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Sumário
Este trabalho apresenta uma abordagem integrada para a análise da condição do leito de pavimento combinando
diferentes técnicas de ensaios não destrutivos. Foram testados diferentes sistemas de Radar de Prospeção,
variando a configuração e a frequência das antenas, a fim de determinar a melhor metodologia para deteção de
fendas no leito do pavimento. Para uma avaliação mais completa, foram também realizados ensaios de carga não
destrutivos com recurso a dois equipamentos: Defletómetro de Impacto e Defletómetro Ligeiro, visando
determinar o módulo de elasticidade da camada do leito do pavimento.
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INTRODUÇÃO

O leito de um pavimento funciona como suporte da estrutura do pavimento e garante uma distribuição eficaz das
cargas do tráfego em profundidade. Neste sentido, uma falha na camada do leito terá consequências em todo o
comportamento do pavimento.
Este trabalho apresenta uma abordagem integrada para a análise da condição do leito de pavimento combinando
diferentes técnicas de ensaios não destrutivos (END). Foram testados diferentes sistemas de Radar de Prospeção
(GPR), variando a configuração e a frequência das antenas, a fim de determinar a melhor metodologia para deteção
de fendas no leito do pavimento. Para uma avaliação mais completa, foram também realizados ensaios de carga
não destrutivos com recurso a dois equipamentos: Defletómetro de Impacto (FWD) e Defletómetro Ligeiro
(LWD), visando determinar o módulo de elasticidade da camada do leito do pavimento.
Os ensaios foram realizados numa secção experimental construída no âmbito do projeto TropicalPav para simular
camadas de fundação em solos argilosos, um tipo de fundação frequentemente utilizada nos pavimentos de países
africanos.
Neste artigo apresentam-se os ensaios realizados e a sua análise. Os resultados mostraram boa concordância entre
o diferentes métodos não destrutivos (GPR e ensaios de carga) na identificação das áreas anómalas e foram
validados com algumas carotes extraídas in situ.
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ÁREA EXPERIMENTAL

O modelo físico onde decorreram os ensaios é constituído por uma estrutura de betão armado de secção em “U”,
com profundidade máxima de 1,97 m, 3,07 m de largura e 31,5 m de comprimento. A secção de teste foi implantada
numa área de aproximadamente 36,00 m2 limitada transversalmente por paredes de betão e inferiormente por uma
laje de betão (Figura 1).
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Fig. 1. Representação esquemática da secção de teste

A estrutura da secção de teste compreende a fundação do pavimento constituída por uma camada de superior com
0,15 m em solo com 95% de compactação, e uma camada de 0.90 m do mesmo solo com uma compactação de
93%, aplicado em quatro camadas de 0,15 m e uma camada de 0.30 m (Figura 1). Acima da laje de betão foi
aplicada uma camada de 0,48 m de solo, com as mesmas características da camada acima, para instalação dos
sistemas de drenagem.
O solo utilizado nas camadas de leito de pavimento e fundação é, segundo a classificação unificada de solos, uma
argila de baixa plasticidade, argila magra, e pelo sistema de classificação de solos AASHTO um A-7-6. Conforme
referido anteriormente, a fundação do pavimento foi construída em camadas, tendo sido realizados ensaios
imediatamente após a compactação no topo de cada camada para controle de qualidade da construção (Figura 2).

Fig.2. Ensaios de controle de qualidade na construção
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Na Figura 2a é possível identificar alguns desvios nos valores de compactação entre camadas, o que pode ser
parcialmente explicado por não ter sido possível utilizar o cilindro de pés de carneiro, pelo facto das suas
dimensões excederem as dimensões do modelo. No entanto, estas variações ficaram a dever-se essencialmente à
heterogeneidade do teor de humidade do material. Na Figura 2b apresentam-se os teores de humidade medidos
durante a construção, que ficaram em torno do valor ótimo (wopt =16%), variando entre 13 e 21%. Essas variações
refletem a heterogeneidade do solo influenciando a compactação e o módulo de deformação do solo (Figura 2c).
Note-se que quando o solo é compactado com um teor de humidade superior ao valor ótimo, apresenta maior
resistência, maior compressibilidade e menor potencial de expansibilidade, no entanto revela maior tendência de
retração [1].
Durante a construção foram instaladas diversas placas metálicas, em locais selecionados, para serem usadas como
referências para interpretação dos dados GPR. Conforme ilustrado na Figura 3, as chapas metálicas variam de
0,30 m a 0,50 m de largura e foram dispostas perpendicularmente aos alinhamentos de ensaio a diferentes
profundidades (0,15; 0,45; 0,75 e 1,05 m).

