente para comparação. 
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Gráfico 7 – Médias das infiltrações acumuladas para as três tipologias de amostras 

ensaiadas 

  

Fonte: Do autor. 

 

Para as peças em solicitação na sua idade inicial, os blocos maciços 

ensaiados no Shopping Parangaba apresentaram uma infiltração acumulada em torno de 

21% mais alta do que o piso grama. Este fato é explicado por dois motivos: um relativo 

a absorção de água, e consequentemente o índice de vazios, e o outro devido a saturação 

do adubo utilizado no plantio da grama. 

A absorção de água e o teor de vazios dos blocos maciços apresentaram-se 

mais elevados do que os blocos de piso grama. Este fato permite uma fluidez mais 

contínua da água até seu encontro com a camada de base que possui outras 

características de permeabilidade. 

A falsa impressão das lâminas iniciais dos blocos de piso grama é superada 

pela saturação acelerada do adubo. Sabe-se que a propriedade expansiva deste material 

influencia negativamente nas forças de coesão e capilaridade dificultando o transcorrer 

do processo natural de passagem da água 

É de conhecimento científico que os fatores responsáveis pela queda do 

coeficiente de permeabilidade são: a umidade do solo, a sua distribuição 

granulométrica, a temperatura da água e do sistema e a sua compactação. 

O projeto de pavimentação externa do Shopping Parangaba prevê um rígido 

controle na execução das camadas de base e sub-base. A compactação desta etapa 

164,3  

128,7  
114,0  
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construtiva é realizada com a utilização de maquinário apropriado como rolos lisos, 

motoniveladoras e outros, garantindo uma compactação desejável para o sistema. Com 

isso, é de se esperar a ocorrência da diminuição nos espaços entre as partículas do solo 

ocasionando um baixo índice de permeabilidade. Observando o gráfico, identifica-se 

este comportamento, na qual a coluna referente à infiltração acumulada do solo 

compactado é a menor das três com 114 mm ao final do ensaio. 

 

4.2 Dados oriundos dos ensaios de laboratório 

Os ensaios de laboratório foram focados na obtenção de resultados com 

relação às peças utilizadas no revestimento da pavimentação, blocos de piso grama e 

maciços, além da caracterização do material de base e de assentamento. 

De acordo com os procedimentos previstos em norma para o ensaio de 

absorção de água, índice de vazios e massa específica, foram coletadas quatro peças 

como amostras, sendo duas relacionadas ao piso grama e duas referentes aos blocos 

maciços resultando nos valores apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados do ensaio de determinação da absorção de água, do índice de 
vazios e da massa específica  

 

Fonte: Do autor. 

 

Analisando os parâmetros de entrada   ,    e      , identifica-se pequenas 

alterações nos resultados que ocasionam diferenças representativas nos valores de 

absorção e índice de vazios. Percebe-se que a homogeneização dos resultados das 

amostras referente ao piso grama é mais regular em comparação aos resultados obtidos 

com os blocos maciços. Este fato reitera a importância da relação entre a produção das 

peças e a sua funcionalidade.  
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Para validação dos resultados obtidos em campo, dois parâmetros dispostos 

na tabela possuem influência aumentada: a absorção de água e o índice de vazios. Dessa 

forma, apresentam-se em forma de gráficos os resultados obtidos na caracterização das 

amostras. 

Inicialmente, tem-se a absorção de água que trata da medição do volume dos 

poros de concreto e não à facilidade que o fluído pode penetrar no mesmo. 

 

Gráfico 8 – Valores obtidos para a absorção de água (%) 

 

Fonte: Do autor. 

 

Examina-se que os blocos de piso grama possuem como valor médio de 

absorção de água aproximadamente 4,5%. Sua disposição se apresenta de maneira bem 

homogeneizada quando comparada aos blocos maciços.  

Partindo para a observação dos blocos maciços, estes possuem a média em 

torno de 7%, tendo a amostra (A) um valor ligeiramente elevado com relação à amostra 

(B), diferença de 0,87%. Esta desigualdade não é significativa quando relacionada à 

eficiência final do revestimento. 

