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Resumo – Este trabalho teve o intuito de avaliar e comparar a eficiência de cinco tipos de 

revestimentos utilizados em áreas urbanas: solo gramado, solo exposto, superfície impermeável, 

superfície permeável e superfície semipermeável na redução do escoamento superficial. A pesquisa 

fundamentou-se em realização de testes experimentais em blocos casualizados, conduzidos nas 

parcelas construídas em triplicata para cada tipo de superfície, sob as quais foram realizadas chuvas 

com simulador calibrado a intensidade de precipitação de 79 mm/h. Das alternativas avaliadas, a 

superfície com grama foi a que apresentou os melhores resultados. Para essa aplicação, não houve a 

geração do escoamento superficial, mostrando o potencial de superfícies cobertas com vegetação na 

redução da produção de escoamento superficial. Por outro lado, para a parcela com solo exposto, a 

geração de escoamento superficial foi bastante superior à parcela com grama, com coeficiente de 

escoamento duas vezes maior. O escoamento superficial verificado na superfície impermeável foi 

na ordem de 90 % do volume precipitado, sendo quatro vezes e meia maior do que o valor 

apresentado nas superfícies com revestimentos semipermeáveis. A superfície permeável e 

semipermeável foram eficientes na redução do escoamento superficial corroborando com os valores 

apresentados na literatura. 

 

Abstract – This study aimed to evaluate and compare the efficiency of five types of coatings used 

in urban areas: a grass, bare soil, impervious surface, surface permeable and permeable surface to 

reduce runoff. The research was based on testing experimental block design, conducted in triplicate 

plots constructed for each type of surface, which were performed under artificial rain simulator 

calibrated with the rainfall of 79 mm / h. Of the alternatives evaluated, the area with grass showed 

the best results. For this application, no generation of surface runoff, showing the potential areas 

covered with vegetation to reduce the production of runoff. On the other hand, for the plot with bare 

soil, the surface runoff was much higher than with grass plot, with runoff coefficient twice as high. 

The runoff was observed in the impervious surface on the order of 90% of the precipitate, four and 

a half times greater than the value presented in the semipermeable coating surfaces. The surface of 

permeable and semipermeable were effective in reducing runoff corroborating the figures presented 

in the literature. 
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1.    INTRODUÇÃO 

 
 
 

O Brasil e os demais países em desenvolvimento têm apresentado elevadas taxas de 

crescimento urbano nas últimas décadas. Este fenômeno tem ocasionado mudanças significativas no 

ambiente, contribuindo para o comprometimento da qualidade de vida de seus habitantes. Tal 

situação tem sido provocada, entre outros, pela impermeabilização do solo urbano, adensamento 

populacional em áreas impróprias para ocupação, disposição inadequada de resíduos sólidos e 

descargas de esgoto doméstico sem tratamento nos mananciais urbanos e rurais. 

O aumento da população nas cidades deveria ser acompanhado pelo planejamento urbano e 

crescimento de infra-estrutura. No entanto, o modelo de ocupação vigente na maioria das cidades 

brasileiras é resultante de um processo impensado e inadequado. Um dos problemas gerados pelo 

crescimento das áreas urbanas é a impermeabilização do solo e o consequente aumento do 

escoamento superficial. 

 A urbanização implica na transformação da cobertura natural do solo através da sobreposição 

de telhados, calçamentos e pavimentação asfáltica. Essas estruturas impedem que a água das chuvas 

alcance o solo, tendo como resultado o seu deslocamento para locais adjacentes, favorecendo 

alterações nas fases do ciclo hidrológico. 

Dessa maneira, a urbanização é responsável por alterações que resultam no aumento da 

frequência e magnitude das cheias dos rios urbanos, na redução da recarga dos aquíferos além do 

aumento da velocidade de escoamento superficial durante os eventos de cheia. 

Tradicionalmente, os projetos e, consequentemente, dispositivos utilizados para a solução dos 

problemas de drenagem das águas pluviais são voltados para a canalização do escoamento. Os 

exemplos mais comuns consistem na construção de galerias subterrâneas e na retificação dos 

córregos urbanos. 

