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RESUMO  

O presente trabalho estuda a drenagem subterrânea em estradas de duas vias. É exposta uma possível 
metodologia de dimensionamento de alguns destes sistemas de drenagem subterrânea, uma vez que 
são imprescindíveis ao bom desempenho de uma estrada. 

Numa primeira análise são estudados os mecanismos de actuação das águas subterrâneas em estradas, 
como causa de falência dos pavimentos. São também estudados fundamentos teóricos relativos ao 
movimento da água nos solos, que servem de suporte ao entendimento do fenómeno da percolação. 

Por último, são apresentados vários casos de estudo demonstrativo do cálculo da dimensão dos drenos 
de respiração, no qual são estudadas as diferentes variáveis que lhe são inerentes: a posição da entrada 
de água no pavimento e as diferentes situações a considerar no traçado de uma via, isto é, recta, 
clotóide ou curva circular. 

 

PALAVRAS -CHAVE: drenagem subterrânea em estradas, percolação, drenagem profunda, lei de Darcy, 
sistemas drenantes. 
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ABSTRACT  

This work studies the underground drainage on two ways roads. It exposed a possible methodology for 
scaling some of these underground drainage systems because they are essential for the proper 
performance of a road. 

In a first analysis are studied the action mechanisms of groundwater on roads, as a cause of floor 
failures. It is also studied theoretical fundamentals of the water movement in soil, which serve to 
support the understanding of the percolation phenomenon. 

Finally, it is presented several case studies demonstrating the calculation of the breathing drains size, 
in which are studied the different variables which are related to them: the entry of water into the 
ground and the different possibilities considering in the outline of a road, ie, straight, curved or 
clothoid.  

 
Key-words: underground drainage on roads, percolation, deep drainage, law of Darcy, drainage 
systems. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo de vários anos, a drenagem subterrânea em estradas foi parcialmente negligenciada. 
Verificou-se ao longo do tempo que, esse descuido implicou custos elevados. 

Numa perspectiva orçamental, os custos de uma estrada não se resumem aos custos de construção, 
mas também, custos de manutenção e conservação, bem como custos de reposição que têm que ser 
realizados ao longo da vida útil da estrada. 

Como será fácil de compreender, a previsão e implantação de sistemas de drenagem aumenta os custos 
iniciais da obra. No entanto, a longo prazo trará claros benefícios uma vez que tais sistemas zelam pela 
durabilidade e bom desempenho da estrada. 

Em condições normais, um pavimento não é capaz, por si só de expelir toda a água que chega até ele, 
sendo que a presença de água tem inúmeras implicações ao nível da resistência, durabilidade e 
deformabilidade. 

Como será explicitado ao longo desta dissertação, são várias as fontes que solicitam o pavimento, das 
quais a infiltração superficial merece especial atenção, pois é a fonte que permite uma maior 
penetração de água nas estruturas do pavimento. 

O dimensionamento de um pavimento adopta a ideia de um pavimento completamente estanque e 
impermeável. No entanto, esta situação não se verifica uma vez que existem sempre juntas de 
dilatação que podem ser mal seladas bem como a natural abertura de fendas por fadiga da camada de 
desgaste do pavimento. Assim, as camadas subjacentes devem ser suficientemente permeáveis no 
sentido de viabilizar a passagem da água. Posteriormente, esta deverá ser recolhida convenientemente 
e canalizada para fora do pavimento. 

A crescente deterioração das camadas de desgaste, quer pela acção do tráfego quer pelas acções 
climatéricas, influencia as quantidades de água que solicitam o pavimento na medida em aceleram o 
processo de abertura de fendas pelo que as quantidades de água que penetram tendem a ser 
sucessivamente maiores. Portanto, a rápida remoção da água é fundamental. 

É inquestionável que a presença de água provoca a destruição prematura das estruturas do pavimento. 
Daí que a previsão de correctos sistemas de drenagem seja condição importante na concepção de uma 
estrada. 

Obviamente, que o dimensionamento assenta em alguns pressupostos teóricos que explicitam o 
movimento da água nos solos, desde que entra até que sai. 
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Para além desde capítulo, a dissertação será dividida em: 

Capítulo 2 – Mecanismos de actuação das águas subterrâneas 

Capítulo 3 – Importância do teor em água nos solos 

Capítulo 4 – Fundamentos teóricos 

Capítulo 5 – Métodos de dimensionamento 

Capítulo 6 – Conclusão 
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MECANISMOS DE ACTUAÇÃO DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

 

 

2.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - CONCEITO 

Em termos geológicos, a água subterrânea é a que ocorre abaixo do nível freático em solos e 
formações totalmente saturadas. Na sua relação com o homem este tipo de água apresenta vantagens e 
desvantagens. Entre as primeiras cite-se a sua utilização no consumo, rega e indústria, funções 
crescentemente importantes face ao conhecimento das dimensões e localização desses recursos e à 
maior poluição da água doce superficial. As suas desvantagens são usualmente de cariz geológico-
geotécnico. As águas subterrâneas constituem, efectivamente, um problema nas estradas. A água 
subterrânea tem origem relacionada directamente com o ciclo hidrológico. Este corresponde à 
circulação da água entre o oceano, a atmosfera e a terra. Desta forma, a principal fonte das águas 
subterrâneas é a infiltração das águas provenientes da atmosfera. Efectivamente, a água precipitada 
pode ter três fins: uma parte escorre superficialmente sobre a terra, uma outra parte, após uma 
permanência eventualmente curta no solo, é evapotranspirada e por fim, uma outra parte infiltra-se de 
forma duradoura. Convém assinalar que o escoamento para o interior se dá sob a forma de chuva ou 
neve. 

 

2.2. EFEITOS NAS TERRAPLENAGENS  

Neste sentido geológico do termo, estas águas podem ser prejudiciais em engenharia rodoviária de 
formas diversas: 

� favorece escorregamentos dos taludes mais instáveis; 

� dificulta a construção de túneis e escavações abaixo do nível freático ou franja capilar; 

� instabiliza as fundações de aterros onde se manifestam alterações do nível freático, 

� favorece o aparecimento de cavidades cársticas. 

A drenagem destas águas é, pois, um imperativo nas terraplenagens das vias de comunicação. 
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2.3. EFEITOS NOS PAVIMENTOS  

2.3.1. GENERALIDADES 

A nível de pavimentação são, no entanto, as denominadas águas subterrâneas de infiltração recente, ao 
ficarem retidas nas próprias camadas granulares da estrutura ou humedecendo a camada superficial de 
fundação, que podem, em alguns casos, constituir um grave problema para os engenheiros civis. Numa 
primeira abordagem, saliente-se que todos os pavimentos estão expostos ao intemperismo que, 
combinado com a acção do tráfego, baixa a sua qualidade e serventia. Os custos de investimento, 
manutenção e reparações, obviamente são objecto de um grande interesse e importância pelos 
responsáveis pela construção e manutenção dos pavimentos. Qualquer método de projecto ou 
reparação que possa diminuir custos ou aumentar a utilização destes pavimentos deve ser preocupação 
fundamental daqueles que os projectam e constroem, e também daqueles que os utilizam e pagam. Na 
fase de projecto de pavimentos, é importante que se considerem não só os custos de construção, de 
manutenção de rotina e conservação, mas também todos os custos significativos de reforço e 
reposição, durante a vida útil esperada das estruturas. Esta última questão, é uma deficiência usual nas 
práticas comuns, porque em grande parte das situações apenas os custos de implantação e de 
manutenção corrente são utilizados na estimativa dos custos de projectos alternativos. Evidentemente, 
que a adopção de dispositivos de drenagem subterrânea em pavimentos a construir pode aumentar um 
pouco os custos iniciais, mas tal acréscimo revelar-se-á compensador a longo prazo. Como será 
exposto adiante, esta falha poderá ter custos bastante elevados pois a não previsão de sistemas de 
drenagem levará à ruína precoce dos pavimentos obrigando a reparações e reposições, cujos custos 
adicionais não podem, de maneira nenhuma, ser desprezados. Uma das questões coloca-se no sentido 
em que nos primeiros anos de vida útil do pavimento, os efeitos causados pelas águas subterrâneas não 
são à partida detectados, pelo que, a longo prazo se revelam anomalias cruciais que poderão conduzir à 
rotura parcial ou mesmo total do pavimento. Ao longo dos tempos percebe-se que, no 
dimensionamento de um pavimento, normalmente se enfatiza a capacidade de suporte dos subleitos 
em condições saturadas e das camadas estruturais, pelo que se tem admitido que a drenagem não é, 
efectivamente, importante. 

 

2.3.2. RUÍNA POR OXIDAÇÃO DAS PELÍCULAS DE ASFALTO E FACTOR IDADE 

Com a idade as películas de asfalto oxidam, pelo que contribuem na deterioração das camadas de 
desgaste e bases betuminosas. Assim, ocorre uma perda de coesão destas películas, pelo que há um 
aumento do espaço disponível à entrada da água. Quando um pavimento é recente, as dimensões dos 
canais e aberturas existentes são pequenas, logo, os caudais de infiltração da água são pequenas. No 
entanto, à medida que o pavimento envelhece, os canais são alargados e alongados pela erosão. 
Consequentemente, os canais de erosão e aberturas tornam-se maiores e, por isso, haverá um aumento 
do caudal infiltrado, possível crescimento da velocidade de percolação e, por isso, a capacidade de 
erosão será maior. 

 

2.3.3. RUÍNA DEVIDO ÀS PORO-PRESSÕES 

Com a passagem das cargas, ocorrem impactos sobre a água que existe livremente nas camadas e 
também nos vazios. Por isso, as pressões pulsantes da água que podem surgir, sob o impacto dos 
rodados, não provocam apenas erosão e ejecção de material para fora do pavimento, mas também 
podem desintegrar capas asfálticas de bases e sub-bases estabilizadas com betume. A passagem de um 
veículo sobre um pavimento traduz-se em pressões entre a parte inferior da placa e o subleito, o que 
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faz com que a que a água, se estiver presente nas camadas do pavimento, circule na direcção em que 
vai sair. Esta pressão, como é óbvio, está dependente da deflexão da placa e do grau de confinamento 
da água. Inicialmente, a água poderá sair pelas juntas e aberturas já existentes, mas com o passar do 
tempo, se se reunirem as condições para tal, a própria água desenvolverá uma via de escape. As poro-
pressões pulsantes, devido ao impacto do tráfego, traduzem-se numa desintegração do material 
constituinte das camadas. Os movimentos da água, obviamente, são de muito pequenas dimensões, 
pelo que as acções repetidas podem causar lixiviação levando à perda completa da integridade do 
material. Então, para que este fenómeno ocorra, os poros e os espaços existentes na estrutura, deverão 
conter água livre, para que as ondas de poro-pressões se desenvolvam aquando a passagem dos 
rodados dos veículos. 

