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1. INTRODUÇÃO 

A impermeabilização de grandes áreas que possam interferir nas condições 

hidrológico/hidráulicas de uma região deve ser analisada previamente pelo meio técnico. E 

constatado o fato, solicitar e propor técnicas compensatórias que possibilitem a implantação do 

empreendimento sem, entretanto, causar danos e prejuízos à população do entorno.   

Este artigo vem propor a adoção de uma técnica compensatória que se mostrou muito 

eficiente durante sua fase de monitoramento e posteriormente a ela. Trata-se do pavimento 

permeável do tipo sem infiltração no solo. Este dispositivo foi implantado de maneira convencional 

em um estacionamento na Universidade de São Paulo e contou com o suporte financeiro da 

Prefeitura do Município de São Paulo. Foram monitorados dois tipos de estruturas um com 

revestimento de blocos de concreto de cimento Portland permeável (BCP) e outro com concreto 

poroso asfáltico (CPA), durante o período de 6 meses. A instrumentação constou de uma estação 

pluviométrica e 4 sensores de nível instalados em caixas coletoras dotadas de vertedouros, sendo 

desenvolvido durante a pesquisa, um modelo matemático para validação do modelo físico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A função do modelo físico a partir das características de suporte estrutural em suas camadas 

de base e sub-base é permitir o armazenamento da precipitação sem deixar infiltrá-la para a camada 



 

de subleito, a fim de que se possa aferir as porcentagens de amortecimento da vazão afluente 

ocorridas em cada evento. Este dispositivo será tratado aqui como uma estrutura viária, porém com 

finalidades hidrológico-hidráulicas. O pavimento poroso dentre as BMP’s (Best Management 

Practices) é o único dispositivo que pode reproduzir completamente as vazões de pré-urbanização 

na bacia em que se encontra instalado (Schueler, 1987).  

O objetivo deste estudo foi mensurar fisicamente a atenuação das vazões produzidas no 

hidrograma efluente e, os benefícios na redução do sistema de drenagem a jusante. 

Foram implantadas duas áreas experimentais destinadas ao estacionamento de veículos de 

passeio e caminhões leves. Cada módulo composto de um reservatório subterrâneo formado pela 

base estrutural da pavimentação, com vistas à captação e armazenamento temporário de águas de 

chuva. Um módulo foi projetado com revestimento de blocos de concreto de cimento Portland 

permeável (BCP) e com área de 748 m² e o outro módulo com revestimento de concreto asfáltico 

poroso (CPA) com área de 766 m².  

No módulo revestido de BCP a camada de base foi projetada com brita graduada simples, 

faixa B da DERSA, sub-base de macadame hidráulico - pedra 3 e pó de pedra. No módulo revestido 

de CPA, as camadas de base e sub-base foram projetadas respectivamente, com macadame 

betuminoso, macadame hidráulico – pedra 3 e pó de pedra. O dimensionamento mecânico do 

pavimento pode ser visto em Virgiliis (2009). A seção adotada para cada um dos módulos (Figura 

1e Figura 2) atendeu aos dois critérios (hidráulico/estrutural), prevalecendo a maior espessura.  

Figura 1. Perfil da área revestida com BCP. 

Adaptado de virgiliis (2009) 

Figura 2. Perfil da área revestida com CPA. Adaptado 

de Virgiliis (2009) 

 
A instrumentação dos protótipos foi realizada, a partir de uma estação pluviométrica instalada 

no canteiro central do estacionamento, uma caixa para coleta do escoamento subsuperficial (ESS) 

dotada de um vertedouro triangular e uma boca de lobo também com um vertedouro. Foram 

também implantados sensores de nível ultrassônicos de alto desempenho em cada uma das caixas 

com a função de registrar a altura da lâmina d’água sobre o vertedouro e possibilitar o cálculo da 

vazão efluente. Os dados são transmitidos via estação de coleta de dados com comunicação via 

telefonia celular e recuperados on line via internet em intervalos de dez minutos. Em virtude do 

painel da estação remota instalada para coleta de dados só possuir quatro canais, não foi possível a 

coleta simultânea dos dados superficiais, ou seja, provenientes de escoamento superficial dos 

módulos de BCP e de CPA. Optou-se então, por monitorar a precipitação e o escoamento 



 

subsuperficial em ambos os módulos e o escoamento superficial em apenas um deles, por evento de 

chuva. Foram coletados e armazenados os dados de 23 eventos ocorridos no período do 

monitoramento de 19/01/2010 a 13/04/2010 e selecionados os quais a precipitação acumulada 

ultrapassou 10 mm e a duração 30 minutos, totalizando 16 eventos.  

