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Resumo – Com a consolidação dos grandes centros urbanos e o intenso processo de urbanização 

ocorrido desde o final do século XX, houve significativa interferência no uso e ocupação do solo 

potencializando o escoamento das águas pluviais e consequente episódios de enchentes. A gestão 

urbana de águas pluviais tem sido tradicionalmente centrada na drenagem e as soluções adotadas 

para tais problemas, de maneira geral, apresentam caráter localizado considerando apenas os pontos 

de extravasamento dos cursos d`água, onde são realizadas obras de engenharia de grande porte com 

custos significativos. Este trabalho apresenta um protótipo de pavimento permeável desenvolvido 

com material oriundo de resíduos de construção civil e os resultados obtidos quanto a sua 

capacidade de infiltração e armazenamento de águas considerando o tipo de solo presente na área de 

ensaio. 

 

Palavras-Chave – bacias urbanas; pavimento permeável; resíduos de construção civil. 
 

 

PERVIOUS PAVEMENT: A DEPLOYMENT ANALYSIS 
 

Abstract – With the consolidation of the major urban centers and the intense urbanization process 

that occurred since the end of the twentieth century there was a significant interference in the use 

and occupation of land increasing the volume and rate of stormwater runoff with subsequent 

flooding episodes. Urban stormwater management has traditionally focused on drainage, and the 

solutions adopted for such problems have localized character considering only the outflow points, 

where large engineered solutions are carried out with significant costs. This work presents a 

pervious pavement prototype developed with material from construction waste as well as the 

obtained results of infiltration and storage of water considering the type of soil present in the tested 

area. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento dos grandes urbanos e o intenso processo de urbanização provoca grande 

interferência no uso e ocupação do solo; áreas originalmente cobertas por vegetação são 

impermeabilizadas, acarretando o aumento do escoamento superficial, da sua velocidade e 

reduzindo o tempo de deslocamento, potencializando as enchentes [Tucci e Orsini (2005)]. 

As soluções adotadas para tais problemas, de maneira geral, apresentam caráter localizado. Os 

trechos de canais ampliados reduzem o prejuízo de áreas afetadas, mas com a transferência de 

                                                        
1
 Bettine, S. C : PUC-Campinas, Faculdade de Enga. Ambiental e Faculdade de Enga. Civil da PUC-Campinas, subettine@puc-campinas.edu.br 

2
 Souza, E. F. : PUC-Campinas, Faculdade de Enga. Ambiental e Faculdade de Química da PUC-Campinas, souzaef@puc-campinas.edu.br 

3
 Grilli, M. : PUC-Campinas, Faculdade de Enga. Ambiental- PUC-Campinas, mayara.grilli@hotmail,com 

4
 Secomandi, P.A.: PUC-Campinas, Faculdade de Enga. Ambiental- PUC-Campinas, pasecomandi@gmail.com  

5
 Demanboro, A. C : PUC-Campinas, Faculdade de Enga. Ambiental da PUC-Campinas, demanboro@puc-campinas.edu.br 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  2 

vazões, as inundações agravam-se para jusante, uma vez que a drenagem urbana é 

fundamentalmente uma questão de “alocação de espaços” [Canholi (2005)]. 

No âmbito das ações sustentáveis de drenagem urbana existem ações estruturais que 

consistem nos componentes físicos ou que fazem parte integrante da infraestrutura e as não 

estruturais, que englobam as práticas de gerenciamento e de mudanças de comportamento [Tucci e 

Tassi (2005)]. As medidas estruturais têm como objetivo principal serem aplicadas no controle 

quantitativo, apesar de, também, possuírem efeito sobre a concentração de poluentes carreados 

pelas águas pluviais [Campana et al. (2007)]. A drenagem sustentável ocorre quando há um 

controle direto na fonte, a fim de minimizar os impactos que podem vir causar comprometimento 

nos sistemas de micro e macrodrenagem. Dentre as medidas de controle na fonte, as mais comuns 

são aquelas que se referem ao aumento das áreas de infiltração e percolação e ao armazenamento 

temporário em reservatórios residenciais abertos ou subterrâneos [Tassi (2002)].  