Entretanto, as experiências práticas comprovaram que estes sistemas não são sustentáveis: 

tanto pela idéia implícita em conduzir o volume escoado para outras bacias, o que não resolve 

definitivamente o problema das enchentes, como à sua limitada capacidade de transferir os volumes 

precipitados, face ao incremento do escoamento superficial ocasionado pela crescente urbanização. 

Dessa forma, conceitos recentes relacionados ao desenvolvimento de sistemas de drenagem 

urbana sustentáveis e o uso das chamadas soluções alternativas ou técnicas compensatórias de 

drenagem são destacadas. 

 As soluções alternativas de drenagem se baseiam na implantação de dispositivos de controle, 
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ou seja, uma série de medidas que possibilitam a armazenagem temporária das águas pluviais, sob o 

ponto de vista da redução e retardamento do deflúvio direto. Portanto, o uso de dispositivos 

redutores do escoamento superficial pode possibilitar a diminuição da freqüência e intensidades das 

cheias urbanas. 

 Dentre os dispositivos que podem reduzir o escoamento superficial na fonte estão as 

superfícies permeáveis. Urbonas e Stahre (1993) definem as superfícies permeáveis em dispositivos 

de infiltração onde o escoamento superficial é desviado através de uma superfície permeável, para 

onde infiltra através do solo, podendo sofrer evaporação ou atingir o aquífero. 

 Para que as superfícies permeáveis possam ser utilizadas em ambientes urbanos como 

alternativa para o controle do escoamento superficial,  seu comportamento deve ser estudado. Silva 

(2006) ressalta que a eficiência dessas soluções está condicionada às características locais como tipo 

de solo, regime de precipitações, topografia, qualidade das águas de drenagem, dentre outros. 

Por esta razão, não é possível simplesmente adotar os resultados encontrados por outros 

pesquisadores, e sim, há a necessidade de se experimentar o comportamento desses dispositivos para 

cada região, de forma a obter resultados que comprovem a aplicabilidade das soluções para um 

panorama local. 
 

Deste modo, esta pesquisa teve como objetivo investigar e comparar a eficiência de cinco tipos 

de revestimentos utilizados em áreas urbanas: solo gramado, solo exposto, superfície impermeável 

(pavimentação de concreto), superfície permeável (pavimentos de blocos de concreto vazados) e 

superfície semipermeável (pavimento de blocos de concreto maciços) na redução do escoamento 

superficial. 

 
 
 
 

2.    MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

O trabalho envolveu o estudo de cinco tipos diferentes de superfícies: (i) superfície permeável; (ii) 

superfície semipermeável; (iii) superfície impermeável; (iv) solo exposto; (v) solo gramado. 

 

i. Superfície permeável: foram construídas três parcelas revestidas com blocos de 

concreto vazados preenchidos com material granular (areia), com declividade 

de 2 %. O material utilizado é constituído de blocos de concreto 

industrializados tipo bujão com seis centímetros de espessura, o qual permite a 

infiltração da água pelo orifício que se forma após a sua instalação. 
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ii. Superfície semipermeável: foram construídas três parcelas revestidas com blocos de 

concreto maciços preenchidos com material granular (areia), com declividade 

de 2 %. O material utilizado é constituído de blocos de concreto 

industrializados tipo prisma com seis centímetros de espessura, são 

intertravados de forma a permitir a infiltração da água apenas pelas juntas 

existentes entre os blocos.  
 

iii. Superfície impermeável: foram construídas três parcelas com blocos de concreto 

maciços revestidas com concreto convencional de cimento, areia e brita, com 

declividade de 2 %.  
 

iv. Solo exposto: foram construídas três parcelas com solo exposto sob condições 

normais de compactação do terreno, com 2 % de declividade.  
 

v. Solo gramado: foram construídas três parcelas revestidas com grama do tipo 

esmeralda, com declividade de 2 %.  
 

A pesquisa foi desenvolvida nas condições de campo, porém sob a ação de chuva simulada. 

Para isto, utilizou-se o aparelho simulador desenvolvido por Alves Sobrinho (1997). Na Figura 1 (a), 

(b), (c), (d), (e) é possível observar os tipos de superfícies construídas para a realização do estudo. 
 

