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ANÁLISE DA TAXA PERMEÁVEL NOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO DE 

PÉROLA – PR 

 

Talita Carvalho Domingues 

 

RESUMO 

O desenvolvimento das cidades se intensificou com a revolução industrial, e com isso os centros 

urbanos passaram a crescer de maneira desenfreada, acarretando alterações no modelo de uso e 

ocupação do solo, dessa forma ocasionando modificações no ambiente natural e construído. 

Como resultado dessas mudanças, as ocorrências de inundações têm se tornado cada vez mais 

frequente nos últimos anos, sendo este um grande problema urbano e social da atualidade. 

Acontecimento que se dá pela substituição de cobertura vegetal por construções, pavimentos, e 

consequentemente há o aumento das áreas impermeabilizadas, que acelera o escoamento 

superficial, provoca aumento dos picos de vazão, e devido ao grande volume de águas que escoa 

ao longo da bacia surgem as inundações. Apoiando neste problema, esta pesquisa surge com 

intuito de analisar de modo geral o impacto da urbanização sobre a drenagem urbana, e de forma 

mais detalhada fazer um levantamento da real área permeável deixada nos lotes urbanos no 

município de Pérola-PR, identificando ainda as características das principais coberturas 

empregadas nas áreas destinadas a permeabilidade nos lotes particulares. A pesquisa inicia-se 

a partir de um referencial teórico e parte para um levantamento em campo, onde delimitou-se 

uma área no município para a realização da pesquisa e obtenção de valores a serem comparados 

com a lei municipal vigente. A pesquisa comprovou que a maioria dos lotes atende ao 

recomendado pela lei, e que a existência das áreas permeáveis é de extrema importância na 

redução do volume de escoamento superficial gerado durante as precipitações.  

 

Palavras-chave: Drenagem urbana. Escoamento superficial. Área permeável.  

 

 

 

ANALYSIS IN PERMEABLE RANGE IN URBAN LOTS ABOUT PÉROLA CITY – 

PR 

 

ABSTRACT 

The city devolopment has been largest since industrial revolution, therefore all the urbarn centre 

grow up reinless, it let changes about the model of use in ground, for this all has had 

modification in natural ambient and built. The results starting to changes, has saw for flood that 

is a lot of commom in last years, this is the most problem social and ubarn in present. The event 

which substitution in vegetal cover about build, floors, also it has increasing of the 

ipermeabilized área, this get fastest the surface runoff and it leaves a big floor rate because the 

big amount of water about inundations. Although, supprting this problem the search begins with 

the intention to analisys all the urbanization impact about urban drainage, but to way detail form 

it does real estate survey area in urban lots in PR, Pérola city, it show the features about the 

main coverages used in areas destined for permeability in private lots. Also, the search starting 

with theory and goes out field survey that it found the area for this job and their importance 

things with the laws in this city. This search proved which the most lots attend what the law say 

about, and that the permeable area is most important to reducing the spout generated during 

rainfall. 

 

Key Words: Urban drainage. Surface Runoff. Permeable area. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A urbanização está associada ao avanço populacional e da tecnologia, episódio que 

ocorreu de forma mais intensa durante a revolução industrial, período causador de grande 

impacto ambiental, devido ao crescimento desordenado da população, acompanhado pela falta 

de planejamento e controle adequado quanto ao uso do solo. Como consequências áreas foram 

impermeabilizadas e águas canalizadas, alterando significativamente o regime de escoamento 

de águas pluviais (VILLANUEVA, et al., 2011).  

A medida que a cidade cresce, tende a remoção da cobertura vegetal, e a mesma é 

substituída por calçadas, edificações, telhados, entre outros, cuja superfície impossibilita a 

infiltração da água, fazendo com que o volume de água precipitado escoe ao longo de toda área 

impermeabilizada de forma mais rápida, e assim, são encaminhadas a galerias pluviais, 

atingindo mais rapidamente as áreas mais baixas da bacia hidrográfica. (BASSO, et al., 2018). 

