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RESUMO 

Este estudo visa a construção de um modelo de calçada sustentável que 

busque controlar o escoamento superficial em regimes de cheia diminuindo ou até 

mesmo mitigando, assim, os inúmeros problemas ocasionados pelas grandes 

vazões em ambientes urbanos. Através da construção de protótipos de calçadas 

com diferentes especificações e comparando as do tipo convencionais com as 

permeáveis, busca-se avaliar as propriedades desta em oposição a um problema 

frequente nas construções: a impermeabilidade do solo. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades grandes, médias e de pequeno porte têm se 

produzido de maneira crescente nos últimos anos. Muitas cidades simplesmente 

criam novos bairros pois não possuem condições físicas de suportar tamanha 

aceleração. Isso e aliado ao aumento no número da população urbana, a qual é 

proporcional, muitos problemas decorrentes disso se fazem presentes e que minam 

um desenvolvimento mais sustentável dessas grandes cidades. 

O uso de tecnologias que busquem mitigar problemas como as inundações 

intra-urbanas ocasionados pela impermeabilização do solo se fazem necessários de 

forma a devolver ao solo a capacidade de infiltração anterior à urbanização. Uma 

das alternativas que eliminam parte dessa problemática é o uso de pavimentos 

ecológicos, ou sustentáveis, como é o caso do concreto permeável. Esta solução 

ainda é, infelizmente, pouco utilizada em grande maioria das obras no Brasil, fato 

este que minimiza as oportunidades de se abranger o assunto de maneira eficiente e 

com seriedade, reservando-o para empresas especializadas. 

 

OBJETIVOS 

1. Pesquisar produtos e métodos efetivos que possam ser utilizados, em 

larga escala, na melhoria das calçadas, tornando-as mais ecológicas. 

2. Pesquisar se as propriedades dessas calçadas são realmente efetivas 

quando comparadas às calçadas convencionais, as quais não visam à 

sustentabilidade. 



3. Pesquisar mecanismos dos quais, através destes, pode-se baixar o 

custo tanto de material quanto o de implantação (reduzindo, portanto, o 

tempo gasto para isso). 

4. O objetivo final dessa pesquisa é definir possíveis aplicações para o 

Campus da FACENS (programa Smart Campus), além de propor 

soluções também para a cidade de Sorocaba, SP. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização desse estudo serão feitas pesquisas utilizando-se de 

websites, livros, revistas técnicas, ensaios em laboratório e principalmente o contato 

com municípios que já utilizam ou planejam implantar calçadas mais acessíveis e 

ecológicas, além de universidades e empresas que regem suas atividades de uma 

maneira mais sustentável. Através de um processo de benchmarking, introduzir 

processos semelhantes realizados por essas cidades e empresas neste estudo a fim 

de se obter um resultado positivo e, acima de tudo, viável. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As chamadas calçadas ecológicas (ou sustentáveis, ou também conhecidas 

como calçadas “verdes”) têm, como objetivo, assim como qualquer outo tipo de 

calçamento, garantir mobilidade e promover acessibilidade para os pedestres, 

independente das suas condições físicas. Ou seja, as calçadas devem oferecer as 

condições necessárias para locomoção das pessoas, promovendo acessibilidade, 

fluidez, segurança, espaços de socialização e até mesmo o paisagismo.  

Somado a tudo isso, as calçadas ecológicas devem fornecer, ao ecossistema 

local, condições de ciclagem do meio, através do manejo das águas pluviais e uma 

permeabilização natural do solo, além da utilização de materiais que não agridam ou 

impeçam o desenvolvimento de espécies nativas bem como a livre circulação de 

pedestres no decorrer de sua estrutura. 

Inúmeras são as alternativas de infiltração que possam controlar o 

escoamento superficial na fonte. Dentro do campo dos pavimentos permeáveis, 

tema deste estudo, TUCCI e GENZ (1995) os dividem em basicamente três tipos: (i) 

Pavimento em concreto poroso; (ii) Pavimento de asfalto poroso; (iii) Pavimento de 

blocos de concreto vazado.  



ARAÚJO et al. (2000) promoveram um experimento no que consistia na 

simulação de chuvas sobre diferentes tipos de superfícies a fim de se determinar leis 

diversas para infiltração e escoamento superficial e relacioná-las, posteriormente, 

para a dinâmica das águas em bacias maiores.  

Durante a execução deste estudo, algumas técnicas de infiltração serão vistas 

no contexto das calçadas ecológicas, porém dando-se exclusividade aos pavimentos 

permeáveis. Dessa forma, procura-se entender, a partir da execução desses 

mecanismos in loco, a melhor prática para controle de escoamento superficial em 

ambientes urbanos.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Este estudo busca contextualizar as calçadas ecológicas e seus efeitos 

positivos na mitigação de problemas ocorrentes nas grandes cidades, como é o caso 

das inundações intra-urbanas. Durante o desenvolvimento deste projeto, pesquisas 

foram realizadas no intuito de se identificar o melhor tipo de calçada para ambientes 

urbanos. Independente dos ensaios ainda a serem realizados, pode-se propor 

algumas características às calçadas permeáveis, como o alto índice de 

permeabilidade, por exemplo, fator não existente nas calçadas convencionais. 

Até o presente momento, os ensaios ainda não apresentaram um resultado 

definitivo demonstrando a eficiência das calçadas permeáveis, porém não se pode 

ignorar a superioridade destas perante às convencionais, as quais não apresentam 

nenhum tipo de permeabilidade. 
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