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A primeira etapa do trabalho consistiu no desenvolvimento e execução de um modelo de 

pavimento permeável (pisograma), considerando a escolha de material drenante e o local de 

implantação (Local 1) dentro do Campus I da PUC-Campinas inserido na microbacia urbana do 

córrego Santa Cândida (Figura 1a). 

 

 

Figura 1 – (a) Vista aérea e (b) representação dos solos na microbacia Santa Cândida. 
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Conforme pode ser observado na Figura 1(b) a microbacia Santa Cândida apresenta dois tipos 

de solo, com características distintas em termos de infiltração – argissolo vermelho amarelo na 

margem direita e latossolo vermelho na margem esquerda.  

A segunda etapa do trabalho consistiu em avaliar a capacidade de infiltração do solo no local 

onde o pisograma foi instalado (Local 1) e em outro local com o mesmo tipo de solo – latossolo 

vermelho - mas com características de cobertura vegetal diferente (Local 2). Tais avaliações foram 

realizadas com Infiltrômetro de duplo anel. 

O Local 1, ao lado do Laboratório de Saneamento da PUC-Campinas (Figura 2a), é uma área 

plana, compactada devido às edificações ali executadas e coberta por grama. O Local 2, próximo à 

Faculdade de Educação Física (FAEFI) da PUC-Campinas (Figura 2b), é área natural que apresenta 

declividade acentuada, com vegetação de grande porte e solo coberto por material vegetal. 

 

 

Figura 2 – Locais dos testes de infiltração: (a) junto ao Laboratório de Saneamento (L1) e (b) próximo à FAEFI da 

PUC-Campinas (L2). 

 

No local L1, para a instalação do modelo de pisograma, foi aberta de uma vala de 1,0  1,0 m, 

com 0,45 m de profundidade (Figura 3a), revestida com uma manta geotêxtil (Figura 3b). Em 

seguida foi colocada uma base de brita de número 1 com sub-base de pedrisco. Na colocação da 

camada de brita e de pedrisco, optou-se pela não compactação para avaliar, também, se ocorreria o 

rebaixamento dos pisos no período de monitoramento. Na última etapa foram assentados os 

pisogramas sobre terra vegetal com inserção de grama esmeralda (Figura 3c).  

Os materiais utilizados para base, sub-base e confecção dos pisogramas foram obtidos em 

usinas de reciclagem de material de construção civil. Os artefatos componentes do pisograma foram 

confeccionados em concreto no Laboratório de Materiais do Centro de Ciências Exatas, Ambientais 

e de Tecnologias da PUC-Campinas com o seguinte traço: 1 (cimento): 2 (areia): 2,5 (pedrisco 3 

mm): 0,50 (água com aditivo redutor de água).  

 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

 

Figura 3 – Detalhes da instalação e teste do pisograma: (a) vala aberta; (b) manta geotêxtil (c) pisograma assentado no 

local L1 (d) pisograma saturado no teste de infiltração. 

 

A avaliação de desempenho do pisograma, quanto à capacidade de infiltração e 

armazenamento de água, foi realizada em duas oportunidades: nos meses de junho e agosto de 

2011, em dias ensolarados e de céu aberto. A inserção de água sobre o pisograma ocorreu no 

período da tarde, simulando-se uma precipitação de intensidade média de 3,0 mm/minuto, até que o 

solo se apresentasse saturado (Figura 3d). 