Então pode se concluir que as cidades não são unicamente vítimas de inundações, mas de fato 

são as principais geradoras desse acontecimento.  

A publicação Cidades e Inundações – Um guia para a Gestão Integrada do Risco de 

Inundação Urbana para o Século XXI do Banco Mundial (JHA; BLOCH; LAMOND, 2012) 

destaca a necessidade de tornar os problemas de drenagem urbana parte de políticas públicas, e 

que as mesmas sejam eficazes, devendo ser seguidas e implementadas a partir de conhecimentos 

técnicos levando em consideração as causas e efeitos negativos que as ocorrências de 

inundações podem gerar às populações, principalmente as que se encontram em situação social 

desfavorecidas. 

Tendo em vista os problemas decorrentes de infiltração e apoiado em pesquisas, 

certifica-se que fenômenos de inundações podem ser controlados com a utilização de técnicas 

que possibilitem a infiltração, logo aumentando a área permeável, menor será o volume escoado 

superficialmente. Exemplo disto é a Holanda, que apesar de possuir mais da metade de seu 

território abaixo do nível do mar, tem menos registros de inundações que São Paulo. Já a 

Alemanha reduz custos de drenagem ao utilizar técnicas de armazenamento de águas pluviais 

(MAUS et al, 2007). 

Em busca de amenizar problemas como inundações nos centros urbanos, órgãos 

públicos optam pelo uso de soluções que visem o transporte das águas de maneira mais rápida 

de montante a jusante, solucionando em partes o problema (SANTOS, 2016). Acreditando na 

eficiência desta técnica, várias edificações são construídas fora dos parâmetros prescritos nas 

legislações municipais quanto ao uso e ocupação do solo e, por falta de conhecimento por parte 

da população não é mantido áreas permeáveis ou de infiltração das águas pluviais. 
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Logo, este trabalho tem como objetivo analisar a taxa de área permeável nos lotes 

urbanos do município de Pérola-PR, onde delimitou-se uma área para a realização do 

levantamento, para assim verificar a importância e a influência da existência ou não da área 

permeável nos centros urbanos e também caracterizando os materiais utilizados.  

Quando as águas não se infiltram onde elas precipitam, no caso deste trabalho nos lotes 

residenciais, a tendência destas águas é serem encaminhadas para as ruas, e aumentar o 

escoamento superficial e levando a ineficiências das redes de drenagem, devido ao grande 

volume, e ocasionando problemas de inundações. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DRENAGEM URBANA NO BRASIL  

 

Assim como em outros países, no Brasil as práticas humanas ocasionaram ao longo dos 

anos grandes alterações e sérios impactos ao meio ambiente. Deste modo a sociedade se tornou 

mais vulnerável, e na ocorrência de intensas precipitações pluviométricas eventos de 

inundações são registrados, gerando transtornos ambientais, sociais e econômicos (ANA, 

2010). 

A deficiência da drenagem urbana, acrescida de modificação em relação ao uso e 

ocupação do solo, na maioria dos grandes centros urbanos brasileiros, faz com que a população 

sofra com inúmeros prejuízos e transtornos. Segundo Tucci (2008), é possível perceber um 

vínculo entre o homem e o meio, sendo assim caso ocorra o desiquilíbrio em um, o outro sofrerá 

a consequência, desse modo levando as cidades à verdadeiros caos.  Portanto, um sistema de 

drenagem deve abranger a bacia como um todo para se evitar que áreas urbanas sofram com 

inundações, visto que as regiões mais baixas da bacia e as marginais dos cursos d’água são 

regiões com maior probabilidade de sofrer com alagamentos. Uma vez que o funcionamento da 

rede de drenagem, se ineficiente, pode vir a ser responsável por enchentes severas (MIGUES; 

VERÓL; REZENDE, 2016). 