Com um percentual de absorção de água acrescido em comparação ao piso 

grama, os blocos maciços apresentam maior porosidade podendo acarretar na 

diminuição da sua resistência mecânica. É válido mencionar a carência de ensaios 

específicos para a pavimentação com blocos intertravados. 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

Piso Grama (A) Piso Grama (B) Maciço (A) Maciço (B) 

A
B

SO
R

Ç
Ã

O
 (%

) 

TIPOLOGIA DAS AMOSTRAS 



52 
 

Com relação a percentuais máximos admitidos, o valor típico de controle 

adotado pelas normas internacionais de blocos intertravados é de 6% de absorção. A 

NBR 12118 (2007) atribui como limite máximo de absorção 10%. 

Analisando o Gráfico 9 que apresenta os resultados obtidos com relação ao 

índice de vazios, indiretamente validamos os números anteriormente discutidos no 

ensaio de absorção de água. 

 

Gráfico 9 – Valores obtidos para o índice de vazios (%) 

 

Fonte: Do autor. 

 

Verifica-se que os blocos de piso grama possuem como valor médio de 

índice de vazios aproximadamente 9,5%. É perceptível a padronização da produção 

quando se visualiza regularidade na apresentação dos resultados das amostras.  

Os blocos maciços apresentam uma média de 14,5% no índice especificado. 

Dessa forma, tem-se uma diferença de 5% na comparação entre as tipologias de 

revestimento. 

O aumento no volume de vazios identificado nos blocos maciços influencia 

diretamente na VI da água verificada nos ensaios de campo, visto que este índice é 

determinado pela razão entre a lâmina de água infiltrada e o tempo decorrido. Com isso, 

os blocos de piso grama, possuem permeabilidade diminuída com relação às amostras 

de blocos maciços. 
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Dando prosseguimento na discussão dos resultados, caracteriza-se de acordo 

com a granulometria o material de base e de assentamento. Trata-se de uma areia de 

britagem conhecida como pó de pedra.  

 

 

Tabela 8 – Estudo granulométrico do material de base e de assentamento 

 

Fonte: Do autor. 

 

Gráfico 10 – Curva granulométrica do material de base e de assentamento 

 

Fonte: Do autor. 
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Extraindo as informações, determina-se que a DMC da amostra é 2,4mm, 

confirmando sua classificação como agregado miúdo, e que o seu MF é 2,35. Estes 

parâmetros são fundamentais na determinação da zona de classificação qualitativa do 

material, bem como seu enquadramento dimensional. Com o apoio da NBR 7211 

(1983), o solo em questão é classificado como fino, pois possui MF dentro do intervalo 

1,71 < MF < 2,78. O material está classificado na zona ótima de utilização enquanto 

agregado. 

Tabela 9 – Classificação do solo de acordo com o módulo de finura 

CLASSIFICAÇÃO MÓDULO DE FINURA (MF) 

MUITO FINAS 1,35 < MF < 2,25 

*FINAS 1,71 < MF < 2,78 

MÉDIAS 2,11 < MF < 3,28 

GROSSAS 2,71 < MF < 4,02 

*classificação para a amostra ensaiada 

Fonte: ABNT NBR 7211, 1983. 

 

Figura 8 – Classificação do material ensaiado segundo a zona de utilização 

 

Fonte: http://aquarius.ime.eb.br/~moniz/matconst2/conc02.pdf, 2013 

Analisando o coeficiente de permeabilidade a carga constante do material de 

base, determina-se o grau de permeabilidade e o enquadramento tipológico do solo com 

relação aos valores frequentes deste coeficiente.  

Sua determinação é importante no entendimento, principalmente, da VI e o 

potencial de infiltração do solo apenas compactado, que se apresenta como parâmetro 

de comportamento antes da aplicação da camada de revestimento final. Avaliam-se os 

resultados obtidos em campo com os blocos de piso grama e maciços, sempre 

realizando um paralelo com o parâmetro definido anteriormente.  

