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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE  PAVIMENTOS PERMEÁVEIS 

NO CONTROLE  DA GERAÇÃO DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

 

 

Paulo Roberto de Araújo1 – Joel A. Goldenfum1 - Carlos E. M. Tucci1 

 

Resumo - a utilização dos pavimentos permeáveis na alteração da cobertura visa reduzir 

a vazão drenada superficialmente, além de auxiliar na melhoria das qualidades das águas 

e contribuir para um aumento da recarga de água subterrânea. este trabalho buscou 

avaliar experimentalmente a eficiência dos pavimentos permeáveis na redução do 

escoamento superficial, comparando o escoamento gerado no pavimento permeável com 

o solo compactado. a análise comparativa de experimentos utilizando simulador de chuva 

em módulos de 1 m2 com pavimentos permeáveis de blocos de concreto com elementos 

vazados (garden blocks) e em solo compactado permitiu avaliar a redução no escoamento 

superficial gerado e fornecer elementos para escolha desta solução em diferentes projetos 

de áreas urbanas, tais como estacionamentos de “shopping centers” e grandes 

supermercados.  

 

Abstract - Porous pavements are used in urban areas in order to reduce the runoff 

generation as well as to help in the amelioration of water quality and to contribute to the 

reduction of groundwater recharge. This paper tries to experimentally evaluate the 

efficiency of porous pavements in the reduction of runoff generation, by comparing the 

generated flow in the porous pavement and in natural soil. The comparative analysis of 

the rainfall simulations over 1 m2 parcels, with concrete garden blocks and in natural soil, 

allowed to evaluate the reduction in the generated runoff and, consequently, to help to 

provide elements for the right selection and use of this solution in different projects in 

urban areas, such as shopping centres and big supermarkets parking areas.  

 

Palavras-Chave - Simulação de Chuva , Pavimento Permeável, Escoamento superficial 
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INTRODUÇÃO 

 

 A taxa de  crescimento significativo da população e por conseqüência  o 

aumento das superfícies impermeáveis das áreas urbanas vêm se apresentando um grande 

problema  para as médias e grandes cidades brasileiras. Com a falta de planejamento na 

ocupação dos espaços urbanos têm-se notado alterações significativas dos parâmetros, 

principalmente no que diz respeito à taxa de impermeabilização das bacias hidrográficas 

ocasionando assim transtornos e prejuízos  em razão do aumento significativo das 

inundações (devido ao aumento das vazões máximas, redução do tempo de concentração 

e aumento do volume escoado), da produção de sedimentos (devido a desproteção das 

superfícies e produção de resíduos sólidos) e da deterioração da qualidade da água 

(devido a lavagem de ruas e áreas de estacionamento). 

 As ações públicas para as soluções desses problemas no Brasil estão voltadas, na 

maioria das vezes, somente para as medidas estruturais. As soluções geralmente 

encontradas por parte do poder público têm sido as redes de drenagem, que simplesmente 

transferem a inundação de um ponto para outro a jusante na bacia sem que se avaliem os 

reais benefícios da obra. Estas ações de visão local demonstram uma atuação no efeito 

sem que haja maiores preocupações com a causa do problema propriamente dita que é 

basicamente o aumento das superfícies impermeáveis. 

 A tendência moderna na área de drenagem urbana, atualmente, é a busca da 

manutenção das condições de pré-desenvolvimento dos escoamentos em bacias urbanas 

surgindo assim, como uma solução desses problemas, a utilização de dispositivos de 

acréscimo de infiltração e de aumento de retardo do escoamento. 

 Este trabalho descreve a instalação experimental e as simulações utilizadas com 

o objetivo de analisar a eficiência de pavimentos permeáveis na redução de escoamento 

superficial, em comparação com solo compactado. 

 

PAVIMENTO PERMEÁVEL 

 

Pavimento permeável é o único dos dispositivos de infiltração que consegue 

manter ou reproduzir as condições de pré-desenvolvimento do escoamento em uma bacia 

hidrográfica (Schuller,1987). 

O uso dos pavimentos permeáveis é restrito a áreas de estacionamento e passeios 

públicos pois possui uma baixa capacidade de suporte. Sua execução somente é possível 

em locais com rampas suaves, terrenos com boa capacidade de infiltração e lençol 

freático relativamente profundo. Quando estas condições são alcançadas, este dispositivo 

tem uma boa relação custo benefício em comparação com outros sistemas. Algumas 

outras vantagens são: redução ou eliminação da rede de drenagem, preservação do 

equilíbrio de água natural do local, controle das descargas de pico e do volume do 

escoamento superficial, remoção de poluentes e uma superfície mais segura para dirigir. 