Tucci (2004), relata que a ocupação de bacias hidrográficas fomentada pela urbanização 

ocorreu sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, mas com o custo para a implantação 

de sistemas de drenagem, o qual deveria ser o menor possível, e que atendesse as necessidades 

da população. 

O sistema tradicional de drenagem urbana utilizado no Brasil, adota como solução o 

rápido transporte das águas, afastando-as dos centros urbanos, o que transfere as ameaças de  
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inundações à jusante. Este método ficou conhecido como, drenagem urbana higienista, que 

segundo Canholi (2014), passou a tornar-se ineficiente devido ao aumento populacional, e a 

impermeabilização do solo gerada. Para Sousa (2013), trata-se de uma solução pontual e a 

adoção deste sistema não resolve os problemas a longo prazo, pois está baseado na eficiência 

hidráulica de condutos.  

De acordo com Silva (2006), as complicações relacionadas ao sistema de drenagem de 

águas pluviais são pertinentes aos efeitos da urbanização, e está relacionada com a alteração da 

cobertura natural do solo, onde grandes áreas são impermeabilizadas, como é o resultado das 

ruas pavimentadas, calçadas, edificações, e esta complicação também se associa à carência de 

regulamentações quanto ao uso e ocupação do solo. 

Atualmente, tem se discutido acerca de medidas que modifiquem o sistema tradicional 

de drenagem urbana, e que seja incorporado soluções sustentáveis, com intuito de atuar na 

origem do problema. Baseando-se nesta ideia, a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano (SRHU/MMA), tem estabelecido normas e dispositivos, que se baseiam em medidas 

de baixo impactos, e que mantenham as características do ciclo hidrológico natural, desse modo, 

reduzindo o escoamento superficial, que se intensifica devido à alteração das características do 

solo, utilizando meios que facilitem a infiltração de água no solo. 

 

2.2 URBANIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO 

 

Os projetos de drenagem urbana são influenciados diretamente pela urbanização, de 

modo a adaptar o ambiente natural às necessidades da população, uma vez que a infra-estrutura 

urbana é constituída de obras de engenharia, como construção de galerias pluviais, retificação 

de canais, pavimentação de vias e passeios públicos (LIMA, 2012). O autor também relata que, 

às transformações ocasionadas pela urbanização perturba a organização das cidades, gerando 

um ambiente susceptível a riscos.  

Assim, o planejamento urbano deve ser realizado considerando as características 

naturais das bacias hidrográficas, porque quando a urbanização ocorre sem planejamento e 

obras de drenagem são ineficientes, o ciclo hidrológico é perturbado, e a aceleração das águas 

e a desorganização gerada causa sérios impactos ao ambiente urbano e construído. Para Goerl 

e Kobiyama (2005), a combinação de fatores, tipo de uso do solo, quantidade de áreas 

permeável, taxa de cobertura vegetal, retilinização de canais e rios são ações antrópicas 

decorrente da urbanização que impulsiona a ocorrência de inundações.  
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O ciclo hidrológico natural, é caracterizado por um ciclo fechado que corresponde ao 

movimento da água pelo planeta. Esse ciclo define o comportamento de uma bacia hidrográfica 

por meio do equilíbrio entre ambos (MIGUES; VERÓL; REZENDE, 2016).   

O ciclo hidrológico é impulsionado por meio de raios solares, juntamente com ação da 

gravidade, fornecendo calor e estímulos às partículas de águas, por conseguinte fazendo com 

que ocorra a circulação da água entre a atmosfera e a superfície terrestre. A Figura 1, ilustra o 

ciclo hidrológico enfatizando o percurso da água ao longo do planeta. O ciclo hidrológico é 

fechado em nível global, uma vez que o volume precipitado em uma região do planeta, não 

corresponde ao mesmo volume evaporado naquele mesmo local, dado que a água percorre um 

longo caminho até chegar a rios e oceanos, e somente parte dela é evaporada nas proximidades 

de onde ocorreu a precipitação (SILVEIRA, 2001). Portanto, quando se considera nível regional 

ou local, como o caso desta pesquisa, o ciclo hidrológico é aberto, por ter os volumes de água 

alterados principalmente em consequência das atividades antrópicas.  