 

2.3.4. RUÍNA DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

As mudanças de temperatura, chuvas, congelamento e degelo provocam vários tipos de acções 
danosas que diminuem a vida, aumentam a rugosidade, colocam material desagregado sobre a 
superfície e, eventualmente, levam à ruína dos pavimentos. Estes factores têm especial relevância uma 
vez que, os pavimentos constituem grandes áreas expostas ao intemperismo e acções do tráfego. Os 
factores ambientais sazonais, como as chuvas e o degelo da Primavera, têm especial importância, no 
sentido em que, com o aparecimento das épocas frias, pode ocorrer o congelamento das águas no 
interior das camadas, causando uma expansão que pode ser bastante danosa. O congelamento, provoca 
um aumento do volume de água e, por isso, a introdução de pressões muito fortes nos poros das 
camadas granulares. Por outro lado, na Primavera acontece o degelo, o que obriga a constantes 
deformações impostas às camadas constituintes do pavimento. Portanto, as variações de temperatura, 
ou mudanças ambientais, potenciam o desenvolvimento de pequenas aberturas nos pavimentos. A 
ocorrência destes danos, como é evidente, será função da quantidade de água existente no pavimento. 
Também, as condições climatéricas, de uma maneira geral, traduzem-se no desempenho do pavimento, 
uma vez que a retracção dos solos dos subleitos e o empenamento das placas constituintes dos 
pavimentos devido a variações de temperatura podem levar à perda de contacto com o subleito e, por 
isso, facilitar a introdução de água precipitada entre a parte inferior da placa e o leito. A água pode 
penetrar nos pavimentos pelas juntas, aberturas e superfícies porosas pois, é muito difícil manter a 
água longe dos pavimentos, por muito tempo. Como as condições climatéricas variam de estacão para 
estacão, de uma forma cíclica, os índices de produção de avarias seguem um tendência periódica, com 
maiores danos e perdas de serventia nos períodos húmidos que nos secos.  
 

2.3.5. RUÍNA POR BOMBEAMENTO 

Para que ocorra o bombeamento, é necessária a rotura dos selos das extremidades de placas adjacentes 
e a perda de contacto entre os bordos livres dos pavimentos e das concordâncias, os quais, 
logicamente, permitem que a água superficial atinja o solo do subleito. Os selos das juntas transversais 
e aberturas, são rompidos pela contracção das placas adjacentes, à medida em que a temperatura do 
pavimento cai, pela deflexão de um lado da placa da junta, em relação ao bordo da placa adjacente, à 
medida em que os veículos passam sobre o pavimento, e por outros factores, tais como o intemperismo 
e má selagem inicial. A perda de contacto entre as bermas não pavimentadas e os bordos dos 
pavimentos é causada por contracção do material constituinte, excessiva deflexão dos bordos da placa, 
sulcos das concordâncias e em pavimentos apresentando bombeamento com ejecção de água do 
subleito para a superfície. Em pavimentos concretizados sobre subleitos constituídos por solos finos, a 
água sob a placa faz com que os finos dos solos se misturem com ela que, ao escapar, os transporta. A 
água livre, corresponde a um meio de transporte para que a argila e outros finos, sejam forçados para 
dentro de fissuras, na parte inferior dos pavimentos evitando o autofechamento dessas fissuras. Aliás, 
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esta patologia é bem visível, uma vez em que deixa claros vestígios na superfície do pavimento ao 
longo das fissuras. Com efeito, o fenómeno de bombeamento, traduz-se numa migração de finos pelo 
que ocorre uma perda de suporte, como também, um provável desnivelamento do pavimento. 

 

2.3.6. RUÍNA DEVIDO À GEOMETRIA DOS PAVIMENTOS 

Os pavimentos das rodovias constituem grandes áreas expostas às acções climatéricas, grandes áreas 
expostas à infiltração de água de várias fontes e, apenas, pequenas áreas através das quais a água pode 
sair. Devido às grandes dimensões em planta, os pavimentos são muitíssimo solicitados pela 
infiltração proveniente de muitas fontes, como infiltração de cima para baixo através das superfícies 
porosas, juntas de construção abertas, infiltração lateral para dentro das estruturas devido à água 
existente em canteiros elevados e bordos exteriores inundados, fluxos de baixo para cima provenientes 
do lençol de água elevado, nascentes, enchentes dos rios, sucção capilar do lençol de água e 
condensação como resultado de mudanças de temperatura e pressão atmosférica. Mesmo infiltrações 
perfeitamente sinalizadas, que derivam de algumas destas origens, podem introduzir volumes de água 
nas estruturas que as podem levar à ruína, tendo consequências muito superiores às esperadas. De uma 
forma generalizada, todos os pavimentos estão expostos à infiltração superficial proveniente da 
precipitação sobre toda a extensão das largas áreas pavimentadas. Como elevados gradientes 
hidráulicos ocorrem nos pavimentos, as quantidades de água que penetram são, logicamente, grandes. 
No entanto, as pequenas dimensões verticais das bases dos pavimentos, condicionam a área se saída da 
água. Consequentemente, estes dois factores conjugados, reduzem muito a drenagem para fora das 
camadas dos pavimentos. Portanto, a capacidade de drenar é muito menor que a capacidade de 
infiltrar, o que leva à chamada “condição de banheira”.  

 

2.3.7. RUÍNA DO SOLO DE FUNDAÇÃO 

Quando um pavimento tem uma capacidade de suporte deficiente, que pode ser causada pela presença 
de água, são evidentes deformações, particularmente as rodeiras abatidas, isto é, de grande raio de 
curvatura. Estas rodeiras poderão ser a causa de falência de um pavimento. 

 

2.3.8. RUÍNA POR FENDILHAÇÃO 

A fendilhação, especialmente em “pele de crocodilo”, resulta da evolução natural das camadas 
betuminosas em fundações muito deformadas. Por outro lado, as fendas deste tipo tenderão a agravar-
se e, por isso, contribuem largamente para a entrada de mais água para as camadas do pavimento. A 
deterioração deste tipo é iniciada quando a humidade atmosférica penetra pelas juntas e aberturas, e, 
juntamente com a humidade já existente sob o pavimento, eleva o grau de saturação do agregado a um 
nível crítico. Durante o congelamento, as pressões geradas no agregado pela pressão hidráulica ou 
formação de gelo causam a rotura do agregado e do ligante circundante. Com os continuados gelo e 
degelo, as fendas existentes podem oferecer canais adicionais para a migração da humidade para o 
interior da placa, e também prover locais adicionais para a formação de gelo e geração excessiva de 
pressões que cooperam para o alargamento das fendas existentes.  

 

2.4. PREVISÃO DAS QUANTIDADES DE ÁGUA QUE SOLICITAM O PAVIMENTO 

2.4.1. GENERALIDADES 

O dimensionamento de um sistema de drenagem contempla a rápida remoção de água, em toda a 
largura do pavimento. E por isso, será de primordial importância conhecer todos os influxos, isto é, 
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quantidades de água que podem aparecer no pavimento e que têm de ser eliminadas. Como já trás foi 
referido, as fontes de infiltração de água podem ser várias, a infiltração proveniente da precipitação, 
que constitui um factor de especial preocupação, a subida do nível freático, as nascentes, enchentes 
dos rios, sucção capilar do lençol de água e condensação como resultado de mudanças de temperatura 
e pressão atmosférica. Portanto, todas as quantidades de água prevista devem ser correctamente 
conhecidas, sob pena de o sistema de drenagem aplicado não funcionar correctamente. Os influxos, 
constituem o somatório de todas as infiltrações susceptíveis de ocorrerem no pavimento.  

 

2.4.2. INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 

A quantidade de água que penetra no pavimento devido à precipitação depende da capacidade que o 
pavimento oferece à entrada da mesma e também da quantidade de água precipitada. Um pavimento 
inicialmente é projectado para ser totalmente impermeável. No entanto, durante a vida útil do mesmo, 
há uma natural desintegração das camadas de desgaste que possibilitam uma maior entrada de água, 
bem como haverá um desgaste das selagens das juntas e aberturas que são efectuadas aquando a 
construção da estrada. Por isso, a qualidade das selagens empregue no pavimento condiciona as 
quantidades de água susceptíveis de penetrar no pavimento. Assim, ao longo dos anos, a quantidade de 
água susceptível de penetrar no pavimento deverá ser maior. 

 

2.4.3. SUBIDA DO NÍVEL FREÁTICO 

Antes de iniciar o dimensionamento dos sistemas de drenagem propriamente ditos, deve ser feita uma 
prospecção aos solos, onde a estrada será implantada, no sentido de conhecer a posição no lençol 
freático bem como a possibilidade de este subir ou não de nível, com base na leitura de piezómetros. 
Em muitos casos, o lençol freático tem que ser baixado obrigatoriamente, e assim, dimensionam-se 
sistemas apenas para esse efeito. Relativamente às nascentes, e outros influxos perfeitamente 
sinalizados, estes devem ser determinados durante os períodos de chuva, uma vez que na prática as 
estradas são construídas preferencialmente nas épocas de Verão onde influxos podem eventualmente 
não ser notados. Portanto, é comum a instalação de drenos específicos para estas situações 
perfeitamente conhecidas. Cada situação deve ser analisada isoladamente no sentido de adoptar a 
melhor solução possível. Efectivamente, a drenagem do subleito é efectuada quando é sabido que há 
uma flutuação no nível do lençol de água, e por isso, carece de um sistema de drenos subterrâneos, 
com ou sem tubos. Obviamente, o tipo, o local, profundidade e espaçamento dos drenos são 
determinados em função das características da situação em concreto e do nível freático a baixar. A 
drenagem interceptadora é utilizada para interceptar águas subterrâneas de localização conhecida, e 
também neste caso o sistema de drenagem a adoptar depende de condições específicas.  