As principais desvantagens são: alto risco de entupimento, necessidade de inspeções 

regulares e um possível risco de contaminação das águas subterrâneas. 
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Segundo Schueller (1987) os pavimentos permeáveis são compostos por 2 

camadas (uma de agregado fino ou médio e outra de agregado graúdo) mais a camada do 

pavimento permeável propriamente dito. O escoamento infiltra rapidamente na capa ou 

revestimento poroso (espessura de 5 a 10 cm) e após para um filtro de agregado de 1/2 

pol de diâmetro e espessura de aproximadamente 2,5cm e posteriormente para uma 

câmara ou reservatório de pedras mais profundo com agregados de 1,5 a 3,0 pol de 

diâmetro. A capa de revestimento permeável somente age como um conduto rápido para 

o escoamento chegar ao reservatório de pedras (pavimento poroso deve possuir uma taxa 

de infiltração típica maior que 150 pol/h ou 3800 mm/h ). O escoamento, neste 

reservatório, poderá então ser infiltrado para o subsolo ou ser coletado por tubos de 

drenagem e transportado para uma saída. Assim, a capacidade de armazenamento dos 

pavimentos porosos são determinados praticamente pela profundidade do reservatório de 

pedras subterrâneo (mais o escoamento perdido por infiltração para o subsolo).  

 

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 As simulações de chuva têm por objetivo determinar as leis de infiltração e o 

escoamento superficial na escala pontual para relacioná-la posteriormente com a 

dinâmica da água em parcelas e bacias maiores. As simulações de chuva permitiram um 

melhor conhecimento de como funcionam os processos básicos da produção de 

escoamento em diversas situações, no espaço e no tempo, cujos resultados foram 

utilizados para comparar a eficácia do uso dos pavimentos permeáveis em relação ao solo 

compactado na redução do volume de água de um escoamento superficial gerado por um 

determinado evento de chuva . 

 

Simulador de Chuvas 

 

O simulador de chuvas utilizado nas simulações foi o aparelho concebido por 

Asseline e Valentin (1978) e que foi trazido para o IPH pelo ORSTOM (Instituto Francês 

de Pesquisa Científica pelo Desenvolvimento em Cooperação). Conforme Silveira e 

Chevallier (1991), este simulador (figura 1) tem a capacidade de gerar precipitações com 

intensidades variáveis sobre uma parcela alvo de 1 m2. A água é bombeada a uma vazão 

constante até um aspersor fixado a um braço, cujo movimento pendular define a 

intensidade da chuva aspergida sobre a parcela de 1 m2. O dispositivo de aspersão é 

fixado no topo de uma torre metálica de aproximadamente 4 m de altura. As quatro faces 

laterais da torre são cobertas com tecido resistente para minimizar o efeito do vento sobre 

o jato do aspersor. O circuito hidráulico é composto de uma bomba elétrica e um tonel 

d’água, que alimenta o aspersor através de um conjunto de mangueiras. Dois 

manômetros, um colocado logo a jusante da bomba elétrica e outro no alto da torre, 

servem para controlar a pressão, que deve ser constante e compatível com a vazão do 

aspersor. Para realizar as medições na parcela de 1m2, esta é isolada por um quadro 

metálico vazado cravado na superfície a ser avaliada. No lado que recebe o fluxo do 

escoamento superficial há pequenos furos (que devem estar posicionados ao nível do 
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terreno) pelos quais a água atinge uma calha coletora que reúne todo o fluxo e o remete, 

por um tubo, à cuba de um linígrafo.  

 
Figura 1 - Esquema de funcionamento do simulador de chuvas (Silveira e Chevallier, 

1991) 

 

Tipos de Superfícies Utilizadas no Trabalho  

 

As  superfícies escolhidas para execução dos ensaios de simulação de chuva 

foram: 

− Solo compactado com  declividade de   1 a 3 % ; 

− Pavimentos permeáveis : uma parcela de blocos de concreto com orifícios 

verticais  preenchidos com material granular (areia) com declividade de 2 %. 

 Todas as parcelas foram localizadas ao lado do pavilhão Marítimo 

dentro da área do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS. Esta localização 

foi em função da infra-estrutura disponível (água canalizada, energia elétrica, facilidade 

de manutenção de equipamentos, veículos, etc.) como também em função da segurança 

oferecida aos equipamentos do experimento. 

