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1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica das cidades depende de uma série de fatores de diversas magnitudes e 

abrangências, cujas ações por parte do Poder Público e da sociedade permitem que a qualidade de 

vida se torne cada vez melhor, buscando reduzir os riscos de ocorrência de eventos indesejáveis e 

repercussões às atividades que acontecem no espaço urbano. A ocupação territorial urbana, sem o 

planejamento de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da cidade, desencadeou 

o surgimento de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos extremos.  

Pela Lei Federal nº 11.445/2007, entende-se que o manejo das águas pluviais urbanas 

corresponde ao conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas associadas às ações de 

planejamento e de gestão da ocupação do espaço territorial urbano.  

São duas vertentes de trabalho nas atividades voltadas ao manejo das águas pluviais urbanas. 

A primeira trata da infraestrutura, dos elementos hidráulicos estruturais, das práticas de contenção e 

transporte das águas pluviais, dos sistemas de micro e macrodrenagem. A segunda trata dos 

dispositivos legais e de administração da infraestrutura de drenagem, envolvendo a 

operacionalidade do sistema, manutenção, fiscalização e medidas de remediação. (TUCCI, 2007) 

A utilização do pavimento permeável é um dos instrumentos que contribui para a drenagem 

das águas pluviais, amortecendo os picos de cheia e reduzindo o risco de enchentes. Além disso, 



 

reduz a lâmina d’água sobre o pavimento, aumentando a segurança do usuário e aumentando a área 

de infiltração da água. (MARCHIONI e SILVA, 2011) 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo da estrutura de pavimento permeável e também 

sua utilização como medida mitigadora nos problemas de drenagem urbana. Através de análise da 

composição do pavimento permeável intertravado; estudo das etapas de projeto e execução da 

pavimentação; construção e operação de um protótipo em escala reduzida para simulação do uso 

ideal dos pavimentos permeáveis; estudo da viabilidade do uso do pavimento permeável 

intertravado na obra do Condomínio habitacional Porto das Pedras em Várzea Grande-MT.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Várzea Grande é a segunda maior cidade do estado, com população de 255. 448 habitantes 

(vizinha da capital do estado – Cuiabá), formando com esta uma conurbação de aproximadamente 

um milhão de habitantes. É uma cidade altamente urbanizada, onde praticamente 98% da população 

vivem na zona urbana. (IBGE, 2011) O regime de chuvas é bastante definido, com um período seco 

(4 a 6 meses) e o outro bastante chuvoso, no restante do ano. Período este que concentra a formação 

de precipitações com intensidade elevada e curta duração. (SEPLAN, 2009) 

O condomínio horizontal Porto das Pedras se localiza na Avenida Mario Andreazza, no bairro 

Guarita, possui área total de 298.000 m² que foram divididos em 3 condomínios: Rubi com 475 

casas, Esmeralda com 472 casas e Topázio com 396 casas, porém, este último não foi executado.  

Usou-se pavimento de bloco intertravado nas calçadas das praças de vivência como: 

playground, churrasqueiras e quadras de esportes. O assentamento dos blocos de concreto foi 

realizado conforme as seguintes etapas: compactação do solo com o uso da máquina compactadora, 

em seguida, aplicou-se uma camada de areia de aproximadamente 5 cm para assentamento, e após a 

distribuição dos blocos de concreto, usou-se para o rejunte areia.  

Conforme estudo de solo realizado pela empresa El Condor para execução do condomínio, o 

mesmo possui classificação táctil visual correspondente a um solo silto-arenoso com pedregulhos 

friáveis – com coloração avermelhada. Devido ao alto índice de material fino no solo (60% 

passando na peneira 200’’) para concepção de um sistema de pavimentação permeável se faz 

necessário trabalhar com um sistema de drenagem, pois o mesmo pode apresentar comportamento 

plástico, quando submetido a grandes quantidades de água provenientes desse tipo de sistema. 

Foi idealizado um sistema piloto para execução dos ensaios de montagem da pavimentação 

permeável com o uso do solo local. O protótipo foi executado com placas de vidro de 10 mm de 

espessura. As camadas foram distribuídas conforme as seguintes etapas: camada base com 11 cm de 

solo extraído do local; 10 cm de brita nº 2 e 10 cm de brita nº 1 que servirão como detentoras da 

água; manta geotêxtil; 3 cm de brita nº 0; 3 cm de pó de brita, assentamento e rejuntamento dos 

blocos de concreto. Também há um sistema de simulação de chuva, conforme visualização a seguir.  