A capacidade infiltração do solo foi determinada pelo método do infiltrômetro de duplo anel e 

o modelo de Kostiakov foi utilizado para o tratamento dos dados: 

 

          (1) 

 

onde, I é a infiltração acumulada (cm), T é o tempo (h) e a e n são constantes que dependem do solo 

e foram obtidas a partir de gráficos do logaritmo de infiltração versus logaritmo do tempo [CUNHA 

et al. (2011)]. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos ensaios realizados com o pisograma no local L1 observou-se que o modelo implantado 

pode infiltrar e armazenar volumes entre 320 e 400 litros durante um período de aproximadamente 

duas horas, quando atingiu o ponto de saturação.  

Considerando-se que tal vala têm 0,45 m³ (450 litros) de volume bruto, e que este volume foi 

preenchido com brita 1, pedrisco e piso, têm-se um pequeno volume resultante de vazios a ser 

preenchido por água. Assim, a capacidade de armazenamento e infiltração do pavimento foi 
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extremamente alta, mesmo com a manta geotêxtil, uma vez que o menor volume de água 

introduzido foi 320 litros.  

Quanto à capacidade de infiltração do solo, a Figura 4 e a Tabela 1 apresentam os resultados 

dos ensaios realizados no local L1 nos dias 15 e 22 de setembro de 2012. Por ocasião do teste 1, 

realizado em 15/09/2012, não havia relatos de chuva no município de Campinas há mais de 40 dias. 

Já em 22/09/2012, o teste 2 foi realizado em condições de pluviosidade distintas daquelas do teste 1, 

uma vez que nos dias 20 e 21 de setembro a Estação Meteorológica da PUC-Campinas registrou 

aproximadamente 15 mm de chuva acumulada nestes dois dias. 

A Figura 4a apresenta os valores obtidos do ensaio de infiltração acumulada no solo 

mostrando que a velocidade de infiltração vai diminuindo ao longo do tempo de ensaio.  
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Figura 4 – (a) Infiltração acumulada e (b) velocidade de infiltração nos dois testes realizados no local L1. 

 

Observa-se na Figura 4b que as velocidades de infiltração do solo durante a realização dos 

testes apresentaram alguns valores fora da curva correspondente ao modelo. Tais pontos referem-se 

aos momentos de adição de água no infiltrômetro, devido à alteração na carga hidráulica. A 

velocidade básica de infiltração foi estabilizada cerca de 80 minutos após o início do ensaio. 

A Tabela 1 apresenta a síntese dos resultados obtidos nos testes realizados no local L1. 

 
Tabela 1 – Resultados gerais dos testes de infiltração do local L1 

Local Teste Data 

Taxa média de 

infiltração  

(cm/h) 

Infiltração total 

acumulada em 60 

min (cm) 

Velocidade básica 

de infiltração 

(cm/h) 

1 1 15/09/2012 1,075 29,5 10,8 

1 2 22/09/2012 0,618 11,7 7,2 
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Nos ensaios realizados em condições pluviométricas distintas no local L1, com chuvas 

acumuladas de 15 mm em dois dias antecedentes, a capacidade de infiltração foi menor do que a do 

período de estiagem. Comparando os resultados obtidos nos dias 15 e 22, observa-se que no dia 22 

após as chuvas,  a taxa de infiltração caiu de 1,075 para 0,618 cm/h. A infiltração total em 60 min 

passou de 29,5 para 11,7 cm e a velocidade básica de infiltração passou de 10,8 para 7,2 cm/h. Ou 

seja, uma precipitação acumulada de 15 mm dois dias antes do ensaio, resultou em uma capacidade 

de infiltrar água aproximadamente 2,5 vezes menor, ficando evidenciada a influência da umidade 

do solo na sua capacidade de infiltração. 

A Figura 5a mostra que a curva de infiltração acumulada ao longo do tempo no local L2 

apresenta uma tendência de crescimento significativamente superior em relação à do local L1. As 

velocidades de infiltração (Figura 5b) no local L2, embora decresçam rapidamente, são sempre 

maiores do que as do local L1. 
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Figura 5 – (a) Infiltração acumulada e (b) velocidade de infiltração nos testes realizados nos locais L1 e L2. 