 

Figura 1– Ciclo hidrológico. 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente – MMA [200-?]. 

Devido a redução das áreas permeáveis em decorrência da urbanização, temos como 

resultado a variação do ciclo hidrológico, de modo que as partes do ciclo mais afetadas são: 

infiltração e escoamento superficial (MONTERO; ALVES; GUEDES, 2016). E assim 

receberam mais ênfase nesta pesquisa. 
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2.2.1 Infiltração e fatores condicionantes  

 

Infiltração, pode ser explicada como a passagem da água da superfície para o interior 

do solo, no entanto, depende da natureza do solo, das condições que sua superfície se encontra, 

e da quantidade de água e ar presentes em seu interior (SILVEIRA; LOUZADA; BELTRAME, 

2001).  

A infiltração ocorre após uma precipitação pluviométrica, quando a água precipitada 

atravessa a vegetação, atinge o solo e penetra. O volume de água que infiltra no solo dependerá 

da capacidade e da taxa de infiltração do solo, de forma que quando os vazios entre as partículas 

do solo estiverem cheios, a água não penetrará mais e passará a escoar superficialmente 

(SANTOS, 2016).  

Quando uma área é impermeabilizada, e não se leva em consideração as características 

de propriedades do solo, o processo de infiltração tem seu desempenho afetado. Assim, ao 

substituir a cobertura vegetal por pavimentos impermeáveis, ocorre a redução da capacidade de 

infiltração de água no solo, e por consequência, a taxa de escoamento superficial é elevada 

(MONTERO; ALVES; GUEDES, 2016). 

A capacidade de infiltração depende das condições que o solo apresenta, como tamanho 

dos grãos que os compõe, da sua agregação, de sua forma e do arranjo das partículas, da mesma 

forma que varia conforme a intensidade e duração da precipitação (GÓIS e MENDES, 2013). 

Enquanto a taxa de infiltração é determinada em função do tempo, e corresponde a lâmina de 

água que o solo absorve durante um intervalo de tempo, por unidade de área (MIGUES; 

VERÓL; REZENDE, 2016). 

O Coeficiente de permeabilidade do solo intervém na infiltração, e segundo Pinto 

(2006), está relacionado com a velocidade que a água atravessa a camada do solo, assim os 

coeficientes de permeabilidade são tanto menores quanto menores os vazios nos solos e, 

consequentemente, tão quanto menores as partículas. Assim em areias grossas, e pedregulhos 

por exemplo, a velocidade de fluxo é muito alta.  

 

2.2.2 Escoamento Superficial 

 

O escoamento superficial, está relacionado ao deslocamento das águas ao longo da 

superfície após a ocorrência de uma precipitação, enquanto o volume escoado depende do tipo 

de solo e da capacidade de infiltração do mesmo (CARVALHO e SILVA, 2006).  
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As bacias com características naturais e com cobertura vegetal, produzem pouco 

escoamento se comparada com bacias urbanizadas, isso se dá a maior capacidade de infiltração, 

e pelo escoamento ser retardado devido à presença de vegetação (LIMA, et al., 2007). 

A impermeabilização do solo impede os processos de infiltração e retenção de água, e é 

causadora do aumento significativo do escoamento superficial, e ambos são efeitos gerados pela 

urbanização sobre o comportamento das águas. Segundo Junior e Santos (2013), as inundações 

ocorrem devido a capacidade do escoamento superficial tronar-se superior em relação ao 

escoamento dos corpos hídricos que drenam o meio urbano. 

Assim, na ocorrência de precipitações de pequenas ou médias intensidades, grandes 

problemas com inundações podem ser observados (JUSTINO; PAULA; PAIVA, 2011). Ainda 

segundo os autores, a mudança das características do solo altera diretamente as condições de 

escoamento em uma bacia hidrográfica. Podendo ser observado na figura 2 as alterações nos 

volumes de escoamento superficial, de acordo com o nível de impermeabilização.  