 

http://aquarius.ime.eb.br/~moniz/matconst2/conc02.pdf
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Tabela 10 – Resultados do ensaio de permeabilidade a carga variável 

 

Fonte: Do autor. 

 

Verifica-se a existência de um fator de correção de 0,811 oriundo da 

transformação necessária da temperatura, pois o ensaio deve ser realizado a 20ᵒC. Após 

o aparecimento de quatro coeficientes sem variações significativas foi encerrado o 

ensaio obtendo o K médio de            cm/s. Este valor nos permite classificar a 

amostra de acordo com o seu grau de permeabilidade conforme Tabela 1 apresentada no 

capítulo de revisão bibliográfica. O limite enquadrado foi: grau de permeabilidade 

baixo, com               cm/s. 

Pesquisadores ao longo dos anos foram montando uma tabela com valores 

frequentes de K. A classificação encontrada para a amostra em questão é de areia siltosa 

com permeabilidade aproximadamente de       cm/s. 

Compactando todas as informações atribuídas ao material de base e de 

assentamento, segue a Tabela 12 visando a fácil caracterização do solo. Percebe-se que 

a sua configuração não é favorável à permeabilidade dos fluídos.   

 

Tabela 11 – Resumo dos dados obtidos nos ensaios 

AMOSTRA DMC MF ZONA DE 
UTILIZAÇÃO 

GRAU 
PERMEABILIDADE 

RESULTADOS 2,4 mm 2,35 2,20 < MF < 2,90 K =           

CLASSIFICAÇÃO Agregado 
Miúdo Fino Ótima Baixo 

Fonte: Do autor. 

 

 



56 
 

4.3 Comparativo de custos entre os blocos de piso grama e os blocos maciços 

Para a obtenção do comparativo de custos para o projeto do Shopping 

Parangaba foi necessário a fixação da especificação das peças de revestimento para o 

atendimento do projeto de pavimentação com suas características. Com isso, levou-se 

em consideração a seguinte definição de tipologia do material. 

Inicialmente, é importante citar que o processo de orçamentação seguiu as 

especificações de materiais de acordo com o exposto na seção referente a materiais e 

métodos desta pesquisa. Ademais, todos os orçamentos foram obtidos com a iniciativa 

privada, buscando a maior aproximação possível com a realidade encontrada no 

shopping. Também se definiu os parâmetros igualitários para a validação e utilização 

dos orçamentos na pesquisa. Os itens que todas as empresas atenderam de maneira 

homogênea foram: os prazos das entregas e as condições de pagamento. O propósito 

desta intervenção na consulta ao mercado é de fornecer igualdade de competição para 

todos os fornecedores, bem como o atendimento da obra. 

Após a discussão das diretrizes orçamentarias, segue a tabela constando os 

valores validados e incorporados ao estudo do comparativo de custos entre as peças 

utilizadas como revestimento da pavimentação do shopping. 

 

Tabela 12 – Custo unitário oriundo dos orçamentos 

ESPECIFICAÇÃO DO 
MATERIAL 

EMPRESAS ORÇADAS – Custo Unitário em R$/m² 

A  B  C  D  E  Custo 
Utilizado  

PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 
30Mpa – 8cm 27,50 32,00 30,70 25,20 33,00 R$ 25,20 

*PISO GRAMA INTERTRAVADO 
30Mpa – 8cm 25,80 29,70 32,00 28,64 35,68 R$ 25,80 

* Valores para fornecimento das peças sem aplicação da grama. 
Fonte: Do autor 

 

Analisando a tabela, percebe-se que o custo unitário para o fornecimento 

dos blocos de piso grama é mais caro do que os blocos maciços na ordem de 

R$0,60/  .  
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No entanto, deve-se levar em consideração um custo adicional no caso dos 

blocos de piso grama referente ao plantio da grama nas suas peças. O mercado oferece 

empresas especializadas na aplicação deste material, pois as fábricas de peças pré-

moldadas não realizam tal serviço. Neste caso, teríamos um aditivo no custo unitário 

desta cultura de acordo com a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Custo unitário adicional das peças de piso grama 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
EMPRESAS ORÇADAS – Custos Unitários em R$/m² 

A  B  C  D  E  Custo Utilizado  

Serviço de fornecimento e plantio com 
adubos de grama para pavimentação 
com piso grama de 8 cm. 