Fig.3. Localização das placas metálicas colocadas entre as camadas e localização dos alinhamentos dos
ensaios não destrutivos
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AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS

3.1 Radar de Prospeção
O Radar de Prospeção – Ground Penetrating Radar (GPR) é um dos métodos não destrutivos mais eficientes para
monitorizar o pavimento abaixo da superfície [2], permitindo uma avaliação contínua, com a vantagem de
funcionar à velocidade de tráfego. As principais aplicações nos pavimentos são a medição da espessura das
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camadas e deteção de alterações na estrutura [3], mas também a avaliação do teor em água e de vazios [4,5], a
deteção de defeitos sub-superficiais [6–8] e, a nível experimental, para estimar as características mecânicas das
camadas do pavimento [9]. Os sistemas GPR mais comuns são os de impulso onde é emitida uma onda
eletromagnética [3] que se propaga da antena para o pavimento e é refletida quando encontra uma interface entre
dois materiais que apresentam diferentes constantes dielétricas [3,10].
Foram usados dois sistemas GPR com diferentes tipos de antenas: de superfície (Figura 4a) e suspensas (Figura
4b). As primeiras, como o próprio nome indica, requerem contacto com a superfície e permitem uma maior
penetração para a mesma frequência de onda emitida [11], enquanto que as segundas, por serem suspensas sobre
o pavimento (cerca de 40 a 50 cm acima da superfície), permitem que a aquisição seja feita com uma taxa de
amostragem superior.
O sistema de antenas de superfície era composto por uma unidade de controle Proex e duas antenas de 1,0 e 2,3
GHz da Malå Geoscience. O sistema de antenas suspensas era composto por dois pares de antenas com frequências
centrais de 1,0 e 1,8 GHz; e uma unidade de aquisição SIR 20, todas da GSSI.

Fig.4. Sistemas GPR: (a) antenas de superfície e (b) suspensas; (c) calibração das antenas suspensas com
placa metálica

Os ensaios foram realizados no topo da camada do leito do pavimento ao longo de três alinhamentos longitudinais:
ao eixo e em ambos os lados da pista (Figura 3).
Os dados GPR das antenas de superfície foram adquiridos por tempo, enquanto que para as antenas suspensas a
aquisição foi realizada por distância. Os levantamentos foram efetuados a uma velocidade constante e foram feitas
marcações no início e no final de cada secção para permitir a correlação dos dados registados por ambos os
sistemas. Antes dos testes, foi efetuada a calibração das antenas suspensas usando uma placa de metal (Figura 4c).
No Quadro 1 apresenta-se a configuração utilizada para a aquisição de dados.
Quadro 1 – Configuração GPR na aquisição de dados
Antenas de superficie

Antenas Suspensas

Frequência

[GHz]

1,0

2,3

1,0

1,8

Janela de Tempo

[ns]

43

14

20

12

500

292

1024

1024

[scan/s]

100

100

-

-

[scan/m]

-

-

200

50

Amostras/scan
Intervalo de
amostragem
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Os dados das antenas de superfície foram processados com o software ReflexW v6.1 [12], aplicando a seguinte
sequência: correção de tempo zero, filtragem temporal (dewow), aplicação de ganho (função de ganho com parte
linear e exponencial), filtragem espacial (subtraindo a média) e um filtro band-pass (butterworth). O objetivo era
corrigir o down-shifting devido à interface ar-solo e amplificar o sinal recebido, bem como remover ruídos de
baixa e alta frequências nas direções vertical e horizontal.
Os dados do sistema de antenas suspensas foram processados no Road Doctor Pro 2.5 [13] para corrigir a elevação
da antena em relação à superfície do pavimento e ajustar o tempo zero com a profundidade zero. Nenhum filtro
foi aplicado nesta etapa, pois os dados foram adquiridos já com filtros band-pass FIR e IIR do software RADAN
[14] para tentar minimizar a interferência de frequências fora do intervalo de frequência das antenas transmissoras.
Já tinha também sido aplicada uma função de amplificação de ganho linear durante a aquisição de dados.