Figura 2 – Alterações no regime de escoamento superficial.  

Fonte: REZENDE (2010). 
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Tucci e Clarke (1997), destacam que a porção de escoamento superficial varia conforme 

a proporção de vegetação presente em uma determinada área, e que o mesmo é fator responsável 

pela produção de inundações. Assim, a presença de vegetação tem papel importante na redução 

do escoamento superficial, por ser responsável por reter a parcela inicial da precipitação e 

favorecer a posterior infiltração das águas de maneira mais lenta. 

 

2.3 IMPORTÂNCIA E CARACTERÍSTICAS DAS SUPERFÍCIES PERMEÁVEIS 

 

Ao entender como a urbanização perturba o sistema de geração de cheias, é possível 

elaborar e adequar o planejamento urbano e o projeto de drenagem, para que esses visem o 

controle de enchentes, integrando-o ao plano urbanístico das cidades, e que o mesmo seja 

eficiente, de modo que o transporte das águas seja executado sem que haja a transição dos 

problemas para jusante. O planejamento do uso e ocupação do solo pode ser utilizado como 

alternativa de minimizar as ocorrências de inundações, e pode ser caracterizado como uma 

medida não estrutural, que determina como deve ser a ocupação em cada parcela do zoneamento 

urbano, e ainda estabelece um percentual mínimo que dever ser mantido de área permeável em 

cada lote, a fim de garantir a infiltração e dificultar o escoamento superficial (ALMEIDA e 

FERREIRA, 2008). Desta maneira, a taxa de permeabilidade mínima exigida para os lotes 

urbanos colaboram para redução do volume de águas de superfície que chegariam as redes de 

drenagem. 

A redução do volume de escoamento superficial está relacionada com as estratégias de 

infiltração que podem ser empregadas, de modo que as mesmas funcionem desde o início da 

precipitação (PÔMPEO, 2000). 

Silva (2006), relata que as superfícies permeáveis são consideradas dispositivos de 

infiltração, que se trata de estruturas simples, a partir do ponto de vista construtivo, e que são 

capazes de reduzir prontamente a formação de escoamento pluvial, de modo que a precipitação 

que atingiu sua superfície seja infiltrada. Sendo possível servir-se das características naturais 

do solo, para alcançar a infiltração desejada das águas.  

Os pavimentos designados permeáveis podem variar de acordo com sua tipologia, 

podendo destacar, por exemplo, pavimento de blocos de concreto permeável preenchido com 

material granular, superfície com vegetação rasteira, pedras, e ainda áreas com vegetação de 

maior porte (VANSETTO, 2014). 

Com a evolução da tecnologia, novos materiais têm sido incorporados nas construções 

no intuito de minimizar os impactos gerados pela urbanização, e como exemplo, pode ser citado 
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o paver e o piso drenante, que são pavimentos impermeáveis onde ambos apresentam 

características que permite a infiltração da água e o retardo do escoamento superficial 

(SANTOS, 2016). 

De acordo com a NBR 16416 (2015), os pavimentos permeáveis de concreto podem ser 

constituídos de revestimento, peças de concreto com: juntas alargadas, áreas vazadas e 

revestimento de peças de concreto permeável. Ainda de acordo com a norma, o pavimento 

permeável deve cumprir as condições de solicitações e esforços mecânicos, e permitir a 

percolação e a retenção temporária das águas, reduzindo assim o escoamento superficial. 

Com intuito de promover a infiltração das precipitações, os pavimentos permeáveis 

podem ser constituídos em função das características do solo ou das limitações dos projetos. E 

deste modo, podem possibilitar infiltração total ou parcial das águas ou ainda não possibilitar 

nenhuma infiltração, conforme especificado na NBR 16416 (2015), e pode ser observado na 

Figura 3. 

