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Resumo – Sabendo de todos os problemas causados pelo impacto da urbanização, principalmente 

enchentes, e que a utilização de pavimento permeável, pode servir como uma medida mitigadora na 

gestão de drenagem urbana, o objetivo desse trabalho é avaliar experimentalmente superfícies 

projetadas com pavimento permeável fabricado com placas de RC (resíduos da construção) e RCD 

(resíduos da construção e demolição). Os pavimentos permeáveis podem evitar durante uma chuva, 

o escoamento superficial, garantindo que seja infiltrada através de sua estrutura. Foram realizados 

ensaios para 2 protótipos de pavimentos com um simulador de chuvas (um infiltrômetro de aspersão 

artificial, cujas características dele são semelhantes àquelas da chuva natural) para determinadas 

precipitações, e uma caixa pluviométrica para obter dados e analisar as curvas de infiltração para cada 

experimento para afeito de cálculo. A partir dos ensaios foram feitos os tratamentos dos dados, 

utilizando-se de conceitos básicos hidrológicos (precipitação total, infiltração e escoamento 

superficial) relacionados à chuva. Após todos os ensaios realizados e análise dos dados, constatou-se 

que o experimento é representativo para efeito de comparação entre os pavimentos, a fim de 

determinar qual pavimento respondeu melhor ao teste de permeabilidade, sempre que utilizado o 

ajuste de curva pelos métodos de Kostiakov e Houston. 
 

Palavras-Chave – Pavimento permeável, drenagem urbana. 

 

 

ANALYSIS OF THE INFILTRATION OF RAINWATER IN PERMEABLE 

PAVEMENT AS COMPENSATORY TECHNIQUE IN URBAN DRAINAGE 
 

Abstract – Knowing all the problems caused by the impact of urbanization, especially floods, and 

that the use of permeable pavement can serve as a mitigating measure in urban drainage management, 

the objective of this work is to experimentally evaluate surfaces designed with permeable pavement 

made with RC (construction waste) and RCD (construction and demolition waste). Pervious 

pavements can prevent surface runoff during rain, ensuring that it is infiltrated through its structure. 

We performed tests for 2 prototypes of pavements with a rainfall simulator (an artificial sprinkler 

infiltrator, whose characteristics are similar to those of natural rainfall) for certain precipitations, and 

a rain gauge to obtain data and analyze the infiltration curves for each experiment For calculation 

purposes. From the tests, the data were processed using hydrological basics (total precipitation, 

infiltration and runoff) related to rainfall. After all the tests performed and data analysis, it was 

verified that the experiment is representative for the effect of comparison between the floors, in order 

to determine which pavement responded better to the permeability test, whenever using the curve 

fitting by the methods of Kostiakov And Houston. 
 

Keywords – No mínimo duas e no máximo três. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Em grandes cidades, a urbanização e a diminuição de áreas verdes ocasionam inúmeros 

problemas ambientais. Com a impermeabilização do solo, a água das chuvas não tem para onde 

escoar. Além disso, a quantidade de lixo nas ruas e avenidas causa entupimento dos bueiros, tornando 

constantes os casos de enchentes e alagamentos. 

Uma ideia incentivada é de que não somente a precipitação deve ser estudada e medida, mas 

também seus consequentes efeitos, como a infiltração, o escoamento superficial, a erosão hídrica e 

inundações nas bacias hidrológicas. (LIBERATO, 2015) 

Uma das causas de enchentes e alagamentos é o resultado de superfícies cobertas de cimento, 

pois os ralos naturais que têm por objetivo dar vazão à água das chuvas estão cobertos por asfalto 

impermeável. 

O uso de revestimento de pavimento de concreto permeável é uma alternativa sustentável para 

diminuir a intensidade de enchentes e alagamentos nos centros urbanos. Isso se dá pelo fato de que 

parte da água da chuva ao invés de escorrer em grande quantidade no asfalto, é absorvida pelas placas 

de concreto permeável. Impedindo que grande parte da água da chuva fique retida, acumulando-se na 

superfície. 

A partir dessa análise, torna-se possível o desenvolvimento e a execução de ações sustentáveis 

para minimizar os inúmeros casos de enchentes. 

Hoje, é possível observar o grande impacto que a ação antrópica e a urbanização causam no 

processo de circulação das águas. Com a impermeabilização dos espaços naturais, tornam-se bem 

menores, em relação a quantidade de precipitação, as seguintes parcelas do ciclo hidrológico: 

interceptação, evaporação, transpiração e infiltração. (NETO,2016) 

Diante da urbanização e consolidação das cidades, torna-se inviável resolver o problema das 

enchentes e dos alagamentos mudando toda a estrutura de drenagem convencional. Com isso, faz-se 

necessário o uso de técnicas compensatórias com o objetivo de aproveitamento da infraestrutura já 

existente. 