3.2

Defletómetros

O Defletómetro de Impacto Pesado – Falling Weight Deflectometer (FWD) é um equipamento para ensaios de
carga não destrutivos, destinado a avaliar a capacidade estrutural de um pavimento [15-17], simulando de forma a
resposta do pavimento sob as cargas do tráfego [18]. O ensaio com o FWD consiste na aplicação de uma carga de
impacto resultante da queda de uma massa sobre um conjunto de amortecedores e na medição das deflexões daí
resultantes na superfície dos pavimentos, através de geofones localizados a diferentes distâncias da carga [15].
Usando os valores de deflexão obtidos in situ o módulo de elasticidade pode ser estimado para cada camada quando
as espessuras das camadas são conhecidas.
O Defletómetro de Impacto Ligeiro - Light Falling Weight Deflectometer (LFWD é um equipamento portátil
tradicionalmente usado para controle de qualidade de camadas não ligadas do pavimento, fornecendo uma
estimativa direta do seu módulo de elasticidade [19]. Este equipamento é simples de transportar, permitindo um
fácil acesso para realização de ensaios in situ, no entanto, a profundidade de medição (normalmente o dobro do
diâmetro da placa) é menor que o FWD porque usa cargas mais baixas.
As deflexões foram medidas, usando o FWD e o LWD (Figura 5), para avaliar a capacidade de carga do pavimento.
O FWD utilizado foi o PRI 2100 da Carl Bro Pavement Consultants (Figura 5a) tendo-se aplicado uma carga de
30 kN sobre uma placa de 0.30 m de diâmetro. As deflexões foram medidas em 9 geofones distanciados do centro
da placa de carga de 0; 0,30; 0,45; 0,60; 0,90; 1,20; 1,50; 1,80 e 2,10 m (que correspondem às deflexões designadas
por D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8).
O espaçamento entre os pontos de ensaio no FWD foi de 1.5 m e foram realizados apenas ao longo do alinhamento
C, devido à limitação da dimensão do equipamento relativamente à secção transversal do trecho experimental. As
deflexões foram normalizadas por forma a compensar as pequenas variações do valor de pico da força aplicada.
Estas variações ocorrem devido às características de deformabilidade do pavimento, à existência de atrito no
sistema de guia da massa ou à variação da rigidez dos amortecedores com a temperatura.
O LWD utilizado foi um sistema Prima 100 da Carl Bro Pavement Consultants (Figura 5b) tendo-se aplicado uma
carga de aproximadamente 0.15 kN sobre uma placa rígida com 0.3 m diâmetro.

Fig.5. Defletómetro de impacto (a) e Defletómetro ligeiro (b)
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Os ensaios LWD foram realizados ao longo de todos os alinhamentos ensaiados com o GPR (Figura 3), e o
espaçamento entre os pontos de ensaio foi de 0,5 m. Como este equipamento é mais sensível à variação das
condições estruturais da camada superior, em cada ponto foram registadas 10 medições e os resultados foram
calculados a partir da média das 5 últimas leituras. A deformação vertical no centro da placa foi medida com um
geofone e utilizada para determinar o Módulo Elástico Dinâmico (ELWD), baseado na teoria de Boussinesq [20].
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Os radargramas obtidos nos levantamentos GPR foram analisados para detetar possíveis áreas danificadas. Os
resultados medidos com as antenas de superfície e suspensas ao longo do alinhamento C são apresentados na
Figura 6 e na Figura 7, respetivamente. Para cada sistema, a primeira imagem GPR (a) corresponde às antenas de
1,0 GHz e a última (b) às antenas de maior frequência (2,3 GHz ou 1,8 GHz).