Figura 3 – Sistema de infiltração. 

 

Fonte: Téchne (2012). 

A utilização de gramados e outros vegetais em áreas urbanas, surgem com intuito de 

reduzir parte dos impactos gerados pela intensa impermeabilização do solo. Desta forma, 

quando se utilizam gramados, ou outros tipos de vegetações, estes tornam-se grandes artifícios 

no combate das águas superficiais e capazes de ajudar no manejo das águas subterrâneas, 

(BOBROWSKI, BIONDI, BAGGENSTOSS, 2009). Desta forma, a presença de áreas com 

cobertura vegetal mantém, e preserva, as funções hidrológicas da bacia, como manutenção da 

capacidade de infiltração, interceptação e detenção das águas precipitadas (MIGUES; VERÓL; 

REZENDE, 2016). 
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Em experimento realizado por Maus et al. (2007), onde foi avaliado a eficiência dos 

tipos de cobertura do solo, as frações com pavimentos permeáveis apresentaram escoamento 

superficial nulo, enquanto nas frações com gramados, 98% do volume precipitado infiltrou. 

Comprovando desta forma, que ao utilizar estes tipos de coberturas é alcançado um excelente 

resultado no controle do escoamento superficial.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho irá analisou a taxa destinada a área permeável em lotes residenciais na cidade 

de Pérola/PR. Para a realização desta pesquisa, inicialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico que abordasse assuntos convenientes e indispensáveis para a compreensão da 

pesquisa. Recebendo ênfase assuntos como drenagem urbana, ciclo hidrológico, infiltração, 

escoamento superficial, uso e ocupação do solo e características dos pavimentos utilizados nos 

lotes urbanos. Posteriormente foi feito uma análise da tabela da Lei Complementar Nº 063, de 

16 de outubro de 2015, vide anexo A.  Para a identificação e delimitação dos lotes, foi utilizado 

o mapeamento fornecido pela secretaria de urbanismo, obras e serviços públicos, anexo B. 

Como parte do trabalho foi realizado em campo, na primeira etapa foram definidas as 

quadras e lotes na qual a pesquisa foi realizada, conforme a figura 4. 

 

Figura 4 – Delimitação das quadras pesquisadas. 

 

Fonte: Imagem de satélite – Google Maps (2018). 

 

A segunda parte contou com a pesquisa em campo, onde foram realizadas visitas aos 

lotes, para a caracterização do tipo de pavimento utilizados nas áreas livres. As áreas livres 
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foram divididas em categorias para melhor disposição dos dados, sendo elas terra, grama, brita, 

calçada permeável, vegetação e outros. 

Assim, analisou-se cada lote isoladamente, medindo suas áreas permeáveis com auxílio 

de uma trena, onde coletou-se as dimensões, de cada parcela permeável do lote. De posse das 

dimensões foi realizado o cálculo da metragem quadrada de cada parcela permeável, e somou-

se as demais áreas permeáveis encontradas no lote, visto que a maior parte deles possuem áreas 

permeáveis distribuídas, e não totalmente concentrada em uma única região do terreno. Com o 

valor da área permeável total de cada lote, e a área de cada terreno (disponibilizado com o mapa 

do município), foi realizado o cálculo simples para obter a porcentagem equivalente da mesma. 

Para cada terreno foi calculado a área correspondente a vinte por cento do lote, a fim de 

encontrar a área estabelecida por lei para área permeável, então, comparou os valores 

encontrados, para saber de verdade a quantidade de lotes que estão dentro do estabelecido pela 

lei, e também obter a real taxa de infiltração de cada um dos lotes investigados.  

Para a obtenção dos resultados, esta pesquisa baseou-se principalmente nas 

metodologias utilizadas nos trabalhos realizados por Maus et al. (2007) e Vansetto (2014). 