As superfícies permeáveis e semipermeáveis correspondem a dois tipos de revestimentos 

aplicáveis em áreas urbanas, consideradas soluções alternativas de drenagem para a redução do 

escoamento superficial. As superfícies impermeáveis, solo exposto e solo gramado foram tomadas 

como referências. Os ensaios realizados com a superfície impermeável foram efetuados para 

permitir a comparação dos locais totalmente impermeabilizados como passeios e estacionamento de 

lojas comerciais; o solo exposto para avaliar o efeito da retirada da cobertura natural sobre o 

escoamento superficial no local dos testes; e o solo gramado, efetuado para avaliar uma situação de 

pré-urbanização (natural). 
 

A parcela utilizada nos ensaios possui dimensões de 1,0m x 1,2m, com área efetiva de 0,7m². 

Composta por um quadro de chapas metálicas que delimita a área efetiva, uma calha que recolhe a 

água escoada superficialmente, além de uma mangueira e um reservatório (onde todo o escoamento 

superficial é direcionado). A Figura 2 mostra em detalhes os componentes da parcela experimental. 
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(a) (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Superfícies construídas. (a) Blocos vazados de concreto; (b) Blocos maciços de concreto; (c)Solo exposto; 

 
(d) Solo gramado; (e) Concreto; 
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Figura 2 - Desenho esquemático da parcela experimental. 
 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados entre Agosto e Outubro de 2010. Durante este 

período praticamente não foi registrada a ocorrência de chuvas naturais na região. Os ensaios de 

infiltração foram efetuados sob condições de chuva simulada, sendo realizadas três repetições para 

cada revestimento, com intensidade de precipitação constante de aproximadamente 79 mm/h, 

utilizando-se um simulador de chuvas desenvolvido por Alves Sobrinho (1997) portando bicos 

modelos Veejet 80.100 a uma pressão de 32,7 KPa a partir do delineamento em blocos 

casualizados. A Figura 3 apresenta o simulador de chuvas utilizado no estudo. 

 

Figura 3 – Simulador de chuvas utilizado no experimento 
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Para a obtenção do volume de água aplicado pelo simulador foram utilizados 20 copos 

coletores distribuídos de forma eqüidistante na área da parcela (0,7 m²), sendo o volume de água 

nos copos coletores medido com uma proveta. A intensidade de precipitação foi determinada pela 

relação entre o volume de água coletado nos copos coletores durante o intervalo de tempo 

estabelecido e a área de coleta dos copos coletores. Os ajustes para a obtenção das intensidades 

desejadas foram realizados através da regulagem da abertura dos obturadores rotativos, e da pressão 

de serviço do manômetro. Também foi determinada a uniformidade de distribuição de água pelo 

simulador de chuvas, empregando-se o coeficiente de uniformidade de Christiansen 

(CHRISTIANSEN, 1942). 
 

O experimento foi realizado na área da Universidade Federal de Mato Grosso, nas 

coordenadas 15º 36’ 30.73” S e 56º3’30.18” W, localizada na cidade de Cuiabá/MT. O município 

de Cuiabá possui uma extensão territorial de 3.538 km², na porção centro-sul do estado de Mato 

Grosso, à margem esquerda do rio Cuiabá, entre as coordenadas de 15°10’ a 15º50’ S e 54°50’ a 

58°10’ W, (ROSS; SANTOS, 1982). A localização da área urbana pode ser visualizada na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Localização do município de Cuiabá na Depressão Cuiabana, com destaque para a área urbana. 

Fonte: FAPEMAT (2005). 
. 

 

 

Os ensaios de infiltração consistiram na aplicação de chuva simulada com intensidade 
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constante e conhecida sobre as parcelas experimentais e na coleta do escoamento superficial 

produzido. 

O escoamento superficial produzido durante o ensaio foi conduzido da parcela experimental 

por meio de uma calha coletora e uma mangueira flexível para um reservatório, o qual foi 

quantificado a cada intervalo de dois minutos ao longo do ensaio. O volume da água infiltrado foi 

obtido através da diferença entre o volume aplicado pelo simulador de chuvas e o volume escoado 

superficialmente; esse volume resultante foi convertido em lâmina, dividindo-o pela área da parcela 

experimental, obtendo-se, portanto, o valor da lâmina de água infiltrada no solo. 