8,00 6,50 4,00 10,00 7,50 R$ 4,00 

Fonte: Do autor. 

 

Com isso, chega-se ao custo final por metro quadrado para cada tipologia de 

revestimento simulada na pavimentação da área externa do shopping. Este dado se faz 

importante, pois possibilita o encontro da real diferença orçamentaria entre as culturas 

empregadas auxiliando na tomada de decisão com relação a qual especificação adotar. 

 

Tabela 14 – Custo unitário final adotado 

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL Custo Final Adotado 
(R$/m²) 

PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 
30Mpa – 8cm 25,20 

PISO GRAMA INTERTRAVADO 
30Mpa – 8cm 29,80 

Fonte: Do autor. 

 

Com o apoio do orçamento executivo real do Shopping Parangaba é 

possível simular o valor final para a execução do projeto com os custos encontrados na 

pesquisa de mercado realizada. Seguem os resultados encontrados para a pavimentação 

com as tipologias de revestimento estudadas.  
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Tabela 15 – Orçamento executivo para a pavimentação com blocos maciços 

01.24.04. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA UND QTDE 
CUSTO 

(R$) 
VALOR 

(R$) 

01.24.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DO SUB-LEITO M2 24.988,66 1,61 40.256,72 

01.24.02 
MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ 
(12X35X100)CM INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO 

M 9.562,62 29,73 284.296,69 

01.24.03 EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM BRITA 
GRADUADA (H=20CM) M2 18.193,56 12,28 223.416,95 

01.24.04 
CALÇADA EXTERNA COMPLETA EM 
CIMENTADO TRACO 1:3 COM JUNTAS  
RISCADAS 

M2 1.041,37 39,4 41.030,06 

01.24.05 PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 
MACIÇO 30Mpa – 8cm M2 18.193,56 25,2 458.477,79 

  TOTAL DO PROJETO     1.047.478,21 
Fonte: Do autor. 

 

Tabela 16 – Orçamento executivo para a pavimentação com blocos de piso grama 

01.24.04. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA UND QTDE 
CUSTO 

(R$) 
VALOR 

(R$) 

01.24.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DO SUB-LEITO M2 24.988,66 1,61 40.256,72 

01.24.02 
MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ 
(12X35X100)CM INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO 

M 9.562,62 29,73 284.296,69 

01.24.03. EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM BRITA 
GRADUADA (H=20CM) M2 18.193,56 12,28 223.416,95 

01.24.04 
CALÇADA EXTERNA COMPLETA EM 
CIMENTADO TRACO 1:3 COM JUNTAS  
RISCADAS 

M2 1.041,37 39,4 41.030,06 

01.24.05 PISO GRAMA INTERTRAVADO 30Mpa – 
8cm M2 18.193,56 29,8 542.168,18 

  TOTAL DO PROJETO     1.131.168,60 
Fonte: Do autor. 

 

 É possível a verificação de que a pavimentação com os blocos de piso 

grama sairia 7,4% mais caro do que a realização do serviço com blocos maciços. É 

válido ressaltar que não está se levando em consideração a manutenção da 

pavimentação. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo diz respeito às conclusões da comparação realizada entre a 

pavimentação com blocos de piso grama e com os blocos maciços, uma visão técnica e 

financeira. Ademais, foram mostrados os resultados obtidos em campo com a utilização 

do infiltrômetro de anéis concêntricos na avaliação da permeabilidade do sistema e suas 

validações mediante os ensaios de laboratório. Completando a pesquisa, analisaram-se 

os orçamentos executivos realizados para as duas tipologias de revestimento estudadas.  

Nas pesquisas bibliográficas realizadas referentes aos estudos do pavimento 

intertravado, constatou-se a importância deste tema no estudo da infiltração de água no 

solo e o escoamento superficial que influencia no fenômeno urbano das inundações. 