Fig.6. Radargrama ao longo do alinhamento C com as antenas de superfície de 1,0 GHz (a) e 2,3 GHz (b)

Analisando todos os dados GPR foi possível identificar a primeira camada através da reflexão em t=4 ns, o que
corresponde a uma constante dielétrica de cerca de 16 para o solo. Como esperado, reflexões mais fortes foram
observadas nos locais onde existiam chapas metálicas nas interfaces entre as camadas (Figura 3), assinaladas nas
figuras pelos quadrados (vermelhos). Não foi possível detetar os interfaces das camadas de fundação abaixo de
4 ns (aproximadamente 0,15 m), nem mesmo nos locais onde estavam localizadas as placas metálicas, pois os
solos argilosos (como o utilizado neste estudo), atenuam os sinais GPR, reduzindo a profundidade de penetração
[3]. Comparando os dois sistemas, a antena de 1,0 GHz suspensa foi a que permitiu uma melhor identificação da
continuidade da interface da primeira camada.
As zonas marcadas por círculos (amarelos) nos radargramas correspondem às possíveis áreas de anomalias,
identificadas como descontinuidades nas reflexões e mudanças de amplitudes dos sinais refletidos. Essas
anomalias podem ser atribuídas ao fendilhamento ou desligamento de camadas, devido a mudanças nas constantes
dielétricas causadas pela presença de ar entre as fendas e as camadas descoladas. Comparando os resultados obtidos
com ambos os sistemas, observa-se que os radargramas das antenas de superfície apresentam melhor resolução. A
maioria das alterações ocorre numa faixa entre e 1 ns e 2 ns, zona que apresenta muito ruído nos radargramas das
antenas suspensas. As anomalias identificadas pelo sistema de GPR com as antenas suspensas estão localizadas a
1,5; 6,0; 7,5; 9,0 e 10,5 m ao longo do alinhamento C.
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Fig.7. Radargrama ao longo do alinhamento C com as antenas de suspensas de 1.0 GHz (a) e 1.8 GHz (b)

Após a identificação das áreas que podem apresentar anomalias a partir dos dados de GPR, o próximo passo foi
analisar os resultados dos ensaios com os defletómetros e verificar se existe correlação entre os resultados de GPR
nesses locais e as deflexões medidas.
Na Figura 8a apresentam-se as deflexões D0 a D3 medidas ao longo do alinhamento C com o FWD. Para auxiliar
a interpretação, sobrepuseram-se os resultados dessas deflexões ao radargrama da antena de superfície 2,3 GHz
medido no mesmo alinhamento e com a localização das sondagens de rotação. Nas Figuras 8b e 8c apresentam-se
as bacias de deflexão das áreas mais e menos afetadas, respetivamente.
Analisando as bacias de deflexão do FWD a 1,5 m e 7,5 m (Figura 8b) é possível identificar uma descontinuidade
entre as deflexões D2 e D3, que pode ser causada por fendilhamento ou pela existência de camadas desligadas.
Verifica-se também que nas posições 1,5 m e 9 m as diferenças entre as deflexões D0 e D1 são superiores às
medidas nos restantes pontos, o que pode ser atribuído ao fendilhamento superficial.
Na Figura 8c podemos verificar que os dois locais que apresentam uma melhor continuidade das deflexões e
consequentemente uma melhor transmissão da carga, são os que não apresentam anomalias significativas.
Na Figura 9 apresenta-se o módulo de elasticidade calculado a partir dos ensaios com o LWD, no alinhamento C,
aplicando a teoria de Boussinesq (Eq. 1) e também o módulo equivalente para o FWD, calculado de forma análoga
utilizando a deformação vertical no centro da placa.

ELWD =

A(1 − ν2 ) × R × P
D

(1)

onde, A é o fator de distribuição da tensão (A=π/2 para uma distribuição de tensão uniforme, A=2 para uma
distribuição de tensão parabólica inversa ou A=3π/2 para uma distribuição de tensão parabólica); R é o raio da
placa de carga (mm); P é a pressão de pico aplicada (kPa); D é a deflexão vertical de pico (mm) e ν é o coeficiente
de Poisson.
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Fig.8. (a) Deflexões principais do FWD no alinhamento C sobrepostas com as reflexões obtidas com a
antena de superfície de 2,3 GHz; Bacias de deflexão do FWD das áreas com mais anomalias (b) e das áreas
com menos anomalias (c)

Fig.9. Módulo de elasticidade dinâmico obtido pelo LWD e módulo equivalente obtido pelo FWD no
alinhamento C