 

 

3. 1 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

 

As prefeituras elaboram leis, destinada a normatizar e indicar os critérios que devem ser 

cumpridos em cada terreno particular, quanto ao uso e ocupação do solo, tendo em vista que a 

forma como a cidade é construída impacta no seu desenvolvimento e economia, (VAZ, 1996).  

Portanto, para a realização desta pesquisa, tomou como base a tabela 1 da Lei 

complementar Nº 063, de 16 de outubro de 2015, do município de Pérola – PR.  

Tendo como base a Lei Complementar Nº 063/15, que estabelece critérios quanto ao 

uso e ocupação do solo no município de Pérola/PR, a taxa de ocupação máxima dos lotes 

destinadas a construção, deve ser setenta por cento da área total do lote, vinte por cento é a taxa 

de permeabilidade mínima destinada a permeabilidade das águas, e os dez por cento restante, 

podem receber pavimento impermeável desde que não seja uma área coberta. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 PORCENTAGEM DE ÁREA PERMEÁVEL NOS LOTES  

 

De acordo com os resultados da pesquisa, e mostrado no gráfico 1, dos 57 lotes 

analisados, 35 lotes (equivalente a 61,40%), atende aos critérios estabelecidos pela lei que é 

conservar no mínimo os vinte por cento da área do lote permeável. Já os demais 22 lotes 

analisados (38,60%), estão com o valor de área permeável abaixo do que por lei é obrigatório.  

 

Gráfico 1 – Porcentagem de residências que atende aos critérios estabelecidos pela lei. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Os valores de área permeável existentes em cada lote variam significativamente, sendo 

perceptível ao observar o gráfico 2.  
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Gráfico 2 – Porcentagem permeável nos lotes da quadra 133. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Pode-se verificar pelo fato do lote 13B, da quadra 133, ser totalmente impermeável, ou 

seja, não tendo nenhuma área destinada a infiltração (figura 5). 

 

Figura 5 – Lote 13B, totalmente impermeável. 

   

Fonte: Fotos do autor (2018). 

As ocorrências de inundações por ser tratar de um problema urbano e social merece 

grande atenção, pois, pode comprometer o desenvolvimento das cidades. Sendo necessário que 
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os órgãos responsáveis por este setor fiscalizem e levantem a real situação dos lotes, visto que 

muitos não estão dentro do mínimo estabelecido para taxa de permeabilidade mínima. 

Em relação a menor área permeável, o mínimo encontrado foi no lote 11B da quadra 

133 (Figura 6), que tem apenas 0,6 % da área do lote permeável, correspondente a 1,90 m², em 

contrapartida, o lote 08 da quadra 138 possui 68,2 % da área do lote permeável (Figura 7), 

sendo a maior taxa permeável encontrada dentro dos lotes pesquisados. 

 

Figura 6 – Área permeável, lote 11B quadra 133. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 

 

Figura 7 – Área permeável, lote 08 quadra 138. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 
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4.3 MATERIAIS UTILIZADOS NAS ÁREAS PERMEÁVEIS.  

 

Ao longo da pesquisa foram analisados os tipos de materiais utilizados nas áreas 

permeáveis, sendo que a lei somente estabelece critérios em relação a quantidade de área que 

deve ser mantida no lote e não prescreve nada quanto ao material a ser utilizado, ficando a 

critério do proprietário definir o material que mais se adeque as suas necessidades, ou até 

mesmo esteja dentro de suas condições financeiras.  

Ressaltando que para obtenção dos valores apresentado no gráfico 3, considerou-se o 

material predominante nas áreas permeáveis do lote, visto que há lotes que possui uma 

combinação de materiais utilizadas nas áreas livres.  

