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Pavimentos permeáveis: uma alternativa 

sustentável para redução de riscos de 

inundação 



Como interferimos no 

ciclo natural?  

Cobertura Vegetal: 95%  Área Rural: 70% 

 Área Urbana: 5% Área residencial: 30% 



Hidrograma: Área rural x 

área urbana 
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Ilhas de Calor 

Formações de calor 

causadas pela excessiva 

impermeabilização e 

verticalização nas cidades.  

 

São responsáveis por chuvas 

mais intensas e localizadas 

em grandes áreas 

urbanizadas de todo o 

mundo! 



Efeito Ilhas de Calor e 

impermeabilização 

UOL Notícias -Set 2009 



Drenagem 
Urbana 

Medidas 
estruturais 

Microdrenagem 

Macrodrenagem 

Medidas não 
estruturais 

Várzeas de 
inundação 

Lotes 

Difusa 

o Execução de obras 

o Efeitos localizados 

o Custos altos e 

investimentos concentrados 

o Intervenções na drenagem 

natural e no canal 

 

o Atenuar os efeitos das 

enchentes sem a 

construção de grandes 

obras 

o Medidas preventivas 

o Adaptação ao fenômeno 

das enchentes 

o Custo baixo mas difícil 

aplicação 



Controle de escoamento 

o Reservatórios 

o Pavimentos permeáveis 

o Trincheiras de infiltração 

 

Medidas não estruturais 

Tempo 

Vazão 
Área urbana 

Área rural Ação no lote 



Pavimentos Impermeáveis Pavimentos coloração escura 

Pavimentos Permeáveis Pavimentos coloração claras 

Contribuição dos 

pavimentos 



o Pavimentos permeáveis são aqueles que 

possuem espaços livres na sua estrutura onde a 

água pode atravessar.  

 

Pavimentos permeáveis  

– definição 

Mantêm o espaço útil do terreno; 

Reduzem em até 100% as enxurradas; 

Reduzem os gastos com “piscinões” e outros 

recursos de drenagem urbana; 

Redução da ilha de calor; 

Produção próxima ao local de uso; 

Redução na poluição. 

 

 



Mercado 

Foi aprovada legislação para Gestão de 

Água e Enchentes na Inglaterra exigindo a 

partir de agora a utilização de sistemas 

sustentáveis de drenagem nas edificações. 

Na Alemanha são construídos 20 milhões 

de m2 de pavimentos permeáveis por ano 

em construções residenciais e comerciais. 

O mercado de pavimentos permeáveis cresce 

em torno de 25% por ano nos Estados Unidos 

mesmo no cenário atual de crise econômica. 



Legislação 

Lei 11.228 de 25 de junho de 1992 

10.1.5 - As condições naturais de absorção das 

águas pluviais no lote deverão ser garantidas pela 

execução de um ou mais dos seguintes 

dispositivos: 

a) reserva de, no mínimo, 15% (quinze por 

cento) da área do terreno livre de 

pavimentação ou construção; 

10.1.5.1 - Na hipótese de utilização de piso 

drenante para atendimento à letra "a", apenas 

sua área efetivamente vazada será 

considerada como livre de pavimentação. 

 



LEI N.º 13.276, DE 4 DE JANEIRO DE 2002 

 

Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por coberturas e 

pavimentos nos lotes edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 

500,00m² (quinhentos metros quadrados). 

 

Art. 1º - Nos lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada 

superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados), 

deverão ser executados reservatórios para acumulação das 

águas pluviais como condição para obtenção do Certificado de Conclusão ou Auto de 

Regularização previstos na Lei n.º 11.228, de 26 de junho de 1992. 

 

Art. 2º - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte equação: 

V = 0,15 X Ai X IP X t, 

onde: 

V = volume do reservatório (m³) 

Ai = área impermeabilizada (m²) 

IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h 

t = tempo de duração da chuva igual a uma hora. 

Lei das “piscininhas” 



Clique para editar o estilo 

do título mestre 

Coeficiente de permeabilidade 

o Redução das áreas 

impermeáveis  

 

o Redução da vazão de 

água enviada para o 

sistema de drenagem 

 

Coeficiente de escoamento superficial 

“Runoff’ Inferior a 10-5m/s 

Adotado 0,05 



Seção tipo 



Tipos de revestimentos 

Peças de concreto 

Concreto moldado in loco Peças pré-moldadas de concreto 



Revestimentos com 

peças pré-moldadas 

Relação comprimento/ 

espessura 

menor que 4 





o Distância do lençol freático 

o Tipo de solo 

o Precipitação na região 

o Risco de contaminação da água 

o Tráfego 

Dimensionamento 

Dimensionamento 

Hidráulico 

Mecânico 



Execução 



Obras 

Parque do Ibirapuera 

Estacionamento CTH - USP 

Rua Avanhandava 



Obras 

Parque Shopping Barueri 



Porto de Santos 



Obras 

Westmoreland, EUA 



Estacionamento Herndon, Virginia 

Corpo de Bombeiros, D.C. 

Estacionamento EPA 

Obras 



Obras 

The Hazeley School, Milton Keynes, UK 



Oxford, UK 



Obras 

Buckingham Fountain , Chicago, EUA 



Como a ABCP pode 

ajudar? 

www.abcp.org.br 



mariana.marchioni@abcp.org.br 

www.abcp.org.br 