 

2.5. PREVISÃO DAS QUANTIDADES DE ÁGUA QUE SAEM DO PAVIMENTO 

2.5.1. GENERALIDADES 

Tal como na previsão dos influxos, relativamente às quantidades de água que saem do pavimento, 
existem várias formas de a água ser expulsa deste. Efectivamente, as formas de saída da água poderão 
ser através dos sistemas de drenagem colocados, mas também por evaporação superficial, uma vez que 
a água precipitada sobre o pavimento, nem toda se infiltra, há uma parte que se evapora. Também, 
poderá haver uma perda por percolação lateral e até perda por bombeamento através das aberturas e 
juntas. 
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2.5.2. PERDA DE ÁGUA ATRAVÉS DE DRENAGEM LATERAL 

Relativamente a esta questão, o que convém salientar é que dependendo da intensidade de precipitação 
há uma parte da água que escorre superficialmente e portanto, desloca-se para os pontos mais baixos 
do pavimento. Qualquer pavimento, em recta por exemplo, terá que ter uma inclinação transversal 
mínima de 2.5%. Aliás, este valor está fixado admitindo ser suficiente para permitir o escorrimento 
das águas superficiais para os pontos mais baixos dos pavimentos, isto é, nos bordos exteriores. Numa 
situação de curva não será bem assim, mas haverá sempre um dos bordos para o qual a água 
superficial escorrerá. Com isto, pretende-se explicar que há uma perda de água através de drenagem 
superficial lateral. Mas, convém ressalvar uma situação que é o facto de a selagem lateral estar ou não 
devidamente bem acautelada, pois haverá sempre o risco de ocorrer infiltração lateral desta água. 

 

2.5.3. DRENAGEM PARA O SUBLEITO  

Quando o subleito de um pavimento é constituído por materiais altamente permeáveis, poderá haver 
uma quantidade significativa de água que drena através das camadas, de cima para baixo, até aos 
aquíferos que estão em profundidade. No entanto, se o subleito for um material de baixa 
permeabilidade, a quantidade de água que drena através deste poderá ser considerada insignificante. 
Portanto, aqui também o efeito da compactação ainda mesmo durante o período das terraplenagens 
será um aspecto importante, pois em subleitos muito compactados, a permeabilidade do solo diminui e 
então, o benefício da drenagem para dentro dos subleitos será bastante diminuto. 

 

2.6. COMPORTAMENTO DA ÁGUA NO SOLO - INFILTRAÇÃO  

2.6.1. GENERALIDADES 

A água presente no solo poderá apresentar-se segundo três formas: sólida, líquida ou gasosa. Então, a 
água que preenche os espaços vazios do solo se não estiver na fase líquida poderá estar na fase gasosa. 
Isto quer dizer que os poros poderão estar completamente preenchidos pela fase líquida da água ou 
apenas uma parte. Então, surge a classificação de solo saturado e não saturado que advém da total ou 
parcial presença de água líquida nos poros do solo.  

 

2.6.2. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

A infiltração corresponde ao processo de penetração da água no solo, neste caso de um pavimento. A 
quantidade de água que penetra varia com o tempo, pois inicialmente há uma taxa elevada de 
infiltração que diminui progressivamente até estabilizar num determinado valor, uma vez que o 
pavimento já estará nesta altura cheio de água. Quando o solo está relativamente seco, no início da 
infiltração, as taxas de infiltração são elevadas.  

 

2.6.3. DRENAGEM INTERNA DA ÁGUA NO SOLO 

A redistribuição interna da água inicia-se quando termina a infiltração da água superficial. Então, o 
tempo de início da redistribuição coincide com o tempo de fim da infiltração. Tal como atrás foi 
referido, neste momento a forca gravitacional domina e por isso, haverá um decréscimo da humidade 
superficial se o solo apresentar boas condições de drenagem livre. Então, a taxa de fluxo descendente e 
a humidade superficial decrescem com o tempo. 
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2.6.4. EVAPORAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO 

A perda de água no solo através da evaporação constitui um importante factor a ter em consideração 
na análise das quantidades susceptíveis de permanecer no solo. Efectivamente, grandes quantidades de 
água poderão sair através deste processo. Pode-se dizer que a evaporação da água corresponde a três 
processos distintos: inicialmente, quando a humidade dos solos for alta e a superfície exposta a 
condições específicas de humidade do ar, vento e temperatura, a evaporação traduz-se num perda 
constante que depende única e exclusivamente de condições meteorológicas. Este processo finda 
quando a evaporação decresce. No segundo processo a evaporação decresce acompanhada de uma 
diminuição da humidade na superfície do solo e aqui a evaporação é controlada pelas propriedades 
hidráulicas da vizinhança da superfície do solo. Quanto mais seca e mais espessa for a camada, menor 
é a taxa de evaporação. A espessura da camada seca é determinada pela taxa na qual o fluxo de água 
das camadas subjacentes pode alcançar a superfície de secagem. Se o suprimento de água for muito 
lento, a camada superficial de secagem aumenta, havendo um aumento da resistência ao fluxo. O 
terceiro processo de evaporação traduz-se num movimento muito lento da água no solo que se associa 
à adsorção de água pelas partículas sólidas. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

3.1. HIDROLOGIA – CICLO HIDROLÓGICO 

 

Fig.3.1 - Ciclo hidrológico [1] 

 

 A circulação sem fim da água entre o oceano, a atmosfera e a Terra é chamada de ciclo hidrológico. A 
principal fonte das águas subterrâneas é a infiltração das águas atmosféricas. As águas atmosféricas 
poderão atingir três fins: uma parte escorre superficialmente sobre a Terra; uma outra parte, após uma 
permanência eventualmente curta no solo, é evapotranspirada; por fim, uma outra parte infiltra-se de 
forma duradoura. Será esta última parcela que vai alimentar as águas subterrâneas com uma possível 
infiltração a partir dos rios, lagos ou oceanos. O escoamento para o interior de um sistema hidrológico 
dá-se na forma de precipitação, tanto de chuva como de neve. O escoamento para o exterior pode-se 
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dar por escoamento superficial e por evapotranspiração. Os cursos de água recebem a água 
proveniente de precipitação através do escoamento superficial e por escoamentos subterrâneos, 
subsequentes à infiltração nos solos.  

 

3.2. PRECIPITAÇÃO  

3.2.1. GENERALIDADES 

O termo precipitação diz respeito a todas as águas meteorológicas que caem sobre a terra, quer no 
estado líquido, chuva, quer no estado sólido, neve e granizo, e também geada. A precipitação, p, é 
definida como a espessura, medida na vertical, de uma lâmina de água que se acumularia sobre a 
projecção horizontal da superfície atingida, se toda a precipitação aí ficasse retida (Lencastre e Franco 
2003).   

 

3.2.2. TIPOS DE PRECIPITAÇÃO 

 

Quadro 3.1- Tipo de precipitações [2] 

Tipos de precipitações Intensidade (mm/h) Diâmetro médio das 
gotas (mm) 

Velocidade de queda 
(m/s) 

Orvalhada 0,25 0,20 - 

Chuva ligeira 1 a 5 0,45 2,0 

Chuva forte 15 a 20 1,50 5,5 

Tempestade muito 
violenta 

100 3,00 8,0 

 

3.2.3. INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO 

A intensidade média de uma precipitação, i, num intervalo de tempo, ∆t, é definida pela seguinte 
razão: 

t

p
i p ∆

∆=  (3.1) 

 

sendo, ∆p(mm) a altura de precipitação ocorrida no intervalo de tempo ∆t. 

 

3.3. INFILTRAÇÃO  

Antes de se expôr o processo de cálculo de drenos existem algumas noções acerca do processo de 
infiltração e posterior drenagem que devem ser explicitadas e definidas, uma vez que condicionam o 
processo de cálculo. De facto, o pavimento é uma estrutura que se pensa como impermeável no início 
de vida útil. No entanto, e como anteriormente explicitado, vários processos intervêm na sua 
degradação, que culmina na abertura de fendas e aumento da porosidade. Obviamente que isto 
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contribui para o aumento da quantidade de água que entra, para além de que o próprio pavimento 
possui fendas, como o caso das juntas de dilatação, que com o desgaste se abrem sendo o veículo 
transmissor da água. De facto, o pavimento é uma estrutura que fica cheia de água rapidamente e isto 
constitui o grande desafio para o engenheiro, em projectar sistemas que drenem a água no menor 
tempo possível. Com efeito, os sistemas de drenagem devem ser dimensionados de acordo com a 
capacidade de drenar do próprio pavimento, isto é, geometria e materiais empregues. Assim, o 
dimensionamento dos sistemas de drenagem nada tem a ver com a quantidade precipitada, pois esta 
apenas depende de factores meteorológicos. Portanto, uma vez que o pavimento está cheio de água, 
mais nenhuma quantidade da mesma poderá penetrar. Assim, os sistemas de drenagem devem ser 
dimensionados para a situação de pavimento cheio de água, isto é, devem ser dimensionados para a 
capacidade do pavimento drenar. Ora, esta capacidade de drenar, será calculada com base na lei de 
Darcy e depende do material drenante a colocar e da própria geometria do mesmo. 

 

3.4. LEI DE DARCY 

3.4.1. APRESENTAÇÃO 

Para estudar o problema de drenagem interna dos pavimentos é imperativo compreender alguns 
conceitos básicos da mecânica dos fluídos acerca da circulação da água nos solos. Entre eles avulta a 
denominada lei de Darcy, cuja tradução e a expressão empírica, que adiante se escreve, e que procura 
quantificar os escoamentos de fluidos através de um meio poroso. 

 

AikQ **=  (3.2) 

 

Q [cm3/s] – caudal escoado por uma secção de área A 

k [cm/s] – condutividade hidráulica 

i [m/m] – gradiente hidráulico na direcção do fluxo 

A [cm2] – área da secção de escoamento perpendicular à direcção do fluxo 

 

 

Fig.3.2 – Experiência de Darcy 
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Se, na expressão anterior, for eliminada a área da secção, atinge-se o caudal específico v: 

 

ikv *=  (3.3) 

 

Este caudal específico tem as dimensões de uma velocidade e será muito maior do que a velocidade 
real da água através dos vazios do solo. Com a lei de Darcy está-se a abordar um problema 
microscópico substituindo o solo por um meio contínuo de propriedades médias. Esta análise, usando 
uma “velocidade aparente” em detrimento da velocidade real da água através dos poros do solo, ainda 
que sem bases teóricas sólidas, funciona experimentalmente de forma adequada. 