A avaliação do desempenho dos pavimentos instalados experimentalmente foi efetuada a 

partir do desenvolvimento de um modelo matemático para simulação das duas fases distintas do 

processo: escoamento superficial direto, infiltração no meio poroso e escoamento através da base 

porosa. Tanto o parâmetro de infiltração, como a parcela de perda foram aferidos a partir das 

observações experimentais, com o auxílio de rotinas construídas em planilha eletrônica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O desempenho do pavimento permeável com revestimento de CPA foi avaliado a partir da 

porcentagem de amortecimento da chuva que ficou retida na estrutura reservatório e que não foi 

lançada no sistema de drenagem. No pavimento permeável com revestimento de BCP, a avaliação 

do desempenho foi mais trabalhosa, na medida em que houve produção de ESD. A aferição do 

modelo matemático envolveu duas fases, pois na 1ª fase, o volume infiltrado na estrutura 

reservatório foi considerado igual àquela parcela da precipitação gerada pelo modelo matemático a 

partir da precipitação observada e registrada no sensor de escoamento superficial. Na 2ª fase essa 

precipitação infiltrada foi considerada no modelo subsuperficial como sendo a precipitação 

observada e a vazão resultante do modelo foi comparada a vazão observada e, então realizada a 

aferição. Com a somatória dos hidrogramas de ESD e subsuperficial gerados pelo modelo foi 

efetuada a comparação com a somatória dos hidrogramas observados.   

O cálculo da porcentagem de amortecimento foi realizado considerando-se a relação entre o 

pico do hidrograma de saída e o pico do hidrograma potencial, ou seja, aquele que ocorreria em um 

pavimento convencional, cujo coeficiente de escoamento superficial é igual a 1. A vazão potencial 

foi calculada por bloco de chuva em cada intervalo de tempo. A relação considerada foi: 

 (1)  (2)  (3) 

Nas quais, 

Qefl= vazão obtida no modelo matemático (l/s) 

Qpot= vazão potencial (l/s) 

C= Coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente corretivo 

i= Intensidade da chuva (mm/min) 

Ac= Área de contribuição (ha) 

Analisando-se os resultados concluiu-se que no BCP para chuvas de menor intensidade o 

desempenho é melhor. Entretanto, para chuvas de até 1 hora de duração, para períodos de retorno 



 

que variam de 1 a 200 anos, a porcentagem de amortecimento se mantém na faixa de 50% a 85%, 

ainda, muito eficiente. Para durações entre 4 e 24 horas essa faixa está entre 30% e 79%, ainda com 

boa eficiência da estrutura, apresentando valores médios da ordem de 43% para período de retorno 

de 10 anos. Para chuvas na faixa entre 1 e 10 anos de período de retorno a estrutura projetada no 

módulo de BCP é muito eficiente independente de sua duração resultando em valores na faixa de 40 

a 87% de eficiência.  

O amortecimento proporcionado pelo conjunto CPA + reservatório se mantém na faixa entre 

56% e 85%, quando analisados todos os eventos. Nos resultados compreendidos entre 1h e 24 horas 

de duração, o limite superior da faixa cai, ficando entre 56% e 68%.  

Constatou-se com as pesquisas que a eficiência nos eventos de curta duração é significativa, 

com amortecimento da vazão afluente da ordem de 80% em relação à chuva total podendo chegar a 

95% em chuvas com duração de 10 minutos e período de retorno de 10 anos, que foi a chuva 

considerada nesta pesquisa.  

 

4. CONCLUSÃO 

Com relação ao desempenho hidráulico constatou-se que os pavimentos permeáveis são 

dispositivos eficientes para o amortecimento de picos de cheia. 

Os pavimentos permeáveis, durante as precipitações de curta duração, apresentaram melhor 

eficiência quando comparados com chuvas de maior duração. Isso se dá em função da capacidade 

de armazenamento projetada e em função das chuvas antecedentes. 

 Ao final dos estudos concluiu-se que o desempenho do pavimento permeável para os dois 

tipos de estruturas monitoradas resultou em amortecimento da vazão afluente entre 28% e 87% no 

BCP e 56% e 85% no CPA. Possibilitando a confirmação de eficiência das referidas estruturas para 

as condições de sua implantação. O BCP se mostrou muito eficiente para chuvas frequentes, ou 

seja, para chuvas com períodos de retorno em torno de 1 ano, independente de sua duração e o CPA 

apresentou maior eficiência para chuvas compreendidas no intervalo entre 10 e 200 anos de período 

de retorno. 
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