 

Como evidenciado na Tabela 2, a taxa média de infiltração, a infiltração total acumulada e a 

velocidade básica de infiltração do local L1 são muito menores, quando comparadas às do ensaio 

realizado no mesmo dia no local L2. 

 

Tabela 2 – Resultados dos testes de infiltração dos locais L1 e L2  

Local Teste Data 
Taxa média de 

infiltração (cm/h) 

Infiltração total 

acumulada em 60 

min (cm) 

Velocidade básica 

de infiltração 

(cm/h) 

1 2 22/09/2012 0,618 11,7 0,72 

2 1 22/09/2012 1,343 57,6 1,56 
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Esperava-se que, por apresentarem o mesmo tipo de solo de origem, Latossolo Vermelho, os 

resultados dos ensaios para ambos os locais L1 e L2 não apresentassem diferenças significativas. 

Porém, os resultados mostraram que a taxa média e a velocidade básica de infiltração no local L2 

foram cerca de duas vezes maiores do que as do local L1 e que a infiltração acumulada em uma 

hora foi aproximadamente cinco vezes maior sob as mesmas condições de pluviosidade 

antecedente. Com a aplicação do modelo de Kostiakov, essa diferença aparece nas equações que 

descrevem a infiltração acumulada e a velocidade de infiltração nos locais L1 (I = 10,964 T
0,7622

 e 

VI = 8,6109 T
-0,323

) e L2 (I = 46,499 T
0,7363 

e VI = 35,476 T
-0,548

).  

A diferença significativa na capacidade de infiltração do solo observada pode ser atribuída aos 

aspectos de manejo e cobertura do mesmo nos dois locais escolhidos para os testes. Isso por que o 

local L1 foi artificialmente compactado para inserção de edificações, enquanto o local L2 

corresponde a um solo sem compactação coberto por vegetação de médio porte relativamente densa. 

Nesse caso, a maior infiltração provavelmente também ocorre pelo aumento da macroporosidade, 

causado pelo fato de que o sistema radicular das plantas da cobertura vegetal cria caminhos que 

favorecem a movimentação de água no solo [Salton et al. (1997)]. 

Quando os resultados dos ensaios de infiltração realizados nos dias 15/09 (com 40 dias sem 

chuva) e 22/09 (com chuvas nos dois dias anteriores) no local L1 são comparados, as equações que 

descrevem  a  infiltração  acumulada  e  a  velocidade  de  infiltração  solo  seco (I = 27,056 T
0,7499  

e 

VI = 17,884 T
-0,50

) e úmido (I = 10,964 T
0,7642 

e VI = 8,6109 T
-0,323

), mostram a influência 

significativa das chuvas antecedentes na redução da velocidade de infiltração do solo.  

Finalmente, ainda que inferiores aos obtidos no local L2, os resultados positivos obtidos 

quanto à capacidade de infiltração e armazenamento do pisograma instalado no local L1, 

provavelmente, resultam da retirada da camada mais compactada do solo e de seu preenchimento 

com material cuja granulometria diferenciada e interstícios propiciaram maior infiltração e 

consequente armazenamento de água. 

 

CONCLUSÕES 

O conhecimento da capacidade de infiltração e das condições de cobertura do solo é uma 

importante ferramenta para o planejamento e gestão das águas pluviais em áreas urbanas.  

A situação ideal para a infiltração das águas pluviais ocorre em solos com textura mais 

arenosa, sem compactação e com cobertura vegetal densa. Porém, este cenário é cada vez raro em 
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ambientes urbanos exigindo a busca de alternativas para mitigar os impactos causados pelas chuvas 

de grande intensidade em áreas densamente urbanizadas.  

Assim, conforme os resultados apresentados neste trabalho, a utilização de pavimentos 

permeáveis configura-se como uma solução alternativa para os locais que apresentam elevado grau 

de impermeabilização do solo, considerando-se, também, a avaliação da capacidade de infiltração 

do solo e sua respectiva cobertura vegetal. 
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