Nesse contexto, percebe-se cada vez mais a importância da adoção de sistemas de drenagem 

urbana sustentáveis, que busquem integrar-se com o desenvolvimento das cidades, e que tenham 

como objetivo reduzir os impactos sobre o ciclo hidrológico, atuando tanto nos processos de 

armazenamento, quanto nos de infiltração, que comumente são significativamente reduzidos no 

processo de urbanização. (NETO,2016) 

 

2  OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é fazer uma análise da infiltração da água de chuva, em protótipo de 

bancada experimental com pavimentos permeáveis, como proposta “parte de estudo” de técnica 

compensatória em drenagem urbana. Neste trabalho foram avaliados dois pavimentos permeáveis, 

como protótipo de revestimento de piso externo em áreas urbanas, construídos com placas de RC e 

RCD. 
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3  MÉTODO  

 

3.1 Introdução 

 

A etapa experimental foi realizada no Centro Experimental de Saneamento Ambiental – 

CT/UFRJ (CESA) na Ilha do Fundão, no campus da UFRJ, na Cidade Universitária – RJ. Foi 

construída uma bancada experimental de teste para a montagem do pavimento permeável e realização 

dos ensaios. Também foram utilizados um infiltrômetro de aspersão artificial (simulador de chuva), 

para gerar uma precipitação e uma caixa pluviométrica, para coletar dados oriundos da água do 

escoamento superficial. 

 

3.2 Bancada experimental de teste 

 

A bancada experimental de teste foi construída em blocos de alvenaria estrutural, com 

dimensões aproximadas de 1,88 x 0,89m (comprimento e largura), totalizando uma área de superfície 

de 1,67 m². Estas medidas referentes à largura e comprimento, apresentam um erro aproximado de 

0,02m devido às irregularidades da massa de reboco utilizada para cobertura do pavimento e da 

espessura do impermeabilizante. Essa área de 1,67m² corresponde justamente à área de teste dos 

pavimentos permeáveis. Conforme figura 2, a bancada possui profundidade aproximada de 0,66m 

(cota da borda interna) onde se dispuseram as camadas em areia de subleito para o assentamento do 

pavimento permeável. Neste protótipo, foi construído um leito de drenagem através do 

posicionamento de drenos tubulares de 60 cm, no fundo do protótipo (LIBERATO, 2015). 

 

3.3 Montagem do pavimento permeável 

 

Após a caracterização da areia, foram realizadas as seguintes etapas construtivas para 

montagem do subleito do pavimento permeável: execução de uma fina camada de areia seca de 5cm 

e, logo em seguida, realizou-se a compactação da mesma. Para não pisar na areia e interferir na etapa 

de compactação, utilizou-se um cabo de madeira contendo na sua extremidade um peso de 2kg de 

modo a garantir a homogeneidade da areia compactada. Em seguida, foi executada outra camada de 

areia de 5cm aplicada em cima da primeira superfície. Para evitar acúmulo de ar enclausurado no 

subleito da bancada, nessa etapa construtiva, foram posicionados 5(cinco) pedaços de tubos de 

drenagem flexíveis perfurados interligados, por meio de conexões (redução de 100 mm para 40mm) 

e tubos de PVC de 40mm, da parte interna da bancada ao lado externo da bancada. Tal sistema, 

segundo (HORTON, 1940), interligado como vasos comunicantes, por meio da pressão atmosférica, 

garante maior capacidade de infiltração.  

Antes de aplicar mais uma camada de areia com cota de 15cm, foi necessário proteger o tubo 

de drenagem flexível perfurado, com uma manta de drenagem geotêxtil, comumente denominada 

bidim, em toda a extensão do mesmo, para evitar que a areia entupisse aos furos existentes em todo 

o corpo do tubo dreno flexível perfurado. Garantindo assim 100% a funcionalidade do sistema de 

retirada de ar. Após a execução da camada de 15 cm, foi realizada uma simulação de chuva com 

intensidade de 150 mm/h com o intuito de permitir que os grãos menores preenchessem os vazios 

imperceptíveis ao olho humano, e se aproximar ao máximo de um subleito natural. No dia seguinte, 
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após esgotar toda água da bancada, foi posicionada sobre esta camada de areia uma manta de 

drenagem geotêxtil, em toda superfície, devidamente regularizada e nivelada. Por fim, o protótipo 

recebeu a última camada de areia para o posterior assentamento das placas do pavimento permeável. 