De forma mais específica, é importante pontuar que os ensaios realizados 

são para obtenção de resultados das peças em estado inicial de serviço, levando em 

consideração os primeiros anos de utilização. Após a análise dos resultados obtidos, 

produziram-se as seguintes conclusões: 

- Os blocos maciços adotados no projeto são mais favoráveis ao processo de 

permeabilidade do que os blocos de piso grama, permitindo uma lâmina de 

35,6 mm maior e a velocidade de infiltração 37,7 mm/h mais elevada; 

- Para a absorção de água e o índice de vazios, verificou-se que pequenas 

alterações no processo de produção das peças podem resultar em 

comportamentos diferenciados no campo. O maior volume dos poros dos 

blocos maciços foi confirmado nos ensaios realizados em laboratório que 

resultou em uma diferença significativa de 2,5%. Sabe-se que o valor típico 

adotado pelas normas internacionais é de 6% de absorção, tendo o piso 

grama apresentado uma média de 4,5% e os blocos maciços 7%, 

reafirmando a discrepância entre os mesmos; 

- Analisando o índice de vazios, percebeu-se a continuidade na 

diferenciação entre as tipologias ensaiadas. Neste momento, os blocos 

maciços apresentaram como média 14,5% ao passo que os blocos de piso 

grama apresentaram 9,5%. A diferença de 5% entre as peças corrobora com 

o resultado final obtido nos ensaios de campo que valida os blocos maciços 

como mais susceptíveis a maiores velocidades de infiltração nas condições 

ensaiadas; 
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- Outro fator que favorece a utilização dos blocos maciços é a característica 

expansiva, portanto seladora, do adubo utilizado no plantio da grama dos 

blocos de piso grama; 

- Nos ensaios de laboratório, classificou-se o pó de pedra utilizado nas 

camadas de base e sub-base como agregado miúdo, fino, de boa qualidade 

para utilização em serviço e com grau de permeabilidade baixo, na ordem de     . A reunião dessas informações confirma que o solo não é favorável a 

permeabilidade, pois seus finos, oriundo do material e de um criterioso 

processo de compactação, reduzem substancialmente os espaços existentes 

entre os poros que seriam utilizáveis pela a água passante. Somado a este 

fato, a classificação do material na zona ótima de utilização garante uma boa 

graduação do mesmo favorecendo a padronização granulométrica e o 

comportamento dos ensaios; 

- Complementando a pesquisa, os blocos maciços apresentaram o custo 

unitário 7,4% mais barato que os blocos de piso grama; 

- O mercado privado, representado pela indústria dos pré-moldados, está 

mais preparada para o fornecimento dos blocos maciços, visto a dificuldade 

enfrentada no momento da orçamentação dos blocos de piso grama. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Tendo em vista que os ensaios foram realizados na idade inicial das peças, 

seria interessante a repetição dos ensaios nas idades mais avançadas para o 

acompanhamento da evolução do comportamento das tipologias empregadas. A 

repetição dos ensaios ajudará a entender os fenômenos de selagem das juntas e 

preenchimento com sujeiras dos poros da face frontal dos blocos. 

A fragilidade na normatização da pavimentação com blocos intertravados 

permite a sugestão de estudos com foco na determinação de padrões ideais para o índice 

de absorção de água e para o teor de vazios das peças. Conjuntamente, a proposição de 

um estudo granulométrico ideal para as camadas de base e sub-base que viabilizem a 

pavimentação com piso grama do ponto de vista da eficiência do sistema. 

Dando continuidade na proposição de metodologias que viabilizem um 

conjunto de pavimentação focado na permeabilidade, é interessante o investimento em 
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estudos relativos aos sistemas de drenagens. O entrelaçamento entre os entes camada de 

revestimento, camadas adjacentes e sistema de drenagem, pode acarretar em ganhos 

substanciais com relação ao tema discutido no trabalho.  

A avaliação com relação à temperatura do ambiente utilizando a 

pavimentação com blocos maciços e os blocos de piso grama gera uma boa discussão. 