 

 
Figuras 1 e 2: Vista completa do protótipo experimental com o simulador de chuva 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram realizadas três simulações de chuva; verificou-se inicialmente a vazão máxima de água 

da torneira mais próxima do protótipo e foi encontrada uma vazão de 0,25 L/s, sendo essa a vazão 

utilizada durante os ensaios. As datas de simulação foram 03/09/14, 04/09/14 e 06/09/14. 

No dia 03/09/13 a simulação da chuva iniciou-se as 13:59 horas, e o sistema ficou 

completamente saturado as 14:08 horas, com aproximadamente 5 mm de lâmina d’água sobre o 

pavimento. O início do escoamento ocorreu as 14:34 horas devido ao solo não estar saturado e 

também pela falta de formação de caminhos preferenciais no solo em direção à saída de drenagem 

do sistema. O tempo para a infiltração da lâmina sobrenadante ao pavimento foi de 5 minutos, 

demonstrando ser um tempo consideravelmente bom para a drenagem de um pavimento. 

Foi calculado o volume retido de água no protótipo (135 L) relacionado ao volume de 

material de 230 L inserido no protótipo, observou-se que à área de reservatório formada pelas britas 

2 e 1 praticamente conseguiu acumular boa parte da precipitação, com aproximadamente 60%. Isso 

demonstra que o pavimento permeável visa facilitar a infiltração do deflúvio nas camadas inferiores 

do pavimento, estas que funcionam como uma espécie de reservatório.  Percebeu-se que certa 

quantidade de solo foi perdida, permitindo um assoreamento do solo próximo a saída de drenagem. 

Isso ocorreu devido à falta de uma manta geotêxtil sobre a camada de solo que poderia ter 

proporcionado mais estabilidade, e também evitar um possível recalque futuro do pavimento. 

No dia 04/09/13 a simulação da chuva iniciou-se as 13:43 horas. Devido ao ensaio realizado 

no dia anterior, o solo já se encontrava úmido e o início do escoamento ocorreu as 13:44 horas. Por 

já existir um caminho preferencial no solo em direção à saída de drenagem, não houve 

armazenamento pleno de água no reservatório. O reservatório formado pelas britas 2 e 1 possui 20 

cm de altura, a lâmina de água acumulada ocupou apenas o volume ocupado pela brita nº 2, tendo 

11 cm e seu esvaziamento pleno (quando do fim da simulação de chuva) ocorreu em 2 minutos. A 

simulação de chuva foi feita ao longo de 1 hora continuamente, onde a vazão de saída do sistema de 

drenagem variou entre 60% e 80% da vazão de entrada e houve uma pequena perda de solo.  

 No dia 06/09/13 a simulação foi muito semelhante ao ensaio anterior tanto em duração 

quanto em conseqüências, não houve mais perda de solo, pois o mesmo encontrava-se estabilizado e 

também não houve acúmulo significativo de água na estrutura de britas. 



 

Conforme Bruno et al (2011) em pesquisa realizada em Cuiabá avaliando e comparando 5  

diferentes tipos de revestimentos em áreas urbanas, foi notado que para uma superfície 

semipermeável (blocos maciços de concreto assentados com areia como base, situação semelhante a 

encontrada no condomínio Porto das Pedras), houve um escoamento superficial em torno de 21% 

do volume precipitado, quando em comparação com uma área de pavimentação impermeável onde 

o escoamento é da ordem de 90%. O que mostra grande vantagem em se trabalhar com 

pavimentação permeável, mais ainda no caso estudado neste trabalho, onde além da infiltração do 

volume precipitado é prevista a reservação deste, auxiliando assim a recarga de água subterrânea. 

 

4. CONCLUSÃO 

Conforme as simulações de chuva observou-se pequena formação de escoamento sobre a 

superfície do pavimento, porém a infiltração deste excedente foi bastante rápida (5 minutos). A 

estrutura formada pelas britas funcionou perfeitamente como um reservatório para a água que foi 

infiltrada pelo pavimento, impedindo assim que esta estivesse sobre o pavimento provocando 

alagamentos e outros danos. Já era esperada a necessidade de um sistema de drenagem auxiliar ao 

sistema de pavimentação permeável, pois dois fatores ocorreram: inicialmente houve grande perda 

de solo com a formação do caminho preferencial em direção a saída de drenagem, e posteriormente, 

não houve mais acúmulo de água no interior das camadas de brita, com entrada e saída constante.  

O desempenho em relação à funcionalidade do pavimento permeável demonstrou ser uma boa 

alternativa para um sistema de drenagem a ser usado no condomínio. Não se esquecendo da 

necessidade de mão de obra especializada para execução da obra, e o fato da mesma necessitar de 

manutenção periódica (limpeza) para evitar colmatação e manter a vida útil e eficiência da mesma. 
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