 

3.4.2. OUTROS PARÂMETROS EM JOGO 

A condutividade hidráulica, k, é uma função do meio poroso e do fluído. No entanto, interessa 
encontrar um parâmetro que descreva correctamente as propriedades do escoamento de um meio 
poroso independentemente do fluído que se escoa através dele. A condutividade é influenciada pelo 
diâmetro das partículas, distribuição granulométria, esfericidade dos grãos e arranjo interno. Assim, 
definiram-se dois conceitos diferentes mas que se interrelacionam: 

 

2*´ dCk =   (3.4) 
 

µ
ρ gk

k
*´*=  (3.5) 

C – Parâmetro dependente unicamente do meio poroso 

ρ – Densidade do fluído 

µ – Viscosidade do fluído 

 

Nas expressões anteriores, k será a condutividade hidráulica e k  ́ a permeabilidade específica ou 
intrínseca, que será designada apenas como permeabilidade. Como é possível avaliar pelas expressões, 
a permeabilidade k  ́é função unicamente do meio poroso, e por isso, conduz a valores extremamente 
pequenos. A condutividade hidráulica, como já se referiu atrás, depende do fluído, mas também do 
meio poroso que atravessa.  

Para tornear a dificuldade da determinação de constantes dependendo simultaneamente do solo e do 
fluído, Hubert repetiu a experiência de Darcy usando esferas de vidro de diâmetro constante em cada 
operação e repetindo-a para outros diâmetros. Mantendo constante o diâmetro das esferas e variando o 
fluido e vice-versa concluiu que: 

v (caudal específico) α d2 

v α ρ*g 

v α
µ
1

, o que lhe permitiu concluir que: 
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ig
dC

v ***
* 2

ρ
µ

=  (3.6) 

 

definindo, como se referiu atrás  

2*´ dCk =  
 

µ
ρ gk

k
*´*=  

Dimensionalmente: 

[k] = LT -1  

[k´] = L2 

A unidade de permeabilidade [k´] é o darcy e corresponde ao caudal específico de 1cm/s. 

A lei de Darcy é uma lei empírica baseada unicamente na experiência. No entanto, é importante 
assinalar as limitações práticas e teóricas da solução de Darcy. Como se sabe, a lei de Darcy exige a 
substituição do conjunto real de partículas que formam o meio poroso por um meio contínuo 
representativo. Assim, deve existir um limite inferior para o tamanho do elemento do meio poroso 
para o qual a lei é válida. A lei de Darcy é uma lei linear. Se fosse universalmente válida, um gráfico 
do caudal específico em função do gradiente hidráulico daria uma relação introduzida por uma recta, 
em todo o domínio dos gradientes de zero a infinito. Para escoamentos através de materiais granulares 
há pelo menos duas situações em que a validade desta relação linear é posta em questão. A primeira 
diz respeito ao escoamento através de sedimentos de baixa permeabilidade sob a acção de gradientes 
baixos, e a segunda diz respeito a grandes escoamentos através de sedimentos de muito alta 
permeabilidade. Isto é, pode haver um limite inferior como um limite superior ao leque da validade da 
lei de Darcy. Para materiais de grão fino de baixa permeabilidade, tem sido sugerido, com base em 
dados de laboratório, que deve haver um gradiente hidráulico limite abaixo do qual não se dá o 
escoamento. De qualquer modo, o fenómeno é de importância prática reduzida pois para gradientes 
que poderiam ser considerados gradientes limites do escoamento, os caudais de escoamento seriam, de 
qualquer modo, exageradamente reduzidos. De grande importância prática é o limite superior da 
validade da lei de Darcy. Para caudais de escoamento muito elevados, a lei de Darcy deixa de ser 
válida. O limite superior é usualmente identificado através do uso do número de Reynolds, Re, um 
número adimensional que exprime o quociente entre as forças de inércia e as de viscosidade durante o 
escoamento. É usado largamente em mecânica dos fluídos para distinguir entre escoamento laminar a 
baixas velocidades e escoamento turbulento a altas velocidades. O número de Reynolds para 
escoamentos em meios porosos é definido por: 
 
 

µ
ρ dv**

Re=  (3.7) 

 
 
Onde ρ e µ são respectivamente a densidade e viscosidade do fluído, v o caudal específico e d a 
dimensão representativa para o meio poroso, tomado umas vezes como dimensão média do poro, 
diâmetro médio dos grãos, ou uma qualquer função da raiz quadrada da permeabilidade k. Por outro 
lado, um sistema de escoamento de água subterrânea pode ser representado por um conjunto 
tridimensional de superfícies equipotenciais e um conjunto de linha de correntes ortogonais. Se puder 
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traçar uma secção bidimensional representativa, através do sistema tridimensional, o conjunto de 
linhas equipotenciais e linhas de corrente assim obtidas constitui aquilo a que e designa por rede de 
percolação. Com efeito, as redes de percolação constituem uma das ferramentas mais poderosas para o 
estudo do escoamento das águas subterrâneas. Contudo, será importante referir, que no tratamento de 
problemas de águas subterrâneas o parâmetro permeabilidade tem especial importância, pois a 
permeabilidade do solo define a maior ou menor capacidade de escoamento das águas que se infiltram. 
De acordo com a mecânica dos solos, a permeabilidade diz respeito a maior ou menor capacidade que 
um solo tem em deixar a água percolar nos poros do solo. Como será fácil de compreender, em 
materiais granulares, sem coesão, o fenómeno de percolação desenvolve-se livremente devido ao 
elevado número de poros existentes. Contrariamente, nos materiais finos e coesivos, a percolação 
ocorre com maior dificuldade devido à baixa permeabilidade do material. Contudo, a permeabilidade 
de um solo, pode sofrer alterações significativas de acordo com o índice de vazios do material.  
 

3.4.3. HETEROGENEIDADE DO MEIO POROSO 

Se se admitir um meio homogéneo e anisotrópico com condutividades hidráulicas kx e ky, verifica-se 
que há uma permeabilidade que é bastante superior à outra pelo que unindo os pontos obtém-se uma 
elipsóide. De facto, de acordo com alguns autores, meios homogéneos e anisotrópicos podem ser 
analisados como meios homogéneos e isotrópicos de acordo com algumas alterações. Isto é, 
simplifica-se bastante o problema. Uma vez que o k de uma direcção será superior ao k da outra 
direcção, no plano bidimensional, existirá uma expansão de um dos eixos coordenados no sentido de 
que, aquilo que era inicialmente uma elipse, se transforme num círculo, sendo que k assumirá um valor 
constante. 

 

3.5. FENDA LONGITUDINAL COMO CONDIÇÃO INICIAL DO PROBLEMA  

No ponto 3.3., foi evidenciado o processo de infiltração de água nos pavimentos. É sabido, que a 
entrada de água nos pavimentos é um processo inevitável tendo como consequência a sua rápida 
inundação. Contudo, numa primeira análise, não é possível conhecer a posição das fendas que irão 
auxiliar a passagem da água, uma vez que a sua ocorrência depende de muitos factores. As aberturas 
nos pavimentos podem assumir qualquer posição, pelo que prever a sua ocupação na plataforma não é, 
de todo, correcto. Assim sendo, a drenagem subterrânea terá que ser capaz de fazer face à entrada de 
água, qualquer que seja a posição da fenda. Como será explicitado mais adiante, a posição da fenda 
interfere directamente no valor do caudal que pode ser escoado através da camada granular colocada 
sob o pavimento. 

 

Fig.3.3 – Esquema simplificado de uma fenda longitudinal no pavimento 
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Fig.3.4 – Fissura longitudinal [3] 

 

3.6. CÁLCULO DO CAUDAL ESCOADO PELO PAVIMENTO 

3.6.1. INTRODUÇÃO 

Tal como já foi referido anteriormente, a lei que descreve o movimento da água no solo é a lei de 
Darcy. Então será com base nesta lei, que é calculado o caudal escoado. 

 

3.6.2. LEI DE DARCY 

A lei de Darcy já foi apresentada e é definida pela expressão (3.2). 

 

3.6.2.1. Coeficiente de permeabilidade 

O coeficiente de permeabilidade está relacionado com a permeabilidade da camada granular colocada 
sob o pavimento. De facto, na construção de uma estrada prevê-se a colocação de um colchão 
drenante, com características de resistência e permeabilidade capazes que oferecer estabilidade e 
drenagem das águas infiltradas. O material constituinte da camada drenante deve ser inicialmente 
testado em laboratório no sentido de se determinar a sua permeabilidade. Também, como atrás foi 
referido existem expressões empíricas que com base na análise da curva granulométrica permitem 
obter k. A construção de um pavimento supõe a existência de uma camada de desgaste, uma camada 
de base e entre estas e a superfície das terraplenagens, uma camada drenante. 

 

3.6.2.2. Gradiente hidráulico 

O gradiente hidráulico, i, é definido por: 

l

h
i

∆
∆=  (3.8) 

Sendo: 

∆h - desnível entre o ponto onde entra a água e o ponto onde sai 

∆l - distância percorrida pela água 
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Portanto, o gradiente hidráulico, depende do perfil transversal da estrada, isto é, da inclinação 
transversal da mesma. Uma vez que o escoamento se dá ao nível da camada drenante, a inclinação 
desta terá um papel fundamental no valor do gradiente hidráulico.  

 

3.6.2.3. Área 

A área considerada será a área de todo o pavimento, uma vez que toda a estrada está exposta à 
infiltração. Contudo para efeitos quantitativos, isto é, para o cálculo do caudal infiltrado, a análise será 
efectuada por metro linear de estrada. 

 

3.7. INFLUÊNCIA DO TIPO DE SOLO DE FUNDAÇÃO NO CAUDAL ESCOADO 

A superfície das terraplenagens define a separação entre o solo de fundação das estradas e as camadas 
do pavimento propriamente dito. Assim sendo, o tipo de solo de fundação tem um papel fundamental 
no sucesso da obra, a médio, curto e longo prazo, no que respeita à estabilidade, resistência e 
durabilidade. No entanto, também na drenagem, o solo de fundação assume um papel fundamental. De 
facto, as características do solo de fundação influenciam a capacidade de drenagem do pavimento, pois 
se o solo de fundação reter a água, como no caso das argilas, há o risco de “amolecimento” do mesmo. 
Ora, isto será extremamente prejudicial para a estabilidade da estrada. Assim, se o solo de fundação 
for permeável poderá permitir a passagem da água até aos seus aquíferos naturais, o que será 
desejável. Nesta situação não haverá o risco do efeito de “banheira” tão danoso para os pavimentos. 

 

3.8. CÁLCULO DO CAUDAL ESCOADO PELO DRENO 

Tal como para o pavimento, o cálculo do caudal escoado pelo dreno também será feito com base na lei 
de Darcy, e por isso os pressupostos de aplicação serão os mesmos. 