Solo Compactado 

 

 A parcela de solo compactado foi instalada sobre uma antiga rua de chão batido 

(que hoje se encontra desativada), paralela ao Pavilhão, executada em um corte do 

terreno natural há mais de 40 anos atrás, quando se iniciou a construção do Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas - IPH. A parcela de solo compactado tinha declividade variando de 

1 a 3% (declividade média de 2%) e a superfície apresentava-se parcialmente coberta por 

vegetação rasteira típica da região. 
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Pavimento Permeável 

 

Foram utilizados blocos de concreto industrializados e vazados do tipo “S”, 

existentes no comércio local e em uso na cidade. 

Antes de se executar os pavimentos permeáveis foi necessário fazer um 

levantamento das características do local para verificar se existia a possibilidade de 

execução deste tipo de dispositivo no terreno escolhido. Conforme classificação USDA 

(Cauduro e Dorfmam, 1990), nos primeiros 15 cm de profundidade, o solo é argiloso. 

Abaixo dos 15 cm superiores, observou-se solo franco (segundo classificação USDA), 

portanto compatível para a construção dos pavimentos permeáveis. Como a camada 

superior deveria ser removida e o reservatório de pedras ficaria localizado a uma 

profundidade abaixo da camada argilosa, foi possível a execução deste dispositivo no 

local escolhido. 

Outro fator importante é a determinação da taxa de infiltração do local, já que os 

pavimentos permeáveis não são exeqüíveis em solos com taxas de infiltração inferior a 7 

mm/h. Foi efetuado um ensaio de infiltração a 30 cm de profundidade utilizando um 

infiltrômetro de inundação. O solo apresentou em média 7 mm/h de taxa de infiltração, 

valor compatível para a execução dos pavimentos permeáveis. 

 Foi utilizado o sistema de infiltração total, onde a única maneira da água sair do 

reservatório de pedras é através da infiltração para o subsolo. Segundo Schuller (1987), o 

dimensionamento deste tipo de sistema deve ser efetuado de forma que o reservatório de 

pedras seja grande o suficiente para acomodar o volume do escoamento de uma chuva de 

projeto menos o volume de escoamento que é infiltrado durante a chuva. É necessário, 

portanto, a determinação da chuva de projeto e posteriormente do volume de água em que 

se deseja reter. Este volume pode ser estimado através de: 

Vr = (ip – ie) . td (1) 

onde Vr é o volume de chuva a ser retido pelo reservatório(em mm), ip é a intensidade 

máxima da chuva de projeto (em mm/h), ie é a taxa de infiltração do solo (em mm/h) e td 

é o tempo de duração da chuva (em horas). 

 A chuva adotada para o dimensionamento foi de duração de 10 min, com período de 

retorno de 5 anos. Utilizando-se a curva IDF do Posto Redenção, na cidade de Porto 

Alegre (Goldenfum et al., 1990), obtém-se a intensidade máxima de chuva igual a 111,9 

mm/h, estimando-se, portanto, o volume a ser retido pelo reservatório em 17,5 mm. 

Para determinar a profundidade do reservatório de pedras, é necessário selecionar o tipo 

de material a ser utilizado no mesmo. Schuller (1987) recomenda o uso de brita 3 ou 4 no 

reservatório de pedras. Assim o material utilizado no reservatório foi a brita 3 de granito 

que varia de 2,5 a 5 cm de diâmetro. Para calcular a profundidade do reservatório de 

pedras foi utilizada a equação 2: 

f

Vr
H =  

(2) 

onde H  é a profundidade do reservatório de pedras (em mm) e f  é a porosidade do 

material utilizado. Através de ensaio de 5 amostras, determinou-se a porosidade média da 
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brita 3, igual a 46,9 %,obtendo-se uma altura de reservatório de 37,3 mm. Esta 

profundidade é baixa por que foi utilizada uma chuva com período de retorno 

relativamente pequeno e por não haver áreas de contribuição externas para o pavimento 

permeável. Como seria impossível a execução de uma camada de brita com esta 

espessura, já que a própria dimensão da brita ultrapassaria essa altura, resolveu-se adotar 

uma profundidade de 150 mm, correspondente à mínima espessura verificada em projetos 

semelhantes. 