Os ensaios de infiltração duraram 60 minutos, e assim foi possível caracterizar a 

estabilização da taxa de infiltração, denominada taxa de infiltração estável (Tie). 

 
 
 
 

3.    RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

 

3.1.       Taxa de infiltração e tempo de empoçamento 
 
 
 

Foram efetuadas 15 simulações com intensidades de precipitação de 79 mm/h. Os testes 

efetuados com esta intensidade de precipitação se seguiram nos meses de Agosto e Setembro de 

2010 e foram caracterizados pela ausência de eventos chuvosos com a ocorrência de intensa 

radiação solar, o que resultou em valores relativamente baixos para a umidade do solo. Essa baixa 

umidade do solo pode ser comprovada pelos 43 dias sem chuvas no período em que precedeu o 

início da realização dos experimentos. A Figura 5 apresenta os valores médios de infiltração 

observados nas determinações de campo para os cinco tipos de revestimentos estudados. Foram 

ajustadas as taxas de infiltração estimadas pelo modelo de Horton para o solo exposto, superfície 

impermeável e semi-permeável, embora a Figura 5 apresenta o ajuste apenas para o solo exposto e 

superfície impermeável. Para o solo gramado e superfície permeável não foi ajustado o modelo de 

Horton pois a intensidade de precipitação verificada é menor que a capacidade de infiltração.  
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Figura 5 – Taxa de infiltração (Ti) obtida experimentalmente e a partir do ajuste da equação de Horton aos dados 

experimentais para os cinco revestimentos estudados utilizando-se intensidade de precipitação de 79 mm/h. 

 

 

Como é possível observar, os resultados apresentam ocorrência nítida de flutuações nos 

dados experimentais obtidos. Essas flutuações aparecem em todas as simulações realizadas neste 

estudo e aconteceram, provavelmente, devido a pequenas variações observadas na pressão da água 

no simulador durante os testes e das próprias imprecisões nas leituras dos volumes escoados. 

Mesmo assim, é possível identificar claramente a evolução dos processos de infiltração, tanto na 

fase transitória quanto na fase permanente. 
 

O modelo de Horton ajustou-se bem a alguns dos revestimentos estudados, apresentando valores 

de coeficiente de determinação R² > 0,85 e todos os parâmetros do modelo foram significativos em 

nível de 5 % de probabilidade. Dentre os tipos de superfícies analisadas, pode-se destacar o solo 

exposto em que se observou o melhor ajuste à curva do modelo de Horton resultando no maior valor de 

coeficiente de determinação (R² = 0,94). 

Os valores da taxa de infiltração estável (Tie) e do tempo de empoçamento para as cinco 

superfícies estudadas estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela  1  –  Valores da  taxa  de infiltração estável (Tie) no que confere ao tempo de obtenção da Tie e tempo 
 

de empoçamento (tp) observados nos ensaios de infiltração. 
 

   Tie   tp  
 

        
 

  MD(1)  DP(2) CV(3) MD(1)  DP(2) CV(3) 
 

 Superfície          

 

(mm/h) (%) 
 

(min) (%) 
 

    
 

        
 

 Solo Gramado 79,00 0 0 ___  ___ ___ 
 

         
 

 Solo Exposto 29,15 1,96 6,0 4,83  0,33 0,06 
 

         
 

 Semipermeável ___ ___ ___ 22,30  0,12 0,05 
 

         
 

 Permeável 78, 07 0,17 0,2 ___  ___ ___ 
 

         
 

 Impermeável 3,11 3,0 8,0 0,35  0,05 0,14 
 

       
 

(1)
Média; 

(2)
Desvio Padrão; 

(3)
Coeficiente de Variação      

 

 

 

O tempo de empoçamento medido nos cinco tipos de superfícies variou de 0,35 a 

22,3minutos, conforme visualizado na Tabela 1, sendo que a superfície de solo gramado e a 

superfície permeável não geraram escoamento superficial O longo período sem chuvas resultou na 

baixa umidade do solo e, juntamente com a interceptação vegetal e a baixa compactação do terreno, 

contribuíram para que não houvesse o escoamento superficial nesse tipo de revestimento. Os 

resultados indicam que para intensidades de precipitação de 79 mm/h, o comportamento de cada 

parcela de solo exposto foi semelhante, apesar das modificações provocadas no estado natural do 

solo durante o procedimento de plantio da vegetação. Como visualizados na Figura 5, a taxa de 

infiltração estável para a superfície de solo gramado foi de 79 mm/h com valores nulos para o 

desvio padrão e coeficiente de variação. Situação semelhante foi verificada para a superfície 

permeável. 
 