 

3.9. ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE SAÍDA  

3.9.1. GENERALIDADES 

Os drenos longitudinais desenvolvem-se ao longo da estrada, recolhendo toda a água que chega até 
eles. Então, a água que é recolhida nos drenos longitudinais terá que ser encaminhada para fora da 
estrutura do pavimento. Este processo é feito à custa de tubos de saída, que são colocados com um 
determinado espaçamento, que estão ligados aos drenos longitudinais. O cálculo do espaçamento entre 
tubos de saída é bastante simples e é baseado no caudal máximo que pode circular no dreno, pelo que 
este quando é atingido, deve ser colocado um tubo de saída. Tal como foi visto anteriormente, por 
metro linear de estrada, há um volume de água por unidade de tempo que solicita o dreno. Portanto, 
até que o dreno fique cheio de água, alguns metros de estrada terão que ser percorridos. 

 

3.9.2. ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE SAÍDA 

 

tradaQmetrodees

çãocheiaQ
L

sec=  (3.9) 
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L – espaçamento entre tubos de saída [m] 

Q secção cheia – caudal máximo que o dreno pode suportar, caudal da secção cheia [m3/s] 

Q metro de estrada – caudal que solicita o dreno por metro de desenvolvimento da estrada [m3/s] 
 

3.9.3. CAUDAL POR METRO DE ESTRADA QUE SOLICITA O DRENO 

Já foi explicitado anteriormente, como se procede a este cálculo. 
 

3.9.4. CAUDAL DA SECÇÃO CHEIA 

O caudal da secção cheia é calculado com base na equação de Manning-Strickler. 

 

SiRkQ lH *** 2/13/2=  (3.10) 

 

Q – caudal (m3/s) 

k – coeficiente de rugosidade que depende do material do dreno (m1/3/s) 

RH – raio hidráulico (m) 

i l – inclinação longitudinal (m/m) 

S – secção molhada (m2) 

 

O raio hidráulico é determinado com base no quociente entre a secção molhada e o perímetro 
molhado. 

Admitindo que o tubo do dreno tem secção circular, vem que: 

 

Secção molhada = 2* rπ  (3.11) 

Perímetro molhado = r**2 π  (3.12) 

r – raio do tubo do dreno 
 

r

r
RH **2

* 2

π
π=  (3.13) 

 

22/13/2
2

***)
**2

*
(*sec ri

r

r
kçãocheiaQ l π

π
π=  (3.14) 

 

Como se percebe pela expressão, o valor de i influencia o espaçamento dos tubos de saída. Ao longo 
de uma estrada, a inclinação longitudinal não é constante, pelo que o processo de cálculo do 
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espaçamento de tubos de saída deverá contemplar tal facto. Assim sendo, sempre que a inclinação 
longitudinal mudar, deve ser colocado um tubo de saída. Para além disso, em cada extensão em que a 
inclinação é constante deve ser calculada a necessidade de colocar tubos de saída intermédios, pelo 
processo anteriormente descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Drenagem Subterrânea em Estradas 
 

21 

 

 

 

 

4 

IMPORTÂNCIA DO TEOR EM ÁGUA 
NOS SOLOS 

 

 

4.1. GENERALIDADES  

A avaliação da capacidade de suporte das fundações das estradas constitui parte importante na análise 
da viabilidade da mesma. Assim sendo, a determinação do teor em água das fundações é de 
importância fundamental. Não só por razões de segurança relativamente à capacidade de suporte das 
mesmas, mas também por razões de drenagem no que diz respeito ao dimensionamento dos 
respectivos sistemas de drenagem. Portanto, a análise da deformabilidade bem como a resistência do 
solo de fundação estão intimamente relacionadas com o teor em água do solo. O teor em água do solos 
de fundação varia ao longo do tempo, pelo que tem um determinado valor inicial, quando são 
concluídas as obras de terraplenagem até aos valores finais quando a estrada está completamente 
concluída. Portanto, este teor em água final será determinante no estudo do funcionamento global do 
pavimento, uma vez que contribui em grande parte para o sucesso da obra. Então, o teor de água final, 
isto é, após a construção do pavimento, designar-se-á por teor em água de equilíbrio. Evidentemente, 
que este teor de água depende muito do tipo de solo de fundação, das condições de drenagem impostas 
e também do estado inicial, antes de ser colocado o pavimento. 

 

4.2. IMPORTÂNCIA DO TEOR EM ÁGUA INICIAL  

É muito importante determinar correctamente o teor em água inicial uma vez que tem especial 
relevância no comportamento final do pavimento. Quando um terreno fica muito húmido na altura de 
construção e se assim permanecer posteriormente, tornar-se-á menos resistente do que se tivesse 
mantido sempre relativamente seco. 

Portanto, as condições óptimas de construção serão em tempo seco, para que o solo nunca fique com 
um teor de água superior ao de equilíbrio. As condições razoáveis correspondem a um tempo variável, 
no entanto, salvaguardando a respectiva drenagem e protecção dos solos contra a água da chuva. 
Contrariamente, as condições serão más para um tempo chuvoso com protecção e drenagem 
insuficientes. Com efeito, foram realizados numerosos estudos que resultaram na definição de métodos 
de previsão fundamentados em correlações empíricas ou semi-empíricas para a determinação do teor 
em água de equilíbrio. 
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4.3. IMPORTÂNCIA DO FACTOR PERMEABILIDADE NOS SOLOS DE FUNDAÇÃO  

Como atrás foi referido, é muito importante conhecer o teor em água para os solos de fundação dos 
pavimentos, e por isso o factor permeabilidade do mesmo, uma vez que contribui em muito para o 
correcto dimensionamento da obra. Portanto, é necessário compreender o grau de permeabilidade e de 
que forma a água nos solos de fundação se escapa, pois a água que chega ao solo de fundação tenha 
ela a origem que tiver, terá que ser removida e por isso os sistemas de drenagem assentam nestes 
pressupostos. Efectivamente, a permeabilidade tem um papel preponderante no comportamento do 
pavimento, uma vez que a permeabilidade é que controla a quantidade de água que pode permanecer 
no pavimento, e é com base nisto que os sistemas de drenagem subterrânea são projectados. 
Evidentemente, que será interessante, do ponto de vista da estabilidade, que o solo de fundação seja 
muito permeável, pois a água que se infiltra, por exemplo por precipitação, atravessa todas as camadas 
do pavimento e quando chega ao solos de fundação continua a infiltrar-se até chegar ao aquífero 
natural. O problema surge quando as águas se infiltram e os solos de fundação são extremamente 
impermeáveis. Ocorre como que uma barreira à passagem da mesma e a água que pode ficar retida na 
transição entre as camadas do pavimento e o solo de fundação. A água acumulada pode demorar 
meses, senão até mesmo anos a escapar o que terá implicações ao nível da resistência, estabilidade e 
integridade física do pavimento. Assim, pode-se dizer que a permeabilidade poderá controlar o teor em 
água do solo de fundação. 

 

4.4. PERMEABILIDADE  

4.4.1. GENERALIDADES 

A permeabilidade constitui a maior ou menor dificuldade de uma rocha deixar os fluidos circularem 
no interior do seu espaço ou meio poroso. Do ponto de vista microscópico, a lei que descreve o 
escoamento de um fluido num meio poroso é a lei de Darcy, tal como já foi explicitado. As rochas têm 
uma grande variabilidade de valores no que respeita à permeabilidade. No entanto, esta variação pode, 
geralmente, ser relacionada com muitos factores. Para permeabilidades elevadas, os processos 
baseiam-se no estabelecimento de um escoamento através de um volume representativo de rocha, ou 
seja, métodos à carga constante ou à carga variável. Neste caso, a permeabilidade é conhecida pela 
aplicação directa da lei de Darcy. Para permeabilidades menores, estima-se a permeabilidade a partir 
de um incremento de pressão numa amostra de rocha, num sistema fechado. O coeficiente de 
permeabilidade pode ser determinado através de ensaios de laboratório em amostras indeformadas ou 
de ensaios “in situ”. O solo é um material natural complexo, constituído por grãos minerais e matéria 
orgânica, constituindo uma fase sólida envolvida por uma fase líquida que é a água. Poderá existir uma 
terceira fase, que corresponde aos poros do solo que não contêm água. 

 

4.4.2. GRANULOMETRIA COMO FACTOR QUE INFLUENCIA A PERMEABILIDADE [2] 

A permeabilidade é influenciada pela granulometria, uma vez que a granulometria relaciona-se com o 
tamanho das partículas e a sua distribuição no solo. Então, este parâmetro influencia o valor da 
permeabilidade na medida em que solos com partículas grandes, sem finos, isto é, diâmetros maiores 
que 2mm, o valor de k poderá ser superior a 0,01cm/s. No entanto, nos solos finos, com diâmetros 
inferiores a 0,074mm, os valores de k serão largamente inferiores a 0,01cm/s. 
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4.5. ENSAIOS DE PERMEABILIDADE  

4.5.1. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE 

A determinação da permeabilidade dos solos pode ser efectuada recorrendo a diferentes métodos. 
Estes podem ser: laboratoriais, “in situ” ou métodos semi-empíricos. Os métodos laboratoriais podem 
ser executados através de permeâmetros de carga constante, permeâmetros de carga variável ou 
através de ensaios edométricos. Relativamente aos ensaios “in situ”, existem vários ensaios, pelo que 
nesta dissertação apenas será abordado o ensaio de bombagem permanente em poços. Os métodos 
semi-empíricos baseiam-se no conhecimento das características do solo e por isso a determinação do 
coeficiente de permeabilidade procede-se por via indirecta. 

4.5.2. ENSAIOS LABORATORIAIS 

4.5.2.1. Permeâmetro de carga constante 

Este ensaio deve ser efectuado para solos muito permeáveis com coeficientes de permeabilidade 
superiores a 10-3cm3. A realização do ensaio, que se assemelha ao aparelho de Darcy, consiste em 
obter uma carga hidráulica constante e por isso uma quantidade de água atravessa a amostra até o 
caudal atravessado ser constante. Para a realização do ensaio é colocado no topo e na base da amostra 
um material com características para o efeito, no sentido de evitar o arraste de finos pela água. A 
determinação de k procede-se da seguinte forma: 

 

At

V
v

1
*=  (4.1) 

 

v – velocidade aparente do escoamento 

V – volume de água na proveta durante o tempo t  

t – duração do ensaio 

A – área da secção da amostra do solo 

 

Como ikv *=  

 

determinado o gradiente hidráulico, facilmente se conhece o valor de k.  