O módulo de blocos vazados foi construído para que  a superfície pronta ficasse 

no mesmo nível da superfície e que os blocos ficassem confinados lateralmente. A 

escavação foi executada em uma área de 2,0x2,0m, com profundidade de 20 cm. No 

centro desta foi novamente escavada no terreno uma abertura com área de 1,0x1,0 e 

espessura de 15 cm, com a função de futuramente ser o reservatório de pedras dos 

pavimentos permeáveis. O solo, na base da abertura, não foi compactado para evitar uma 

redução na capacidade de infiltração do terreno. Na base da abertura de 1,0x1,0 foi 

colocado um filtro geotêxtil com a finalidade de separar o agregado graúdo do solo e 

assim evitar a migração do solo para o reservatório de pedras, quando este estiver na 

condição de enchimento. O vão de 1,0x1,0 m foi preenchido com brita 3 de granito até o 

topo, perfazendo uma espessura final de agregado igual a 15cm. Após a compactação 

manual do agregado, novamente foi colocado um tecido geotêxtil sobre a camada de 

agregado com a finalidade de prevenir a migração da areia média da camada superior 

para dentro do reservatório de pedras. Uma camada de 10 cm de areia média foi colocada 

sobre todo o módulo de 2,00x2,00. Por fim, os blocos vazados foram assentados sobre a 

areia e as juntas e os orifícios dos blocos de concreto foram preenchidos com areia. A 

declividade final da parcela ficou em 2%. 

 

Determinação da chuva das Simulações 

 

 Experimentos com o simulador de chuvas requerem preliminarmente que seja 

definido um hietograma padrão para cada simulação coerente com a magnitude das 

chuvas naturais da região ou coerente com os objetivos da simulação. Neste sentido, a 

chuva deve ser capaz de gerar escoamentos superficiais adequados (nem grandes nem 

pequenos demais) a fim de que se possa tirar conclusões do comportamento hídrico dos 

solos da região (Silveira e Chevallier, 1991). 

 Foram escolhidas chuvas de 2 e 5  anos de tempo de recorrência e mais três 

chuvas com tempos de retornos inferiores a 2 anos, com a finalidade de se verificar o 

comportamento hídrico do solo compactado para chuvas com altas freqüências de 

ocorrência. As chuvas simuladas nas diversas superfícies podem ser vistas na tabela 1. As 

intensidades para 2 e 5 anos de tempo de retorno foram calculadas utilizando diretamente 

a equação da curva i-d-f do Posto Redenção. As chuvas com intensidades menores foram 

definidas em função da mínima capacidade do aspersor  do simulador de chuvas e foram 

calculados os respectivos tempos de retorno utilizando a mesma equação anteriormente 

citada. 
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Tabela 1 - Chuvas para as simulações 

Chuva I 

(mm/h) 

Tr 

(anos) 

1 111,9 5,00 

2 94.8 2 ,00 

3 80 0,80 

4 60 0,18 

5 40 0,03 

 

 

RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

 Foram efetuadas  5 simulações da chuva sobre a parcela de solo compactado e 

uma simulação sobre a parcela do pavimento permeável de blocos de concreto vazados 

(com a intensidade máxima 110 mm/h). Os resultados das simulações podem ser vistos 

na tabela 2, onde o coeficiente de escoamento é obtido pela razão entre a chuva e o 

escoamento totais. A umidade do solo foi calculada a partir da calibração da curva de 

umidade em relação à contagem de sonda de nêutrons e está referenciado à profundidade 

de 50 cm.  

 

Tabela 2 – Resultados das simulações de chuva nas superfícies simuladas 
 Solo 

Ensaio 1 

Solo 

Ensaio 2 

Solo 

Ensaio 3 

Solo 

Ensaio 4 

Solo 

Ensaio 5 

Blocos 

Vazados 

Data 05/06/98 08/06/98 09/06/98 02/06/98 03/06/98 27/01/99 

Hora Início 14:50 14:55 14:00 15:24 14:06 10:08 

Intensidade simulada (mm/h) 46 68 84 102 112 110 

Chuva total (mm) 7,66 11,33 14,00 17,00 18,66 18,33 

Escoamento total (mm) 2,52 6,67 10,43 13,45 12,32 0,5 

Coeficiente de escoamento 0,33 0,59 0,74 0,79 0,66 0,03 

Umid. Inicial Solo (cm3/cm3) 32,77 32,80 32,81 32,70 32,81 32,24 

Umid. Final Solo (cm3/cm3) 32,79 32,79 32,87 32,74 32,84 32,26 

 