Este parâmetro deve ser levado em consideração no momento da escolha da camada a 

ser utilizada pelos profissionais projetistas responsáveis pela tomada de decisão na 

viabilidade técnica do projeto. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS 
INDIVIDUAIS DAS NOVE AMOSTRAS 

ENSAIADAS EM CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

0,00 0,0000 0,9 0,963 - 0,0 0,0 -
0,25 0,0042 2,0 2,322 1358280,00 27,7 27,7 6641,0
0,50 0,0083 2,9 3,433 1111320,00 22,6 50,3 5433,5
1,00 0,0167 4,2 5,038 1605240,00 32,7 83,0 3924,2
2,00 0,0333 4,4 5,285 246960,00 5,0 88,0 301,9
4,00 0,0667 4,9 5,902 617400,00 12,6 100,6 377,3
8,00 0,1333 5,7 6,890 987840,00 20,1 120,7 301,9
15,00 0,2500 6,9 8,372 1481760,00 30,2 150,9 258,7
30,00 0,5000 7,7 9,360 987840,00 20,1 171,1 80,5
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0,000 0,0000 9,1 11,089 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 9,7 11,829 740880,00 15,1 15,1 3622,3
0,500 0,0083 10,2 12,447 617400,00 12,6 27,7 3018,6
1,000 0,0167 10,9 13,311 864360,00 17,6 45,3 2113,0
2,000 0,0333 11,4 13,929 617400,00 12,6 57,9 754,7
4,000 0,0667 12,2 14,916 987840,00 20,1 78,0 603,7
8,000 0,1333 13,0 15,904 987840,00 20,1 98,1 301,9
15,000 0,2500 14,2 17,386 1481760,00 30,2 128,3 258,7
30,000 0,5000 15,2 18,621 1234800,00 25,2 153,4 100,6

ENSAIO 2 - MACIÇO
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0,000 0,0000 1,2 1,334 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 2,2 2,568 1234800,00 25,2 25,2 6037,2
0,500 0,0083 3,1 3,680 1111320,00 22,6 47,8 5433,5
1,000 0,0167 4,5 5,409 1728720,00 35,2 83,0 4226,1
2,000 0,0333 4,8 5,779 370440,00 7,5 90,6 452,8
4,000 0,0667 5,1 6,149 370440,00 7,5 98,1 226,4
8,000 0,1333 5,8 7,014 864360,00 17,6 115,7 264,1
15,000 0,2500 6,9 8,372 1358280,00 27,7 143,4 237,2
30,000 0,5000 7,9 9,607 1234800,00 25,2 168,5 100,6

ENSAIO 3 - MACIÇO

Tempo (h)
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Acumulada (mm)
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0,000 0,0000 0,9 0,963 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 5,8 7,014 6050520,00 30,8 30,8 7395,6
0,500 0,0083 9,8 11,953 4939200,00 25,2 56,0 6037,2
1,000 0,0167 11,8 14,423 2469600,00 12,6 68,5 1509,3
2,000 0,0333 12,8 15,657 1234800,00 6,3 74,8 377,3
4,000 0,0667 14,8 18,127 2469600,00 12,6 87,4 377,3
8,000 0,1333 17,3 21,214 3087000,00 15,7 103,1 235,8
15,000 0,2500 19,8 24,301 3087000,00 15,7 118,9 134,8
30,000 0,5000 22,3 27,388 3087000,00 15,7 134,6 62,9

ENSAIO 4 - PISO GRAMA

Tempo (h)
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Acumulada (mm)
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Tempo 
(min)

Medição 
Ensaio 
(cm)

Volume 
(dm³)

Variação de 
Volume (mm³)

Lâmina 
Infiltrada 

(mm)

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000

0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00 15,00 30,00

V
e

lo
ci

d
ad

e
 d

e
 In

fi
lt

ra
çã

o
 (m

m
/h

)

Tempo (min)

R² = 0,9846

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

In
fi

lt
ra

çã
o

 A
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

Tempo (min)



 
 

 