 

4.5.2.2. Permeâmetro de carga variável 

Este ensaio baseia-se na medição do abaixamento do nível de água no tubo vertical, e por isso, a 
medição do caudal percolável através da amostra não é viável. Se for medido o tempo dt 
correspondente ao abaixamento –dh, o caudal escoado será: 
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Fig.4.1 – Permeâmetro de carga variável [4] 

 

dt

dh
Sq *−=  (4.2) 

Pela lei de Darcy, vem que: 

 

ikSq **=  (4.3) 

  

Então, sendo h a perda de carga hidráulica, vem que: 

 

L

h
kSq **=  (4.4) 

Igualando (4.2) e (4.4), vem que: 

 

L

h
kS

dt

dh
s *** =−  (4.5) 
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dt
L

k

s

S

h

dh
**=−  (4.6), integrando 

 

fin

in

h

h

t

L

S

s
k ln**

∆
=  (4.7) 

 

4.5.2.3. Ensaio edométrico 

Os ensaios edométricos são utilizados para estratos de argila carregados, pelo que simulam as 
condições de carregamento, deformação e drenagem existentes no campo. 

 

 

Fig.4.2 – Esquema simplificado do ensaio edométrico [4] 

 

1 – Amostra indeformada e saturada 

2 – Pedras porosas 

3 – Carga (aplicada por escalões) 

4 – Anel rígido (impede deformações laterais) 

5 – Transdutor (mede deslocamentos verticais) 

6 – Água 

7 - Contentor 

 

4.5.2.4. Causas de erros em ensaios laboratoriais 

Durante a realização dos ensaios laboratoriais podem existir erros que posteriormente se traduzem na 
obtenção de k. Uma das causas de erro nos ensaios laboratoriais, relaciona-se com a presença de ar nas 
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amostras. De facto, quando é retirada a amostra do solo, há uma natural redução da pressão ao longo 
da mesma, e por isso ocorre uma libertação do ar dissolvido na água do solo. Então, o ar libertado 
poderá acumular-se nos poros e como consequência uma redução do coeficiente de permeabilidade 
estimado. Os gradientes hidráulicos em laboratório são maiores que os gradientes “in situ” e este é um 
factor a ter em atenção. Uma outra causa de erro nos ensaios laboratoriais, prende-se com a permuta de 
iões adsorvidos, uma vez que em alguns solos, os iões adsorvidos influenciam a forma das camadas 
iónicas. E, por isso, a estimação da permeabilidade poderá ficar comprometida. 

Como se sabe, os ensaios laboratoriais apenas representam pontos discretos do solo, uma vez que as 
amostras são retiradas de locais isolados. Assim, os valores de permeabilidade encontrados devem ser 
analisados com cautela, pois em alguns solos haverá uma variabilidade muito grande de valores 
relativamente a uma área reduzida. 

A anisotropia dos solos constitui, também, um factor a ter em consideração na determinação da 
permeabilidade. Em solos estratificados, constituídos por diferentes camadas em características 
diferentes, verifica-se que existe uma maior permeabilidade horizontal do que vertical.  

A perturbação das amostras poderá ser, também, uma causa de erro na determinação da 
permeabilidade, uma vez que os ensaios laboratoriais carecem de uma reprodução fidedigna do solo 
“in situ”. Contudo, por vezes, não é possível reconstituir o solo e então, a determinação da 
permeabilidade será inviável. 

 

4.5.3. ENSAIOS DE CAMPO (IN SITU) 

Os ensaios de laboratório representam apenas uma parte do solo em pontos individuais de uma grande 
massa. Então a fiabilidade dos valores obtidos depende da representatividade que as amostras possam 
ter no solo. Em projectos de grande envergadura, justifica-se a elaboração de ensaios “in situ”, que 
envolvem grandes quantidades de solo fornecendo valores médios da permeabilidade que contemplam 
variações locais das características do solo. Também, salvaguardam problemas de deformação das 
amostras e dificuldade de amostragem no caso das areias.  

 

4.5.3.1. Ensaio de bombagem permanente em poços 

Este tipo de ensaio é recomendado para solos com permeabilidade média a elevada, pelo que consiste 
em: 

� “Realização de um poço atravessando a camada a caracterizar; 

� Instalação na zona envolvente de piezómetros cuja ponta se situa na camada a caracterizar; no 
mínimo, devem ser instalados dois pares de piezómetros em dois alinhamentos ortogonais e 
convém que a distância ao poço não seja muito pequena; 

� Colocação de uma bomba no poço de modo a bombear um caudal aproximadamente constante; 

� Medição das alturas piezométricas nos pontos de observação na vizinhança, quando se puder 
considerar que se estabeleceu um escoamento permanente para o poço.” [4] 

 

O coeficiente de permeabilidade é obtido atendendo às hipóteses de Depuit: 

� “O gradiente hidráulico, dh/dr, é igual à inclinação (declive) da superfície livre do 
escoamento; 
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� O gradiente hidráulico é constante em profundidade.”  [4] 

 

4.5.3.2. Escoamento não confinado numa camada homogénea 

 

 

Fig.4.3 – Escoamento não confinado numa camada homogénea [4] 

 

De acordo com a lei de Darcy, vem que: 

 

hr
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4.5.3.3. Escoamento confinado 

 

 

Fig.4.4 – Escoamento confinado [4] 

 

De acordo com a lei de Darcy, vem que: 
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kSikQ ***2**** π==  (4.12), integrando 
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4.6. FÓRMULAS EMPÍRICAS 

A expressão que é utilizada e largamente difundida foi proposta por Terzaghi e exprime-se por: 

 

2
10

2 **200)/( Descmk =  (4.15) 

 

No entanto, existem também outras expressões, tais como: 

• Hazen propôs uma expressão que fornece valores de permeabilidade em função do diâmetro e 
forma dos grãos. Esta expressão é válida somente para solos arenosos.  
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2
10*)/( DCscmk =  (4.16) 

 
Onde, 
 
k = coeficiente de permeabilidade 
D10 = diâmetro efectivo das partículas 
C = coeficiente que Hazen propôs ser na ordem dos 10000, contudo, outros autores discordam deste 
valor. 
 

4.7. COEFICIENTES DE PERMEABILIDADE  

 

Quadro 4.1 – Valores típicos de coeficientes de permeabilidade de solos de origem sedimentar [4] 

Tipo de solo k (m/s) 

Cascalhos limpos >10-2 

Areia grossa 10-2 a 10-3 

Areia média 10-3 a 10-4 

Areia fina 10-4 a 10-5 

Areia siltosa 10-5 a 10-6 

Siltes 10-6 a 10-8 

Argilas 10-8 a 10-10 

 

Quadro 4.2 – Classificação dos solos quanto à permeabilidade [4] 

Grau de permeabilidade k (m/s) 

Alto > 10-3 

Médio 10-3 a 10-5 

Baixo 10-5 a 10-7 

Muito baixo 10-7 a 10-9 

Praticamente impermeável < 10-9 
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5 

MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO 
– DRENAGEM SUBTERRÂNEA  

 

 

5.1. GENERALIDADES  

A principal função dos drenos subterrâneos é proteger o pavimento e a sua fundação relativamente à 
água livre. No entanto, tornar-se-á muito caro instalar drenos em todos os pontos, ao longo do traçado, 
que sejam susceptíveis à entrada de água. Isso obrigaria a considerar os locais com juntas, e prever 
outras aberturas que irão surgir ao longo do tempo no pavimento. Aberturas causadas pelo desgaste 
por parte dos veículos que nele circulam mas também como efeito de adversidades climatéricas. Por 
isso, os drenos devem ser instalados no sentido de proteger toda a zona da estrada, mas em pontos 
estratégicos. Convém também referir, que os sistemas de drenagem devem ser considerados para 
pavimentos rígidos e flexíveis. Com efeito, a colocação dos sistemas de drenagem deve ser feita 
relativamente a situações que estão perfeitamente sinalizadas, como é o caso de aquíferos e posições 
elevadas do nível freático no Inverno. Também deve ser feita uma previsão de sistemas de drenagem 
face à possibilidade de infiltração das águas superficiais. De facto, e como já foi anteriormente 
referido, a previsão e correcto dimensionamento de sistemas de drenagem eleva os custos inicias da 
obra, mas a longo prazo tem enormes vantagens pois previne situações de manutenção e reposição, 
que são bastante onerosas. Obviamente que os sistemas de drenagem têm como função subtrair toda a 
água que penetra no sentido de acautelar acumulações prejudiciais de água livre nas estruturas. Como 
sistema de drenagem pode entender-se uma camada drenante com características específicas de 
estabilidade e permeabilidade mas também, um conjunto de drenos colocados lateralmente de forma 
estratégica. Os drenos podem conter ou não tubos colectores, e tubos de saída. Salienta-se que o 
projecto de um sistema de drenagem não é algo estático, isto é, deve ser adaptado à geometria, 
topografia, tipo de solo, tipo de pavimento e condições locais existentes bem como aos requisitos do 
próprio projecto. 
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5.2. ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM 

 

Fig.5.1 – Esquema simplificado de um sistema de drenagem (Revista Téchne - Adaptado) 

 

De uma forma simplista, os drenos longitudinais são colocados nos bordos da via, de forma a 
interceptarem e captarem toda a água livre presente na estrutura. Posteriormente essa água é conduzida 
ao longo desses drenos até um tubo de saída que a retira imediatamente das subcamadas do pavimento. 
A água que circula no dreno longitudinal, a dada altura, é interceptada por um tubo de saída que a 
conduz para fora das camadas do pavimento. No entanto, estes drenos e tubos de saída devem respeitar 
determinadas imposições para que o seu funcionamento seja o mais eficaz possível. 

 

5.3. DRENOS 

5.3.1. IMPOSIÇÕES GERAIS 

Os drenos são valas abertas e cheias de material granular permeável que permitem a atracção e 
condução da água para o exterior, salvaguardando os teores de humidade nos solos de fundação e nas 
camadas inferiores dos pavimentos. O sistema de drenagem profunda deve assim: 

� Intersectar e desviar as águas subterrâneas antes de atingirem o leito do pavimento; 

� Rebaixar o nível freático por forma a impedir que, por capilaridade, o pavimento possa ser 
afectado; 

� Remover a água livre contida no solo de fundação. 

 

Para conseguir estes objectivos os drenos poderão, em rodovias, assumir a forma de: 

� Drenos longitudinais; 

� Drenos transversais;  

� Bases drenantes. 
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Em Portugal não existem normas concretas para o dimensionamento de sistemas de drenagem das 
águas subterrâneas, bem como normas relativas às soluções construtivas, qualidade e conservação. Isto 
deve-se à clara complexidade do sistema. 

