Noções de permeabilidade
Espessuras de revestimento aconselhadas
Caderno de encargos relativo à sub-base
Para que os resultados obtidos com o HLD-POX sejam satisfatórios e duráveis, é importante
recordar algumas noções de hidrologia que permitem determinar directivas de concepção no
que concerne à realização de revestimentos permeáveis.
O princípio de funcionamento do pavimento HLD-POX está fundado em três elementos:
•
•
•

As águas da chuva são armazenadas no revestimento permeável e na base.
As águas da chuva infliltram-se no solo em função da sua permeabilidade.
A quantidade de água da chuva que não se infiltra e é escoada de forma superficial.

Este pavimento permite que a quantidade de água escoada através do sistema de drenagem
pluvial seja muito inferior, permitindo a redução do investimento neste sistema. No entanto
deverá sempre ser considerado um sistema de drenagem afim de assegurar o escoamento
aquando da saturação do solo natural.
É assim possível, desde que o solo natural o permita, escoar de forma mais económica e
ecológica a água da chuva, graças ao princípio da infiltração. Desta forma contribui-se para a
manutenção do nível dos lençois freáticos.
Algumas noções de hidrologia
Os períodos de precipitação contínua e de baixa intensidade constituem 80% da tipicidade de
pluviosidade em Portugal. No entanto, as inundações são fruto da precipitação intensa e
súbita, o que obriga a dimensionar os pavimentos permeáveis e as suas bases de acordo
com estes períodos.
A infiltração de água no solo é indicada pelo coeficiente de permeabilidade k. Este coeficiente
expresso em litro/s.ha (ou m/s) corresponde ao volume de precipitação sobre uma
determinada superfície numa determinada unidade de tempo.
A sub-base deve ter uma permeabilidade mínima k (em m/s) que permita a infiltração de uma
quantidade de precipitação (em litro/s.ha).
A título de exemplo, uma chuvada excepcional com duração de 10 minutos, que resulte em
17 mm de água significa:
17 mm/10mn. = 1,7mm/min. = 0,0017m/min. = 0,0017m3/min/m2 =
= 1,7 litros/60s.m2 = 0,0283 l/s.m2 = 283 litros/s.ha
Afim de permitir a infiltração deste nível de pluviosidade, a sub-base, base e pavimento HLDPOX devem ter uma permeabilidade igual ou superior a esta intensdidade de precipitação. Ou
seja 280 l/s.ha.
A permeabilidade dos diferentes tipo de solo não se exprime em litros/ha mas pelo coeficiente
de permeabilidade k, expresso em m/s.
1litro/s.ha = 0,001/m³/s. 10,000m2 = 0,0000001 m/s = 10-7 m/s
Assim é necessário afim de garantir a infiltração de precipitação de 280 l/s.ha de garantir um
coeficiente de infiltração de 280.10-7 m/s ou 2,8310-5 m/s.
O pavimento HLD-POX tem a capacidade de escoar 1 litro/s.m² ou10 m³/s.10.000m² = 0,001
m/s = 10-3 m/s. A porosidade do pavimento HLD-POX é muito superior à necesssária para
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permitir a infiltração de uma chuvada excepcional. (35 vezes superior o que resulta numa
garantia de capacidade de infiltração perdurável no tempo)
É ainda possível concluir que num pavimento drenante HLD-POX compete às camadas de
solo natural e base a capacidade de infiltração de 280 litros/s.ha.
Directivas de concepção
A realização de camadas drenantes desta natureza obriga a uma abordagem particularmente
prática, uma vez que não existe regulamentação ou normas aplicáveis.
As directivas relativas à concepção correcta da estrutura e à execução com qualidade são
fruto da nossa experiência recolhida nos últimos 10 anos de trabalho continuo e diário.
Este é um instrumento de valor incontornável e de grande utilidade para as partes envolvidas.
A estrutura para os pavimentos drenantes desta natureza é constituída por:
A camada de desgaste HLD-POX misturada e aplicada in situ, permitindo a
infiltração das águas superficiais.
A base de drenagem
Eventualmente uma sub-base para melhor drenagem, ou se necessária a
construção de sistema de recolha das águas infiltradas.
O terreno natural.