 

Figura 1 – corte esquemático da bancada experimental Fonte: AUTOR (2017) 

Em todas essas etapas construtivas do subleito, utilizou-se o mesmo material de areia, de modo 

a garantir a padronização da pesquisa e eliminar qualquer interferência no experimento. Tal ação 

segundo LIBERATO, 2015 garante que a única interferência quanto às medidas da curva de 

infiltração nas bancadas partirá do pavimento permeável, assim como da intensidade de chuva. 

Após a execução da camada de subleito, foi realizado o assentamento do revestimento de placas 

de pavimento permeável. As placas de dimensões de 15x15 cm, figura 3, foram distribuídas na 

bancada, figura 4, niveladas entre si e sem caimentos, de modo a garantir uma lâmina de água de, no 

máximo, 1cm entre a superfície superior da pavimento ao ponto inferior do tubo de PVC de 100mm.  

 

 

Figura 2 – placas montadas na bancada para ensaio Fonte: AUTOR (2017) 

 

3.4 Caixa Pluviométrica 

 

Outro equipamento utilizado na pesquisa, para coletar de dados, foi a caixa pluviométrica (CP), 

figura 5. A CP foi um equipamento desenvolvido pela Escola Politécnica da UFRJ. O idealizador 

desse equipamento é o professor Theophilo Benedicto Ottoni Filho, professor da Escola Politécnica 

da UFRJ (Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente). (LIBERATO, 2015) 
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Figura 3 - Caixa pluviométrica com aparato medidor (equipamento registrador) Fonte: AUTOR (2017) 

A caixa pluviométrica é uma estrutura com dimensões de 1,00 x 0,90 x 0,70 m, feita em chapas 

de aço, perfeitamente nivelada por 4(quatro) parafusos na parte inferior.  Possui 2 (dois) reservatórios 

para a coleta de água oriundos do escoamento superficial da bancada. Essa coleta se dá através da 

utilização de uma calha de 100m em PCV, com inclinação, que interliga a bancada à CP; 

transportando assim a água do escoamento superficial da bancada, oriunda da chuva simulada, até a 

caixa pluviométrica. O reservatório maior possui capacidade para reter 230 litros da chuva, 

provenientes do escoamento superficial. A CP possui como estrutura, uma canaleta de alimentação 

do reservatório menor e furos para alimentação do reservatório maior (Figura 5). Nessa pesquisa, 

utilizou-se a canaleta de alimentação do reservatório maior para a coleta de dados, por meio do 

equipamento registrador do escoamento superficial para determinação da curva de infiltração. Existe 

nessa CP 3 (três) tubos de aço de 40mm. Cada tubo é interligado a um reservatório. O primeiro tubo 

é interligado ao reservatório menor, o segundo interligado ao reservatório maior e o terceiro tubo 

interligado um pluviômetro padrão fixado ao corpo da CP. Cada interligação exerce a função de vaso 

comunicante. Ou seja, a ligação de dois recipientes através de um duto aberto, para o único líquido, 

independente da seção do ramo, garante para todos os pontos do líquido a mesma altura. Nos ensaios, 

utilizou-se apenas 1 (um) tubo, para fixação do aparato medidor (figura 5), que no caso foi o tubo 

interligado ao reservatório maior. Para a leitura dos dados utilizou-se uma régua graduada e aferida 

no laboratório, com um tubo de borracha transparente fixada precisamente paralela à régua em aço 

inoxidável. Por dentro desse tubo transparente tem-se uma barra de arame rígido, com marcação, 

fixado em sua extremidade uma bola de isopor, capaz de se mover livremente dentro do tubo. 

Resume-se que o uso dessa bola de isopor tem a função de boia para o arame quando em contato com 

a água dentro tubo de vaso comunicante. 

 

3.5 Simulador de chuvas: InfiAsper Double 

 

Nos ensaios, utilizou-se um infiltrômetro de aspersão artificial devidamente calibrado para 

produção da chuva. Esse simulador de chuvas, InfiAsper Double, diferente de simuladores equipados 

com gotejadores, é um simulador, por classificação, equipado com bicos. É um equipamento 

desenvolvido pelo pesquisador Teodorico Alves Sobrinho, da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, como parte da sua tese de doutorado, que auxilia na geração de chuva para avaliação dos 

pavimentos permeáveis do meio urbano. Para atender aos critérios de um simulador de chuva, esse 

infiltrômetro, que possui características de precipitação relativas ao diâmetro de gotas e energia 

cinética de impacto das gotas produzidas sobre solo semelhantes àquelas da chuva natural (Sobrinho, 
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2002), permitiu nos ensaios, aplicar água sobre a bancada de pavimento permeável de forma não 

intermitente.  