 Os escoamentos foram discretizados em intervalos de 30 segundos e, por 

apresentarem grande variabilidade em decorrência desta discretização, passaram por um 

filtro de média móvel dos 3 primeiros elementos. Em função deste filtro os hidrogramas 

começam a decair antes dos 10 minutos (tempo de duração da simulação). A figura 2 

apresenta os escoamentos superficiais observados nas simulações. 
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Figura 2 – Resultado dos Escoamentos no Solo Compactado e nos Blocos Vazados 

 

 Em todas simulações de chuva no solo compactado foi observada geração de 

escoamento.  Observou-se também que o escoamento superficial só começa cerca de 2 

min após o início da precipitação. Isto ocorre devido ao fato da chuva saturar o solo e 

preencher todas as depressões naturais do terreno antes de iniciar o escoamento 

superficial. No fim das simulações, o tempo de esvaziamento do solo compactado foi 

grande em função do atrito que ocorria da água com a vegetação rasteira do local. 

Nas simulações com solo compactado, constata-se que ocorrem flutuações nos 

coeficientes de escoamento, que variam de 0,33 a 0,79. No ensaio 1,  onde se observou o 

menor coeficiente de escoamento, o patamar de escoamento permanente não foi atingido 

em função da baixa intensidade de chuva simulada, ou seja, o solo não chegou a saturar e 

talvez por esta razão que seu coeficiente de escoamento tenha sido mais baixo. Nos 

demais ensaios, esta variabilidade pode ser explicada pelos erros que são inerentes do 

processo de ensaio e da própria natureza do terreno. Podem ocorrer pequenas variações 

na pressão do simulador de chuvas ocasionando, por sua vez, variações na intensidade da 

chuva. Deve-se também considerar que a infiltração da água no solo depende 

basicamente da água disponível para infiltrar, da natureza do solo, do estado de sua 

superfície e da quantidade de água e ar presentes inicialmente em seu interior (Silveira et 

al., 1993).  

 As simulações de chuva no pavimento permeável praticamente não geraram 

escoamento superficial. O mínimo escoamento gerado foi provavelmente devido ao 

arremate de concreto junto à face coletora do quadro metálico. Foram feitas três 

simulações de chuva nos blocos vazados e nas três simulações o resultado foi o mesmo 

(apenas 0,5mm de escoamento gerado). Observa-se, portanto, que estes pavimentos não 
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apenas mantém as condições originais de geração de escoamento superficial, mas podem 

reduzir estes valores a praticamente zero. Com isto, mostram ser dispositivos altamente 

recomendados para o controle dos volumes escoados. Levando em conta seu baixo poder 

de suporte e  problemas de manutenção, recomenda-se que estes pavimentos sejam 

utilizados em estacionamentos para veículos leves em áreas de “shopping centers” e 

grandes supermercados. 

 

CONCLUSÕES 

 O presente trabalho descreve a instalação experimental construída com a 

finalidade de analisar a eficiência de pavimentos permeáveis na redução de escoamento 

superficial e apresenta os resultados de simulações de chuva em módulos de 1 m2, para 

tais tipos de coberturas urbanas . 

 A parcela de solo compactado utilizada para avaliação de condições de pré-

urbanização no local de testes foi instalada sobre uma rua de chão batido, hoje sem 

tráfego, com declividade de 1 a 3 %. O pavimento permeável consistiu de uma parcela de 

blocos de concreto industrializados, com orifícios verticais  preenchidos com material 

granular (areia) e com declividade de 2 %. Foi utilizado um simulador de chuva com 

capacidade de gerar precipitações com intensidades variáveis sobre uma parcela alvo de 1 

m2. A chuva de projeto adotada apresenta duração de 10 min e tempo de retorno máximo 

de 5 anos. 

 Na simulação de chuva no pavimento permeável praticamente não ocorreu 

escoamento superficial, em contraste com os coeficientes de escoamento superficial de 

até 79 % observados no solo compacatado. Sugere-se, por questões de resistência 

estrutural e de manutenção, que estes pavimentos sejam utilizados em estacionamentos 

para veículos leves, especialmente em áreas de “shopping centers” e grandes 

supermercados, uma vez que eles mostram ser dispositivos altamente recomendados para 

o controle dos volumes escoados, apresentando inclusive redução em comparação com as 

condições de pré-urbanização. 
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