
Resumo 

A grande pluviosidade do Norte do País faz prever que as camadas de desgaste drenante tenham 

aqui um grande campo de aplicação.  

Nesta região predominam os granitos. No presente trabalho, foi analisado o comportamento das 

camadas de desgaste drenante com materiais graníticos.  

Após uma abordagem das principais características, vantagens e inconvenientes destas camadas, foi 

elaborado um modelo previsional da colmatação, cuja finalidade é de prever a periodicidade das 

operações de descolmatação necessárias e permitir avaliar o interesse económico de uma solução 

deste tipo.  

A contribuição estrutural da camada drenante no pavimento foi avaliada, fazendo recurso à 

deflectografia, sendo determinadas as características dos materiais.  

A diminuição do ruído de contacto "pneu-pavimento" provocado por um veículo, que se consegue 

obter nestas camadas relativamente às tradicionais foi determinada no interior e exterior de um 

veículo.  

Complementarmente foi determinada a irregularidade longitudinal e comparada com a de um 

pavimento tradicional.  

Abstract 

The intense rainfall at the Northern part of the country makes foresee that the porous asphalt has a 

wide field of application.  

The granites prevail in this region. On the work being held at the moment the structural behaviour of 

the porous asphalt with granitic materials was analysed.  

After an approach to the main characteristics, advantages and inconveniences of the porous asphalt, 

a provisional model of the silting up was elaborated wich will aim to foresee the periodicity of the 

necessary operations of maintenance and allow the assessment of the economic interest of a solution 

of this kind.  

The structural contribution of the porous asphalt in the pavement was estimated by means of 

deflection criteria from wich the characteristics of the materials were determined.  

The decrease of the tyre/road noise caused by a vehicle that can be obtained with these layers was 

determined inside and outside the vehicle itself.  

Complementary, the longitudinal unevenness was determined and compared to one of a traditional 

surface.  