 
Figura 4 - Simulador de chuvas: InfiAsper Double Fonte: Manual do Usuário 

 

Para garantir que os mesmos estivessem igualmente calibrados, e assim avaliar o desempenho 

do simulador de chuva, foram realizados testes de precipitações iniciais e finais, com duração de 6 

minutos, sobre 2 (dois) tabuleiros de ferro, denominados parcelas especificas, cada um medindo 0,90 

x 1,00 m, totalizando uma área útil de 1,80m².  Com o volume de água coletado nesses 6 (seis) minutos 

de precipitação é possível matematicamente, verificar a intensidade (mm h-1) da chuva simulada. 

 

3.6 Revestimento de piso com placa de RC e RCD 

 

O pavimento utilizado nessa pesquisa tem na sua composição agregados da construção e demolição. 

Vidal, 2014, estudou a utilização dos agregados graúdos reciclados em substituição aos agregados 

naturais, em cinco misturas diferentes. De acordo com a classificação de Vidal, nesta pesquisa utiliza-

se para o primeiro estudo o revestimento com 100% de agregado graúdo de resíduo de construção – 

AGC e para o segundo estudo o revestimento com 50% de AGN e 50% de AGD. Sendo então o 

primeiro estudo, uma placa somente com composição de RC e o segundo estudo com uma placa com 

composição de RC e RCD. 
 

4 RESULTADOS 

 

Assim como em outras pesquisas, o ajuste foi realizado a partir de dados experimentais medidos. Para 

isso, foram utilizadas equações que passaram por ajustes.  

Dentre as equações empíricas, uma das mais utilizadas para fins de ajuste da curva de infiltração é a 

desenvolvida por Kostiakov em 1932. Outra equação utilizada é a Equação de Horton. (LIBERATO, 

2015) 
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Figura 5 – Resultado dos dados experimentais e as respectivas curvas ajustadas para os modelos de Kostiakov e Huston. 

Pavimento AGC 100% Cerâmico 

 

No Pavimento AGC 100% Cerâmico, temos um início de infiltração maior. O que dá para explicar 

pelo fato de, visualmente, o pavimento ser mais poroso. Diferente do que ocorre no pavimento 50% 

AGC e 50% AGD. De fato, era isso o esperado. Pois, na parte inferior, o pavimento apresenta grande 

quantidade de nata de cimento espalhada (o que torna o pavimento 50% AGC e 50% AGD 

impermeável em certas circunstâncias).  Observa-se, estruturalmente, que os vazios do pavimento 

50% AGC e 50% AGD estão, em quase sua totalidade, preenchidos de nata de cimento. 

Levando-se em conta os ensaios mecânicos em laboratório, descritos na dissertação de Vidal, 2015, 

a resistência mecânica de ambos os pavimentos são semelhantes, o que leva a dizer que a quantidade 

maior de vazios do pavimento 100% AGC não o torna menos resistente comparado a grande 

quantidade de nata de cimento do pavimento 50% AGC e 50% AGD, pois a forma que a nata de 

cimento adere ao tipo de agregado é diferente. 

 
Figura 6 – Resultado dos dados experimentais e as respectivas curvas ajustadas para os modelos de Kostiakov e Huston. 

Pavimento 50% AGC e 50% AGD 

 

O pavimento 50% AGC e 50%AGD apresenta início da infiltração menor que o pavimento 100% 

cerâmico e no decorrer do tempo observa-se, em matéria de resultado, que o pavimento 100% 

cerâmico apresenta maior eficácia na infiltração da água da chuva como técnica compensatória de 

drenagem urbana.  
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5  CONCLUSÃO 

 

O conjunto: simulador de chuva, caixa pluviométrica e bancada, mostrou-se adequado na análise da 

infiltração da água da chuva num pavimento permeável, servindo, portanto, no auxílio comparativo 

entre diferentes revestimentos de pavimento permeável e tendo como objetivo a eficácia no sistema 

de drenagem urbana. 

Essa análise torna-se relevante para as ações de profissionais de engenharia urbana no cenário atual.  

Dado que a engenharia urbana é uma área multidisciplinar, é necessário que se tenha dados de fácil 

compreensão com o intuito de facilitar a proposta de ações estruturais comumente às adotadas em 

projetos de obras públicas e privadas. 

Conclui-se que na comparação entre os pavimentos com placas de RC e de RCD, o primeiro possui 

uma capacidade de infiltração melhor. 
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