Comparando os dados de FWD com o radargrama da antena 2.3 GHz (Figura 8a), podemos corroborar a boa
concordância entre os dois métodos na identificação das anomalias tanto nas deflexões do FWD como nas
reflexões do GPR. Uma conclusão semelhante pode ser retirada da análise dos resultados do LWD (Figura 9) onde
os módulos mais elevados correspondem às áreas sem anomalias nos registros de GPR.
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Note-se, contudo que os resultados obtidos no LWD apenas refletem a resposta do pavimento em torno de 0.60 m
de profundidade sendo que são mais sensíveis à variação das condições estruturais da camada superior. Neste
estudo em particular, onde foram utilizados solos argilosos, verificou-se uma dispersão do módulo calculado pelo
LWD ao longo do alinhamento de ensaio devido às fissuras superficiais de retração (Figura 10a). Comparando os
resultados obtidos com o módulo equivalente do FWD, verfica-se que os valores são superiores aos do LWD, o
que reforça a última afirmação.
Por forma a validar a presença de anomalias detetadas com o GPR, o FWD e o LWD foram realizadas sondagens
à rotação tendo-se extraído quatro carotes: três em zonas com anomalias (C1, C2 e C3) e uma numa zona sem a
presença de anomalias (C4). A Figura 10a ilustra a aparência geral da superfície da camada e a localização das
sondagens, sendo que na Figura 10b é possível analisar o aspeto visual da camada através das sondagens. Em C1
é possível identificar alguma delaminação entre camadas, compatível com a inversão nas deflexões D2 e D3
medidas a 7.5 m. As sondagens evidenciam ainda a existência de fendilhamento na camada do leito de pavimento,
com desenvolvimento em profundidade (C2) ou mais concentradas à superfície (C3). Este facto está de acordo
com as anomalias observadas nos resultados do GPR mostrando reflexões mais fortes nestas posições, e também
com as maiores deflexões medidas a 9.0 m com o FWD. Não foram detetadas anomalias em profundidade na
posição C4, para além das fendas superficiais de retração no topo da camada que se verificam de forma
generalizada ao longo de todo o trecho experimental.

Fig.10. Carotes extraídas nas posições 7.5 m (C1), 9.0 m (C2), 10.5 m (C3) e 12.0 m (C4)
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CONCLUSÕES

O sistema GPR suspenso permitiu uma melhor identificação das interfaces das camadas do pavimento, já o sistema
de superfície apresentou melhor resolução na identificação das áreas anómalas localizadas na superfície do
pavimento. Os radargramas obtidos com as antenas suspensas apresentaram níveis de ruído mais elevados quando
comparados aos medidos com as antenas de superfície, o que dificultou a interpretação dos sinais.
O defletómetro LWD apresentou maior dependência da condição estrutural da superfície do pavimento, resultando
numa maior dispersão dos valores devido ao fendilhamento por retração do solo. Por outro lado, os ensaios com o
defletómetro FWD forneceram mais informações sobre o comportamento global de todas as camadas.
Combinando os métodos de deflexão com o GPR houve uma boa correlação entre as variações das deflexões e as
mudanças de reflexão nos radargramas. As principais anomalias detetadas foram o fendilhamento e a delaminação,
as quais se manifestaram através da inversão das deflexões D2 e D3 e também pelo aumento das deflexões medidas
em D0. Esses resultados foram corroborados com as carotes extraídas em zonas com e sem anomalias.
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O uso combinado de END provou ser uma abordagem útil para identificar áreas anómalas no leito do pavimento.
Esta metodologia é recomendada para o controle de qualidade de construção de camadas de leito de pavimento,
com especial relevância para estruturas cujo leito de pavimento possa ser uma camada crítica devido à magnitude
das tensões do tráfego neste nível. Para solos com alta percentagem de argila a profundidade de penetração das
ondas eletromagnéticas GPR é limitada e pode ser útil usar diferentes tipos de antenas para auxiliar na interpretação
dos resultados. O uso do LWD portátil é mais adequado para solos mais homogêneos, pois as heterogeneidades
locais aumentam a dispersão dos resultados. Sempre que possível deverão ser combinados sistemas GPR com
antenas de alta frequência com o FWD por forma a obter melhores resultados.
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