•
•
•
•

A carga de tráfego, a permeabilidade requerida e as características do terreno natural são
factores que determinam a construção do conjunto estrutural. Algumas exigências específicas
poderão ocorrer em cada nível da estrutura tendo em conta a natureza e granulometria dos
materiais utilizados.
O terreno natural
A capacidade de infiltração do terreno natural é determinada pelo seu coeficiente de
permeabilidade K.
Classificação do coeficiente de permeabilidade K:
Solos muito permeáveis
Solos com boa permeabilidade
Solos com média/baixa permeabilidade
Solos pouco permeáveis

K > 10-4 m/s
10-4 > k >10 -6 m/s
10-6> k >10-8 m/s
k> 10-8 m/s

Coeficiente de permeabilidade K em m/s dos diferentes tipos de solo:
Areia/gravilha
Areia
Argila

10-3 – 10-5
10-4-10-7
10-9-10-11

Os solos siliciosos e arenosos possuem uma boa capacidade de infiltração de água,
contrariamente aos solos argilosos.
Quando na presença de solos menos permeáveis a estrutura deverá ser adequada de forma
a permitir que a base se torne num deposito para a água. Assim permite-se que esta se infiltre
de forma diferida no solo pouco drenante ou saturado.
Esta capacidade de armazenamento temporária é importante. Veja-se o exemplo: uma
superfície permeável de 5.000 m2 com uma espessura total de base de 50 cm, corresponde a
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uma capacidade de armazenamento de 250 m3 de água (considerando 2.500 m3 de base
incluindo 10% de vazios numa granulometria 0/30).
O terreno natural deverá também apresentar a menor permeabilidade possível, não devendo
ser compactado além do necessário. Assim, a compactação deverá ser tal que permita
apresentar uma estabilidade duradoura, permitindo a aplicação da camada de base e sua
compactação.
De forma a manter esta estabilidade duradoura e assegurar ao mesmo tempo a perene
infiltração de água, é vivamente aconselhada a separação da base do terreno natural através
de um geotextil.
Caso a permeabilidade do terreno natural se mostre insatisfatória, ou seja, com o coeficiente
K>5,10-6 m/s (<18mm/hora) é necessário garantir a drenagem através de geodrenos. Deverá
modelar-se a fundação, de forma a garantir que a água infiltrada é direccionada para o
sistema de escoamento ou bacia de decantação.
Nestes casos competirá ao empreiteiro ou ao gabinete de estudos geológicos verificar a
capacidade de suporte e a permeabilidade do terreno natural e sua adaptação de forma a
suportar as restantes camadas e tráfego.
A fundação:
A construção da fundação depende, como para as fundações clássicas, da carga de tráfego
prevista.
Deverá combinar uma espessura suficiente de materiais resistentes à geada na sua
estructura e um coeficiente minimo de permeabilidade de 2,8.10-5 m/s após compactação.
Uma fundação com agregados não ligados realizados com uma granometria de 0/31,5 ou
0/45 dá excelentes resultados sob reserva de respeitar as exigências suplementares na
granulometria a saber:
•
•
•

um máximo de 3% de finos <0,02 mm
um máximo de 5% de finos <0,063 mm
um máximo de 20% de finos ≤ 2,0 mm

Exigências de execução
Proposta de
Utilização

Carga sobre o
pavimento
Indice de elevação

Solicitações Moderadas:
passeio
pedonais,
terraços
bordas
de
piscinas pistas ciclovias,
acessos para deficientes

Solicitações rodoviárias Solicitações rodoviárias
fracas ou ocasionais: regulares:
veiculos ligeiros de Parque automóvel
conservação
e
manutenção

≤500kg / m2

≤ 2,8 T

> 2,8 T

≤100 MN / m2

≤ 100 MN / m2

≤ 120 MN /m2

Pavimento HLD-POX
Espessura
Aconselhada
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2,5 cm

3 cm

5 cm

