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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de caso 

de pavimento drenante, visando minimização de cheias 

viárias. Tomando-o como referência para analisar a 

importância destes e estabelecer análise crítica quanto 

às suas premissas. Inclui estudo de contribuição 

hidrológica do local estudado e modelos de cálculo de 

embasamento de projetos de sistemas viários urbanos 

 

1. Introdução 
Diversas são as metodologias de pavimentação 

conhecidas hoje, a mais utilizada é a que consiste em 

um fundo impermeável de acordo com o embasamento 

clássico dos projetos de pavimentação. Nesse modelo a 

percolação de água no pavimento deve ser analisada de 

acordo com drenos subsuperficiais com relação à água 

infiltrada, oriunda de trincas ou fissuras do pavimento. 

[1] Entretanto, como a infiltração de água nos 

pavimentos gera uma diminuição de vida útil, deve-se 

verificar a viabilidade de outra metodologia que garanta 

a eficácia desse afastamento. A expressão de 

pavimentos drenantes tem sido usada como uma espécie 

de marketing, com relação à qualidade do pavimento, e 

visto como uma informação positiva por boa parte dos 

leigos. [2] 

2. Metodologia 
Foi estudado o pavimento drenante da Rua Cândido 

José Casa, pertencente ao bairro Jardim Claudia, em São 

Bernardo do Campo. Foram realizadas investigações 

geotécnicas do solo de subleito, para aferição do índice 

de suporte Califórnia, conforme Figura 1. Realizou-se 

uma Análise estrutural do Pavimento e de micro bacias 

de contribuição, para verificar a necessidade do 

emprego de pavimentos drenantes. O trabalho foi 

finalizado com uma análise de gestão de pavimentos, 

atribuindo nota para patologias encontradas na Rua 

Cândido José Casa, conforme Figura 2. 

 

 
Figura 1 – Ensaio CBR 

Fonte – Autor 

 

 
Figura 2 – Avaliação do Pavimento 

Fonte – Autor 
 

3. Resultados 
Com bases nas investigações geotécnicas foi obtido 

um valor de CBR de 10% e com os dados de tráfego 

fornecidos pela Prefeitura de São Bernardo do Campo 

dimensionou-se o pavimento, observando um 

diferencial em relação ao atualmente em uso. Na análise 

de micro bacias de contribuição verificou-se uma baixa 

vazão, não sendo necessária a utilização de pavimentos 

drenantes para evitar enchentes. A avaliação do 

pavimento pelo método do PCI caracterizou como em 

fim de vida útil, devido ao reduzido valor do ICP e aos 

defeitos apresentados. 
 

4. Conclusão 
O pavimento apresenta elevado número de 

patologias que comprometem seu desempenho e causam 

problemas para a circulação de veículos. Além disso, o 

aparente subdimensionamento contribuiu para a 

diminuição da vida útil. O alto índice de patologias e a 

elevada colmatação dos vazios do pavimento geram um 

baixo valor de ICP, sendo necessária uma reconstrução 

do pavimento. Como a vazão é baixa observa-se que a 

utilização de sarjetas e bocas de lobo simples seria o 

suficiente para drenar a vazão precipitada sem a adoção 

de percolação interna do pavimento. 
 

5. Referências 
[1] BALBO, J. T. “Pavimentação asfáltica”. 1° Edição. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2007. 

[2] SUZUKI, C. Y; AZEVEDO, A. M; KABBACH, F. 

I. “Drenagem subsuperficial de  

Pavimentos”. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 
 

Agradecimentos 
Agradeço a Deus por estar sempre comigo e ter me 

sustentado até aqui. Agradeço a minha família por todo 

o apoio, e ao Centro Universitário da FEI por todo o 

auxílio.  
1 

Aluno de IC do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 10/16 a 09/17. 

mailto:fhernandescava@gmail.com
mailto:cresopeixoto@gmail.com