 

5.3.2. PROPRIEDADES GENÉRICAS DO MATERIAL DE ENCHIMENTO DAS VALAS 

Qualquer deste tipo de drenos deverá ter uma granulometria de enchimento que se relaciona com a 
granulometria do solo a secar. Assim, indicam-se de seguida as relações de dimensão preconizadas 
pelo BUREAU of RECLAMATION. 

 

1. Filtros constituídos por grãos naturais, rolados a sub-angulares, de granulometria 

uniforme, em geral Cu =
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2. Filtros constituídos por grãos naturais, rolados a sub-angulares, de granulometria não 
uniforme, em geral Cu  > 6. 
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Para além das características anteriormente mencionadas, os filtros graduados não uniformes, devem 
obedecer às seguintes imposições: 

� Para reduzir o risco de segregação durante a colocação, impõe-se que o material de filtro seja 
inferior a 75mm; 

� Para evitar situações de movimento de finos e consequente obstrução do sistema drenante, 
impõe-se que os filtros não contenham uma percentagem superior a 5% de finos; 
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� Para salvaguardar a estabilidade e bom funcionamento do filtro, impõe-se que as curvas 
granulométricas do filtro e material protegido sejam sensivelmente paralelas; 

� No caso de o material base ter elementos maiores que 6,3 mm, os critérios de filtro devem 
apenas aplicar-se à fracção que passa no peneiro nº 4. Este critério é particularmente relevante 
quando a percentagem de passados no peneiro nº 4 é maior que 10% e, simultaneamente, os 
passados no peneiro nº 200 são também mais do que 10%. 

� O diâmetro máximo dos furos do dreno ou das juntas abertas, deve ser metade do D85, no 
sentido de evitar que o material de filtro adjacente aos tubos de drenagem seja arrastado para 
dentro do tubo. 

Diâmetro máximo dos furos do dreno < 
2

1
 D85 do filtro (5.5) 

3. Filtros constituídos por partículas artificiais angulosas que são obtidas por britagem. 
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Como se verifica existem critérios antagónicos entre as granulometrias solicitadas ao preenchimento 
do dreno. Se por um lado este deveria ser graúdo e monogranular de modo a atrair maior quantidade 
de água, por outro deverá obstar que o gradiente hidráulico arraste as partículas finas do solo que 
tenderiam a colmatar o próprio dreno. 

Na figura seguinte apresenta-se um exemplo de um fuso granulométrico possível, para responder às 
imposições atrás colocadas. A figura exemplificativa foi extraída do Manual de Mecânica dos Solos 
do Mestrado com o mesmo nome da UNL, da autoria de Professor Correia Mineiro. 

O material de enchimento do dreno acima de tudo devera ser extremamente drenante. Uma vez que a 
água é recolhida pelo dreno, interessa que esta seja de imediato conduzida para fora das estruturas. 
Assim sendo, a permeabilidade do material de enchimento deverá ser a mais elevada possível. A 
permeabilidade deste material deverá ser bastante superior à permeabilidade do material drenante do 
pavimento, no sentido de evitar a “inundação” do dreno. Uma vez que o dreno será colocado nos 
bordos da via, e por isso não deverá suportar cargas dos veículos, não será necessária a preocupação 
relativamente à deformabilidade. Assim, o material de enchimento deverá estar isento de qualquer 
percentagem de finos, deverá ter um elevado número de vazios e assim, auxiliar a passagem da água. 
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Fig.5.2 – Curva granulométrica obtida do Manual de Mecânica dos Solos (Prof. Correia Mineiro) 

 

O uso dos geotêxteis de envolvimento permite que as restrições filtrantes sejam abrandadas. Em 
conformidade as valas são hoje generalizadamente forradas com este material. Por essa razão, importa 
mostrar que quando se selecciona um geotêxtil para obra, ele apresente uma maior permeabilidade do 
que o material granular do pavimento e, por isso, não é barreira ao fluxo de água em percolação. 

 

5.4. PROPRIEDADES HIDRÁULICAS DOS GEOTÊXTEIS DE ENVOLVIMENTO 

5.4.1. PERMISSIVIDADE 

A permissividade de um geotêxtil é um parâmetro que depende da diferença das pressões hidrostáticas 
a montante e a jusante do geotêxtil que sofre a percolação. Expressa-se em s-1 e é a razão entre o 
coeficiente de permeabilidade na direcção do fluxo e a espessura do geotêxtil. 

 

5.4.2. POROMETRIA 

A espessura de um geotêxtil não tecido é designada por Tg, e terá dimensões muito inferiores às duas 
dimensões que definem o plano do geotêxtil. A água que atravessa o geotêxtil no sentido normal ao 
seu plano terá que atravessar a espessura Tg, por caminhos nos espaços entre filamentos, cuja 
dimensão de abertura varia de caminho para caminho e no mesmo caminho ao longo do seu percurso. 
Por isso, e uma vez que a dimensão dos espaços entre filamentos é variável, introduz-se um novo 
conceito: a dimensão equivalente de abertura do geotêxtil. A dimensão equivalente de abertura do 
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geotêxtil é obtida por peneiração de fracções pesando pelo menos 50g de partículas calibradas, que 
poderão ser esferas de vidro ou grãos de areia. A peneiração poderá ser efectuada por via seca ou via 
húmida, e este parâmetro é definido pelo diâmetro de retenção. Assim é possível definir, com base na 
percentagem de retidos versus peneiros, um gráfico com o aspecto de uma curva granulométrica, mas 
que se designará por curva porométrica. Assim a cada geotêxtil correspondera uma curva de dimensão 
equivalente do geotêxtil. 

 

5.4.3. TRANSMISSIVIDADE 

A transmissividade hidráulica de um geotêxtil é caracterizada pelo produto da permeabilidade no 
plano do geotêxtil pela sua espessura. Exprime-se em m2/s. 

 

5.4.4. ESPESSURA 

A espessura de um geotêxtil é medida de acordo com o afastamento de duas placas que comprimam o 
geotêxtil com uma forca conhecida, e influencia em muito as propriedades do geotêxtil. Assim, a 
espessura diminui consoante a força que lhe é aplicada e por isso haverá uma variação da 
permeabilidade. Então, a determinação da espessura é efectuada com base na pressão aplicada e por 
isso a sua determinação corresponde a um ensaio de compressão em medições de deformações. Os 
documentos técnicos das empresas fornecedoras indicam espessura e restantes propriedades para uma 
coluna de água de 20 cm, o que corresponde a uma pressão de 20kPa. 

 

5.4.5. EXEMPLO 

Suponhamos as características de velocidade de percolação normal ao plano (v=100mm/s) e que a 
espessura, debaixo da pressão igual a 2kPa, é de 1,5mm. Calcule-se as restantes propriedades 
relevantes. 

 

AHt

V

** ∆
=γ  (s-1) (5.8) 

 

γ – Permissividade (s-1) 

V – volume de água que atravessa o geotêxtil (m3) 

t – tempo de percolação (s) 

∆H – diferença de carga para a qual a espessura do geotêxtil é medida 

A – área do geotêxtil atravessada (m2) 
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como 
A

Q
= velocidade aparente, fica (5.10) 

 

H

v

∆
=γ  (5.11) 

 

com ∆H = 2kPa = 200mm de coluna de água 
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200
*/100 = , então: 

 

k=0,75mm/s (coeficiente de permeabilidade no plano vertical) 

A porometria que corresponde à permissividade calculada (0,5s-1) será de 100 µm. 

 

5.5. DRENOS LONGITUDINAIS 

Os drenos longitudinais são valas que se dispõem paralelamente ao eixo da via, sob as valetas 
revestidas. São preenchidas com um material drenante de elevada permeabilidade. O material drenante 
a colocar deve ter uma granulometria adequada e devem ser empregues cuidados na sua colocação no 
sentido de evitar contaminação e segregação do mesmo. Também, o material drenante deve obedecer a 
duas imposições fundamentais que se prendem com a estabilidade e capacidade de vazão. 
Relativamente à estabilidade, esta propriedade deve ser salvaguardada uma vez que este material está 
sujeito à erosão proveniente do escoamento. A capacidade de vazão relaciona-se com a facilidade em 
drenar as águas que solicitam o dreno. 
 
No fundo da vala é colocado um tubo perfurado. Relativamente aos tubos, os diâmetros correntemente 
utilizados variam entre 150 mm e 200 mm pelo que deve ser dada atenção à inclinação longitudinal 
uma vez que esta deve ser tal que impeça a deposição de sedimentos. A inclinação mínima 
recomendável é de 0,25%. Por vezes é utilizado o diâmetro de 100 mm o que implica maior 
manutenção, uma vez que a probabilidade de haverem colmatações é maior. 
  
Deve ser colocado um geotêxtil que materializa a separação entre o terreno envolvente e o dreno e, 
que tem como principal função, a filtragem O geotêxtil deve possuir características hidráulicas, de 
punçoamento e tracção específicas para o seu efeito. A sua colocação envolve algum cuidado, uma vez 
que estes não podem sofrer roturas ou elevadas deformações aquando a sua colocação.   
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Fig.5.3 – Dreno com colector 
 
 
O material drenante deve obedecer às seguintes características, aliás já detalhadamente descritas em 
5.3: 
 

� Não colmatagem 
� Permeabilidade superior à do solo envolvente; 
� Estabilidade (o material drenante deve ter uma granulometria específica para que não ocorra o 

risco da passagem de material para dentro do tubo através das ranhuras). 
  

A previsão de drenos deve ter em consideração o facto de se exigir que o nível freático esteja a 1,5 m 
do pavimento para salvaguardar consequências que advêm do fenómeno de capilaridade, ou, mais 
vulgarmente para resolverem o problema da água infiltrada através da superfície da plataforma. 
 

5.6. DRENOS TRANSVERSAIS  

Os drenos transversais devem ser colocados quando os drenos longitudinais não têm capacidade para 
recolher todas as águas que se infiltram. Assim, a sua disposição é feita em espinha no sentido de 
facilitar a inclinação necessária. A colocação dos drenos transversais poderá ser efectuada a diferentes 
profundidades conforme o tipo de solo a drenar. No caso de argilas prevê-se uma distância pequena 
enquanto que para o caso das areias a profundidade a que são colocados é seguramente maior. Este 
tipo de drenos é bastante semelhante aos drenos longitudinais, mas não possuem tubo colector, isto é, 
apenas têm o material geotêxtil e o material drenante de enchimento da vala ou podem também ser 
drenos de geocompósitos constituídos por filtros sintéticos. Normalmente são utilizados numa situação 
de passagem de zona de escavação para zona de aterro ou em locais de fracas compactações, como é o 
caso dos aterros junto aos encontros das obras de arte. 
 