Assim como observado na superfície gramada, verificou-se que a superfície permeável 

praticamente não permitiu a geração do escoamento superficial em experimentos com intensidades de 

precipitação de 79 mm/h. Como visualizado na Figura 5 e constatado na Tabela 1 a taxa de infiltração 

estável foi de 78,07 mm/h. Este fato se deu possivelmente em função da alta capacidade de infiltração 

apresentada por este revestimento face ao volume precipitado de 79 mm no período de da realização do 

teste. Nesse sentido, o pequeno escoamento gerado foi provavelmente devido ao arremate de 

concreto junto à face coletora do quadro metálico. Caso semelhante foi verificado no trabalho 

desenvolvido por Moura (2005) que, utilizando intensidades de precipitação de 84 mm/h por mais 

de 60 minutos, não observou a geração do escoamento superficial nos experimentos realizados com 

solo gramado e pavimentos permeáveis. 

 
Notou-se nos ensaios de infiltração realizados, que o processo de escoamento superficial 
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iniciou-se rapidamente, corroborando com os resultados de Coelho et al. (2000), em que a aplicação 

de intensidades de precipitação superiores a taxa de infiltração estável causou rápido empoçamento 

da água nas superfícies estudadas, em média em tempos inferiores a 30 minutos. 
 

Para os testes de infiltração realizados com a superfície semipermeável, nota-se que a partir de 

20minutos é possível observar o estágio de transição, o qual decresceu rapidamente, se estendendo 

até o término do ensaio de infiltração. Para tanto, seria necessário aumentar a duração do ensaio 

e/ou a intensidade de precipitação.  
 

Mantovani et al. (2007) propuseram uma classificação dos solos a partir da sua taxa de 

infiltração constante, conforme segue: solos com taxa de infiltração constante baixa (< que 5 

mm/h), solos com taxa de infiltração constante média (5 a 15 mm/h), solos com taxa de infiltração 

constante alta (15 a 30 mm/h) e solos com taxa de infiltração constante muito alta (> 30 mm/h). 

Quando comparados os valores de taxa de infiltração constante encontrados com as classes de taxa 

de infiltração constante propostas por esse autor, verifica-se que a taxa de infiltração constante 

determinada no solo exposto é alta, caracterizada neste trabalho como sendo um solo de classe 

textural argilosa. A Figura 5 confirma visualmente o comportamento da velocidade de infiltração do 

solo exposto em relação ao tempo de infiltração, indicando que no inicio do teste a taxa de 

infiltração é alta, e a medida que o tempo aumenta a infiltração diminui, até atingir um valor 

constante, denominado de taxa de infiltração estável (Tie) de 29,15 mm/h. Foi possível constatar 

ainda, por meio de aspectos observacionais no instante da realização dos experimentos que a 

ausência da cobertura vegetal e, por conseguinte, da ausência da ação fixadora das raízes, que o solo 

sofreu influência direta do impacto causado pelas gotas de chuva, resultando na desagregação e 

transporte das partículas, causando elevadas perdas de água pelo escoamento superficial e solo. 

Nesse sentido, o escoamento coletado sempre apresentava elevado índice de turbidez. 

 

Quanto a superfície impermeável, foi possível observar, assim como visualizado na Tabela 1, 

que o tempo de empoçamento apresentou o menor valor dentre as superfícies estudas que foi de, 

aproximadamente, 20 segundos, com destaque para a queda brusca na capacidade de infiltração 

ainda nos instantes iniciais do teste de infiltração, representada pela fase transitória. A taxa de 

infiltração estável foi de 3,11 mm/h. Dessa forma, a superfície impermeável apresentou valores 

baixos para a capacidade de infiltração, o que resultou no elevado coeficiente de escoamento 

superficial. Este fato reforça ainda mais os efeitos negativos que a impermeabilização do solo pode 

causar em ambientes urbanos. 
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3.2.       Volume precipitado, volume escoado e coeficiente de escoamento (Cesc) 
 
 
 

Os resultados expressos na Tabela 2 apresentam os valores médios, desvios padrões e 

coeficientes de variação para os valores obtidos nos testes de infiltração para os volumes escoados 

superficialmente e os coeficientes de escoamentos. 

