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1. RESUMO

O crescimento  populacional  de  Santos  e,  posteriormente  das  cidades  próximas,

ocorreu de forma desenfreada a partir do desenvolvimento do porto. A urbanização

junto à impermeabilização do solo tem gerado um desequilíbrio no ciclo hidrológico.

O aumento das vazões e dos picos de cheia gera, na região, grandes enchentes e

alagamentos,  principalmente  no  verão,  onde  o  índice  pluviométrico  é  maior.  A

população  da  Baixada  Santista  padece  com  a  deficiência  do  atual  modelo  de

microdrenagem, pois ele está defasado para realidade urbana, o que gera grande

prejuízo. O presente trabalho apresenta uma proposta para essa problemática, o uso

do pavimento poroso,  que tem como principal  finalidade controlar  o  escoamento

superficial,  infiltrando  no  solo  as  águas  pluviais  que,  no  modelo  convencional,

superlotava as sarjetas e demais elementos de drenagem. Entre alguns modelos

apresentados,  foi  adotado  o  tipo  de  pavimento  permeável  construído  com  lona

impermeável, capaz de eliminar possíveis contaminadores do lençol freático.  

2. INTRODUÇÃO

A  impermeabilização  intensa  dos  centros  urbanos  brasileiros,  sem  levar  em

consideração  alternativas  a  longo  prazo,  resultou  na  dificuldade  do  escoamento

natural  da  água pelo solo.  A micro e macrodrenagem foram desenvolvidas para

administrar  essa  água  que  já  não  consegue  infiltrar  no  solo  devido  a

impermeabilização, mas por falta de planejamento não tem sido totalmente eficaz,

principalmente no verão, onde os índices pluviométricos são mais altos, os picos das

cheias geram inundações e transbordamentos dos canais. Portanto, a drenagem de

vias é um assunto muito discutido, e que se faz cada vez mais necessário utilizar

meios  para  amenizar  impactos causados pela impermeabilização do solo.  Existe

uma  tecnologia,  ainda  pouco  utilizada,  chamada  pavimento  poroso  conhecido

também como  pavimento  permeável.  Pavimento  Permeável  é  um dispositivo  de

infiltração  onde  o  escoamento  superficial  é  desviado  através  de  uma  superfície

permeável para dentro de um reservatório de pedras localizado sob a superfície do

pavimento.



3. OBJETIVOS

Responder,  através  da  coleta  e  análise  de  dados  sobre  as  características  do

pavimento poroso, que o mesmo é um meio eficaz para amenizar a problemática

das enchentes na baixada santista.

4. METODOLOGIA

Está  sendo  realizado  o  dimensionamento  do  pavimento  drenante  para  a  Rua

Alvorada, localizada no bairro Boqueirão, em Santos. Essa rua é sem saída e com

pouco tráfego, e por sofrer constantes enchentes, apresenta condições ideais para a

implantação do mesmo. Para o desenvolvimento do trabalho estão sendo utilizadas

as curvas  IDF (intensidade, duração e frequência) e equações de intensidade de

chuva referentes à cidade de Santos e também fotos coletadas da execução do

pavimento drenante na cidade de Praia Grande – São Paulo.

5. DESENVOLVIMENTO

O pavimento permeável é considerado como um elemento de medida de controle

estrutural compensatória já que sua principal finalidade é controlar o escoamento

superficial, infiltrando no solo as águas pluviais excedentes. O seu diferencial é que

não apenas absorve a água superficial precipitada, mas armazena o volume em um

reservatório. A armazenagem dessa água propicia/facilita o aumento dos tempos de

concentração nas sub-bacias no local onde são aplicados e o tempo de picos de

cheias. Os pavimentos permeáveis são classificados de acordo com o modo que a

infiltração se dá ou não no solo. O enfoque do trabalho será no pavimento poroso

com infiltração pelo pavimento, com aplicação de lona impermeável logo acima do

terreno. As vantagens do uso do pavimento poroso que se podem destacar além da

infiltração  das  águas  pluviais  e  consequentemente  a  diminuição  do  escoamento

superficial  são:  a melhora da qualidade da água que será encaminhada para os

elementos de micro drenagem, a filtragem de poluentes e por último, a economia no

sistema de drenagem a jusante.



6. RESULTADOS PRELIMINARES

Espera-se que, ao final do dimensionamento a ser realizado no estudo de caso para

a rua situada na cidade de Santos, seja obtida a comprovação de que a técnica

adotada no presente trabalho amenize e controle o escoamento superficial.
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