0,000 0,0000 0,9 0,963 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 5,9 7,137 6174000,00 31,4 31,4 7546,5
0,500 0,0083 9,4 11,459 4321800,00 22,0 53,5 5282,6
1,000 0,0167 12,0 14,670 3210480,00 16,4 69,8 1962,1
2,000 0,0333 12,5 15,287 617400,00 3,1 72,9 188,7
4,000 0,0667 14,2 17,386 2099160,00 10,7 83,6 320,7
8,000 0,1333 17,3 21,214 3827880,00 19,5 103,1 292,4
15,000 0,2500 19,5 23,931 2716560,00 13,8 117,0 118,6
30,000 0,5000 22,0 27,018 3087000,00 15,7 132,7 62,9

ENSAIO 5 - PISO GRAMA

Tempo (h)
Infiltração 

Acumulada (mm)
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Infiltração (mm/h)
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0,000 0,0000 0,9 0,963 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 5,8 7,014 6050520,00 30,8 30,8 7395,6
0,500 0,0083 9,8 11,953 4939200,00 25,2 56,0 6037,2
1,000 0,0167 11,8 14,423 2469600,00 12,6 68,5 1509,3
2,000 0,0333 12,8 15,657 1234800,00 6,3 74,8 377,3
4,000 0,0667 14,8 18,127 2469600,00 12,6 87,4 377,3
8,000 0,1333 16,4 20,103 1975680,00 10,1 97,5 150,9
15,000 0,2500 18,1 22,202 2099160,00 10,7 108,2 91,6
30,000 0,5000 19,8 24,301 2099160,00 10,7 118,9 42,8

ENSAIO 6 - PISO GRAMA
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0,000 0,0000 2,0 2,322 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 3,0 3,556 1234800,00 25,2 25,2 6037,2
0,500 0,0083 3,9 4,668 1111320,00 22,6 47,8 5433,5
1,000 0,0167 4,6 5,532 864360,00 17,6 65,4 2113,0
2,000 0,0333 5,6 6,767 1234800,00 25,2 90,6 1509,3
4,000 0,0667 5,8 7,014 246960,00 5,0 95,6 150,9
8,000 0,1333 6,2 7,508 493920,00 10,1 105,7 150,9
15,000 0,2500 6,4 7,755 246960,00 5,0 110,7 43,1
30,000 0,5000 6,5 7,878 123480,00 2,5 113,2 10,1

ENSAIO 7 - SOLO COMPACTADO

Tempo (h)
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0,000 0,0000 3,5 4,174 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 4,5 5,409 1234800,00 25,2 25,2 6037,2
0,500 0,0083 5,3 6,396 987840,00 20,1 45,3 4829,8
1,000 0,0167 5,9 7,137 740880,00 15,1 60,4 1811,2
2,000 0,0333 6,7 8,125 987840,00 20,1 80,5 1207,4
4,000 0,0667 7,5 9,113 987840,00 20,1 100,6 603,7
8,000 0,1333 7,9 9,607 493920,00 10,1 110,7 150,9
15,000 0,2500 8,1 9,854 246960,00 5,0 115,7 43,1
30,000 0,5000 8,2 9,977 123480,00 2,5 118,2 10,1

ENSAIO 8 - SOLO COMPACTADO
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0,000 0,0000 8,2 9,977 - 0,0 0,0 -
0,250 0,0042 9,3 11,336 1358280,00 27,7 27,7 6641,0
0,500 0,0083 10,3 12,570 1234800,00 25,2 52,8 6037,2
1,000 0,0167 11,0 13,435 864360,00 17,6 70,4 2113,0
2,000 0,0333 11,7 14,299 864360,00 17,6 88,0 1056,5
4,000 0,0667 12,1 14,793 493920,00 10,1 98,1 301,9
8,000 0,1333 12,3 15,040 246960,00 5,0 103,1 75,5
15,000 0,2500 12,5 15,287 246960,00 5,0 108,2 43,1
30,000 0,5000 12,6 15,410 123480,00 2,5 110,7 10,1

ENSAIO 9 - SOLO COMPACTADO
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