 
 
Tabela 2 – Valores de volume precipitado e escoado, e ainda os coeficientes de escoamento superficial. 
 

   
Volume Escoado (L) 

Coeficiente de escoamento 
 

  Volume  

superficial   

 

Superfícies       

        

 

precipitado (L)        

        
 

   (1) (2) (3)    
 

   MD DP CV (1) (2) (3)  

   MD DP CV  

      
 

 Solo Gramado 55,30 ---- ---- ---- ---- ---- ----  

   

          

 Solo Exposto 55,30 30,02 0,79 0,02 0,54 0,01 0,02  

   

          

 Semipermeável 55,30 12,01 1,33 0,11 0,21 0,02 0,11  

   

          

 Permeável 55,30 0,65 0,02 0,031 0,01 0,00 0,031  

   

          

 Impermeável 55,30 50,19 1,97 0,03 0,90 0,03 0,03  

   

        

(1)
Média; 

(2)
Desvio Padrão; 

(3)
Coeficiente de Variação      

 

 
 

Como observado na Tabela 2 para o coeficiente de escoamento na superfície permeável e 

semipermeável, ambos apresentaram resultados satisfatórios ao se tratar de controle do escoamento 

superficial para as intensidades de precipitação de 79 mm/h, sendo que as parcelas referentes ao 

pavimento permeável destacaram-se pela sua eficiência. Nas simulações de chuva artificial com 

simulador nas superfícies permeáveis praticamente não ocorreu escoamento superficial. O pequeno 

escoamento gerado foi provavelmente devido ao arremate de concreto junto à face coletora do quadro 

metálico. Nas três simulações com parcelas de superfície permeável apenas 1% de escoamento foi 

gerado, o que corresponde a 0,79 mm, enquanto que na superfície semipermeável o escoamento não 

superou 21% do volume precipitado representando 18,96 mm nos três ensaios realizados. 

 
As simulações realizadas com superfície impermeável foram as que apresentaram os 

maiores valores de escoamento superficial, com destaque para o pequeno coeficiente de variação. 

Nesse sentido, para todos os testes realizados com superfícies impermeáveis foi observado que 

praticamente 90 % do volume precipitado foi transformando em escoamento superficial. 
 

A superfície de solo exposto apresentou aspectos negativos em relação à superfície gramada. 

A infiltração de base sofreu uma redução de quase 50%, o que fez com que o coeficiente de 

escoamento aumentasse na mesma proporção, atingindo valores de coeficiente de escoamento de 
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0,54. Isso mostra o efeito que a retirada da vegetação e a compactação do solo, causam na geração 

do escoamento superficial. 
 

A superfície semipermeável apresentou coeficiente de escoamento superficial de 0,21, 

considerado satisfatório. Destaca-se que a superfície do solo gramado não gerou escoamento 

superficial resultando em coeficiente de escoamento superficial zero evidenciando o excelente 

comportamento de infiltração desta superfície. 

 
 
 

 

4.    CONCLUSÕES 
 
 
 

Das alternativas avaliadas, a superfície com grama foi a que apresentou os melhores 

resultados. Para essa aplicação, não houve a geração do escoamento superficial, mostrando o 

potencial de superfícies cobertas com vegetação na redução da produção de escoamento superficial. 
 

Por outro lado, para a parcela com solo exposto, a geração de escoamento superficial foi 

bastante superior à parcela com grama. De certa forma, esses resultados mostraram os impactos 

causados pela retirada da vegetação natural do solo sobre o volume de escoamento superficial 

gerado durante eventos chuvosos, reforçando a importância da manutenção de áreas verdes em 

locais destinados à urbanização e a necessidade de buscar alternativas de revestimento do solo que 

minimizem esses impactos. 
 