 

Gráfico 3 – Material predominante nas áreas permeáveis. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Como pode ser observado no gráfico 3, a predisposição à utilização de gramas está na 

maioria dos lotes, que do total de 57 pesquisados, a utilização de gramas aparece em 26 deles, 

podendo ser observado na figura 8. 
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Figura 8 – Área com predominância de grama. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 

O segundo material mais utilizado nos lotes durante a pesquisa, denominado vegetação 

e outros, se refere às vegetações de qualquer tamanho ou qualquer espécie, além de restos 

vegetais presentes nos lotes nas áreas livres, como poder ser visto na figura 9. A presença de 

cobertura vegetal além de proteger a camada do solo contra impacto das gotas de chuva, 

favorece a infiltração e amplia a capacidade de retenção das águas devido a formação de vazios 

por causa das raízes (FILHO, 2013). 

 

Figura 9 – Área com vegetação e outros. 

Fonte: Fotos do autor (2018). 
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A terra aparece como terceiro material mais utilizado, porém numa ocorrência muito 

menor, assim como a utilização de brita (figura 10) nas áreas permeáveis, computando 6 lotes 

do primeiro material citado e 2 para o segundo. Ainda durante a pesquisa, encontrou-se 

residências que possuíam pavimento permeável do tipo paver, figura 11, no entanto como não 

equivalia ao material mais predominante na área permeável do lote, o mesmo não aparece no 

gráfico 2, apresentado anteriormente.  

 

Figura 10 – Área com predominância de brita. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 

Figura 9 – Área com pavimento permeável. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 

 

Diante dos resultados, constatou que a maioria dos proprietários conservam em seus 

lotes áreas destinadas a infiltração.  
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Dialogando com moradores e proprietários dos lotes investigados muitos se mostraram 

comprometidos e reconhecem a necessidade de manter parte de seu lote permeável, não 

somente para permitir que as águas se infiltrem, mas por proporcionar um clima agradável 

principalmente em dias quentes e ainda possibilitar contato mais próximo com a natureza dentro 

de seu próprio lote. No entanto, outros proprietários se encontram totalmente fora do que a 

legislação estabelece e argumentam que a presença de áreas permeáveis exige manutenção e 

cuidados, como exemplo a poda de gramas, e impermeabilizar o lote seria a melhor solução.  

 

 

5 CONCLUSÃO   

 

De acordo com a literatura estudada, conclui-se que a existência de áreas permeáveis 

contribui de maneira direta para a redução do volume de escoamento superficial originado 

durante ocorrências de precipitações, e consiste em uma solução simples na redução de 

problemas de inundações urbana, evitando que as águas precipitadas ao longo dos lotes se 

acumulem e tenham como destino as galerias pluviais.  

A taxa de permeabilidade mínima determinada pela lei municipal é respeitada em   61,40 

% dos lotes investigados, o que equivale a 35 lotes, do total de 57. 

A taxa de área permeável identificada nos lotes teve uma grande variação, visto que, um 

dos lotes investigados a taxa de permeabilidade é nula, contrário ao lote que possui 68,2 % da 

área do terreno permeável. 

O material mais utilizado nas áreas permeáveis foi a grama, sendo este, o material que 

têm maior taxa de infiltração, chegando a 98% do volume precipitado.  

Apesar de somente 38,40 % dos lotes não se enquadrarem no que a legislação estabelece 

seria interessante que fosse trabalhado a conscientização, para que os proprietários 

compreendessem de fato a importância das áreas permeáveis, e as consequência que a redução 

desta área pode trazer para a sociedade.  

Seria fundamental que houvesse ainda um trabalho de fiscalização dentro do município, 

pois apesar de não estarem sofrendo com problemas de inundações no presente, pode ser que 

em um futuro próximo, caso mais proprietários infrinjam a legislação, e venham a reduzir ou 

eliminar as parcelas permeáveis, os volumes precipitados deixarão de infiltrar e passarão a 

escoar superficialmente, causando problemas urbanos como no caso de enchentes e 

prejudicando o ambiente urbano.  
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ANEXO A – TABELA LEI COMPLEMENTAR Nº063, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 
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ANEXO B – MAPA DAS QUADRAS ESTUDADAS 
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ANEXO C – TABELA REFERENTE A ÁREA PERMEÁVEL DOS LOTES 

ESTUDADOS 
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