Nos experimentos realizados com parcelas de concreto impermeável foi possível observar a 

magnitude do impacto que a impermeabilização do solo em ambientes urbanos pode causar. O 

escoamento superficial verificado foi na ordem de 90 % do volume precipitado, sendo mais de 

quatro vezes maior do que o valor apresentado nas superfícies com revestimentos semipermeáveis. 

Dessa forma o impacto provocado por revestimentos impermeáveis implica em alterações que 

resultam no aumento da freqüência e magnitude das cheias dos rios urbanos, na redução da recarga 

dos aqüíferos subterrâneos e no aumento da velocidade de escoamento durante os eventos de cheia. 

 
Como relação ao revestimento com a superfície semipermeável, os experimentos mostraram 

que, apesar da pequena área disponível para infiltração, esse tipo de aplicação pode contribuir para 

a redução do escoamento superficial gerado. A taxa de infiltração estável, ficou próxima a 39 mm/h 

e os coeficientes de escoamento estimados não superaram de 0,24. Na prática esses requisitos 

podem ser satisfatórios, por exemplo, em passeios e praças, localizados em áreas planas, onde é 

previsto apenas o tráfico de pedestre. 
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As superfícies com blocos vazados se mostraram eficientes para situações de intensidade de 

precipitação de 79 mm/h, em que foram observadas a geração do escoamento superficial de 1% do 

volume precipitado. 

 




AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Os autores agradecem o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais – FAPEMIG – da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso 

(SEMA/MT) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – pela 

concessão de bolsa de Mestrado. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
ALVES  SOBRINHO,  T.  (1997)  “Desenvolvimento  de  um  Infiltrômetro  de  Aspersão  Portátil”. 
 
Viçosa, MG:UFV,   85 p. (Tese de Doutorado em Engenharia Agrícola). 
 
 

ARAÚJO, P.R., TUCCI, C.E.M., GOLDENFUM, J.A. (2000). “Análise da eficiência dos 

pavimentos permeáveis na redução do escoamento superficial”, In: Tucci, C. e Marques, D. 

Avaliação e controle da drenagem urbana. Porto Alegre: Ed. Universidade, pp. 351-362. 

 

CHRISTIANSEN, J.E. (1942). “Irrigation by sprinkling”. Berkley: University of California. 124 p. 

 

COELHO, R. D.; MIRANDA, J. H.; DUARTE, S, N. “Infiltração da água no solo: parte 1: 

infiltrômetro de anéis versus infiltrômetro de aspersores”. Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.4, n.2, p.137-141, 2000. 

 

FAPEMAT. FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

(2005). “Variabilidade Climática e Alterações das Deposições Atmosféricas Decorrentes de Ações 
 
Antrópicas na Região Norte Mato-Grossense”.   Relatório Técnico Cientifico. 

 

FREITAS, B. T. M; BRUNO L. O.; SILVEIRA, A.; FILHO, F.C.M.M. “Avaliação da eficiência de 

superfícies permeáveis na redução do escoamento superficial no município de Cuiabá-MT”. 26º 

Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto Alegre-RS, 2011 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                 15

  

 

 

GOLDENFUM, J. A. (1999). “Trincheiras de infiltração como elemento de controle do 

escoamento superficial: estudo experimental”, in Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Recursos 

Hídricos, ABRH, Belo Horizonte-MG. 

 

MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. “Irrigação: princípios e métodos. 2 

ed”. Viçosa, MG: UFV, 2007. 358p. 

 

MOURA,  T.  A.  M.  (2005).  “Estudo  Experimental  de  Superfícies  Permeáveis  Para  o  Controle  do 
 
Escoamento superficial em Ambientes Urbanos”. Distrito Federal, 2005. Xix. 117p., 297 mm 

(ENC/FT/UNB, Mestre, Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. Dissertação de Mestrado – 

Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia. 

 

ROSS, J. L. S.; SANTOS, L. M. (1982). “Geomorfologia”. In: Projeto RADAMBRASIL, Folha 

Cuiabá CD 21. vol. 26, (Ministério das Minas e Energia, org.). pp. 222, Brasília: Ministério das 

Minas e Energia. 

 

URBONAS, B. e STAHRE, P. (1993). “Stormwater: Best Management Practicies and Detetion for 

Water Quality, Drainage and CSO Management”. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

 