5.7. BASES DRENANTES 

A camada drenante faz parte da estrutura do pavimento, na sua forma global. Como são parte 
integrante, a sua principal função é conduzir a água que penetra no pavimento, para os drenos 
longitudinais que posteriormente a retiram da estrutura. 
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5.8. VARIAÇÃO DA INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DAS TERRAPLENAGENS EM FUNÇÃO DA 

SOBREELEVAÇÃO  

Ao longo do traçado de uma estrada, as inclinações transversais variam se se admite uma situação de 
recta, clotóide ou curva circular, de acordo com a variação da sobreelevação. Efectivamente, estipula-
se uma inclinação de 2.5% em recta, pois admite-se esta inclinação como suficiente para conduzir as 
águas superficiais para fora da plataforma. Por isso, i=2,5% é a inclinação mínima admissível. No 
entanto, a questão que se levanta é quando há a passagem do perfil de alinhamento recto para o perfil 
inicial da clotóide. De facto, na faixa do intradorso não haverá problemas, uma vez que a alteração de i 
será linear desde –i até –Se ao longo da clotóide, isto é, no ponto de osculação recta-clotóide a 
inclinação será –i até –Se no início da curva circular. Contudo, a situação mais gravosa acontecerá na 
faixa do extradorso. Neste caso, ao longo do disfarce da sobreelevação, haverá a passagem a 
inclinação – i até i, sendo este último o ponto de osculação recta-clotóide. A partir daqui, a inclinação 
irá variar desde i até Se, ao longo da clotóide, pelo que o ponto onde a inclinação for Se, será o ponto 
inicial da curva circular. Por isto, esta será a situação mais complicada ao nível da drenagem 
superficial, uma vez que existe um ponto onde a inclinação é nula. A inclinação transversal mínima 
proposta no Caderno de Encargos da ex-J.A.E., para a parte superior das terraplenagens é de 6%. 
Portanto, em recta e clotóide não haverá paralelismo entra a superfície do pavimento e a superfície das 
terraplenagens. Então, quando houver variação da sobreelevação, o problema irá agravar-se, pois ao 
nível das camadas de base granulares, elas terão que ser adaptadas à situação local. No entanto, uma 
vez fixada em 6% a inclinação transversal da superfície das terraplenagens, quando se trata do 
extradorso de uma curva, a inclinação da superfície das terraplenagens terá também que sofrer uma 
alteração. No sentido de minimizar as quantidades de material a utilizar, é feita uma inversão. 
Portanto, faz-se uma mudança de inclinação em que no ponto médio do Ld haverá um perfil de duas 
águas, em que o ponto de controle estará no meio da metade da faixa de rodagem. Haverá uma 
progressão do ponto de controle desde o início do disfarce da sobreelevação até ao inicio da curva 
circular, passando este do meio da plataforma para o bordo exterior da mesma, formando uma linha 
oblíqua. Por simplicidade e porque são facilmente distinguíveis, admitir-se-á que o gradiente 
hidráulico e a inclinação da via são representados pela mesma letra, i.  

 A figura seguinte ilustra a situação descrita: 

 

Fig.5.4  - Evolução da inclinação da plataforma desde a recta até à curva circular 
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Estando o ponto de controle situado sobre a linha a vermelho pode-se estimar o percurso mais longo 
(dmáx) da gota de água infiltrada conforme as inclinações transversais superficiais. Considerando a, a 
largura da faixa e b a largura de cada berma, virá: 

 

� Caso de recta fora do local do Ld 

b
a

dmáx +=
2

 (5.13) 

 

� Caso de recta no ponto médio da distância Ld, onde a via exterior é horizontal 

badmáx += *
4

3
 (5.14) 

� Caso do ponto de clotóide ou curva circular onde se atinge a inclinação transversal máxima 

 

badmáx *2+=  (5.15) 

 

De acordo com o que vem especificado no Caderno de Encargos Tipo ex-J.A.E, a inclinação 
transversal mínima para as terraplenagens será de 6%. Este valor tem muitas implicações em termos 
de cálculo pois introduz variações claras no valor de Q. Veja-se:  

 

 

Fig.5.5 – Esquema ilustrativo de inclinações 
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De acordo com (3.2), se se aumentar o gradiente hidráulico, i, obviamente que o caudal escoado 

também aumentará. Sendo, 
l

h
i

∆
∆= , interessa que o numerador da expressão seja elevado, logo o 

desnível ∆h deverá ser o maior possível. Se admitir a situação em que a inclinação das terraplenagens 
terá a mesma inclinação que a plataforma, isto é, 2,5%, então: 

 

adch *025,0++=∆   (5.16) 

 

No entanto, se se admitir a situação em que a superfície das terraplenagens tem 6% de inclinação, o 
gradiente hidráulico será muito maior, isto é: 

 

Fig.5.6 – Esquema ilustrativo de inclinações 

 

adch *06.0++=∆   (5.17) 

 

Contudo, este aumento da inclinação da superfície das terraplenagens aumentará o valor do caudal 
escoado, mas terá como implicação um aumento do volume da camada granular a mobilizar, o que 
poderá ser antieconómico. De facto, o aumento em mais que 6% da superfície das terraplenagens 
garante um aumento substancial do volume de água escoado. E, é com base neste valor determinado 
inicialmente que se parte para o dimensionamento dos drenos. 

As considerações atrás feitas, basearam-se no facto de o solo e fundação ser impermeável e por isso 
toda a água que penetra deverá ser escoada através das camadas do pavimento. Aliás, tal situação 
acontece quando a estrutura do pavimento está apoiada numa fundação de solos finos, que obstam à 
descida da água para o lençol freático. Portanto, argilas e siltes são exemplos de solos que 
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normalmente dão bom suporte quando completamente compactados e em estado relativamente seco, 
mas que têm muito mau comportamento na presença de água. 

 

5.9. TEMPO NECESSÁRIO PARA A ÁGUA FLUIR ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM 

O tempo máximo de permanência das partículas da água livre no sistema é um parâmetro que também 
deve ser estimado. Efectivamente, a água que se infiltra no pavimento demora um certo tempo até 
chegar às estruturas de drenagem propriamente ditas, que, posteriormente, as conduzirão para fora do 
pavimento. Assim sendo, a água livre na estrutura, no caso de a estrada ter sido construída sobre um 
terreno argiloso pode amolecer o solo de fundação e levantar sérios riscos de estabilidade. Também, 
aquando da ocorrência de fenómenos climatéricos específicos, como temperaturas baixas durante a 
noite e temperaturas altas durante o dia, há o risco de congelamento da água. Por isso, a água não deve 
permanecer por muito tempo nas camadas do pavimento. Portanto, a determinação do tempo 
necessário para a água fluir através dos sistemas pode ser determinada pela lei de Darcy: 

 

ikv *=   

 

v

S
t =  (5.18) 

 

v - velocidade de percolação ou caudal por unidade de superfície 

k - coeficiente de permeabilidade  

i - inclinação da direcção do fluxo 

S – espaço percorrido  

 

A velocidade de percolação, a que Darcy chamava caudal específico (caudal por unidade de área 
atravessada) é na realidade uma velocidade fictícia dado que na secção uma parte relevante é ocupada 
pelas secções dos grânulos enquanto a água vai apenas filtrar-se pelos vazios existentes. As 
trajectórias reais de água são tortuosas e é uma simplificação o que se faz habitualmente ao considerar 
a linearidade dos tubos de corrente. 

Assim, ainda que não seja fácil estabelecer uma relação muito correcta entre a velocidade da lei Darcy 
e a velocidade real parece uma boa simplificação considerar que: 

n

v
Vr =  (5.19), 

onde n é a porosidade do material traduzindo assim a fracção da área atravessada. 

No exemplo que se segue: 

 

13,0
15,01

15,0

1
=

+
=

+
=

e

e
n  (5.20) sendo: e – índice de vazios 
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Adiante, na determinação de k pela expressão empírica de Terzaghi usar-se-á este mesmo valor para o 
índice de vazios. 

Se se analisar uma situação em concreto, sendo k = 3,5*10-3cm/s e i=6%, (para a camada MGE) : 

 

smv /10*1,206,0*10*5,3 65 −− ==  

 

smVr /10*6,1
13,0

10*1,2 5
6

−
−

== , sendo S = 12m então: 

 

diassegt 6,8750000
10*6,1

12
5

=== −  

Neste exemplo utilizou-se um valor para k de 3,5*10-3 cm/s, que é um valor alto, característico de 
materiais medianamente permeáveis. No entanto, para materiais pouco permeáveis, a água existente 
pode demorar anos a ser retirada da estrutura do pavimento. Este exemplo foi demonstrado admitindo 
que o solo de fundação é impermeável e por isso, a água livre não pode descer livremente até ao lençol 
subterrâneo. 

 

5.10. FACTORES DE QUE DEPENDE O TEMPO NECESSÁRIO PARA A ÁGUA FLUÍR ATRAVÉS DOS 

SISTEMAS DE DRENAGEM 

O tempo que demora até a água ser expulsa da estrutura do pavimento depende de vários factores e por 
isso a sua estimativa deve ser feita para a situação mais gravosa. Para se obter um t maior, S deverá ser 
máximo, de acordo com (5.18). Então o S máximo a percorrer será: 

 

Fig.5.7 – Esquema ilustrativo de inclinações 
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edcSmáximo ++=   (5.21) 

 

Para encontrar o valor do tempo máximo que demora a água a fluir através do sistemas de drenagem 
importa analisar as expressões acima descritas. Então, para que t seja máximo, uma vez que S toma um 
valor constante correspondente à largura a drenar, analise-se a expressão da velocidade. Para que a 
velocidade seja mínima, o gradiente hidráulico terá que ser baixo bem como o valor de k. Portanto, k e 
i, condicionam o tempo que demora a água a fluir do pavimento. Tal como atrás se referiu, pretende-se 
que o caudal passível de ser drenado pelo pavimento seja o maior possível e para isso depende da 
inclinação da superfície das terraplenagens. Assim, para que tal caudal seja máximo, o gradiente 
hidráulico também deverá ser. Relativamente à permeabilidade, a camada drenante, responsável pela 
condução das águas, deverá ter um k compatível com a sua função, suportando duas funções: 
drenagem e estabilidade da estrada. Obviamente, que não será fácil, o mesmo material, compreender 
estas duas funções, uma vez que se pretende um material com percentagem limitada de finos e com 
elevada porosidade para auxiliar a passagem da água. No entanto, estas características por vezes não se 
coadunam com a estabilidade pretendida, uma vez que a presença de finos é fundamental para a 
resistência do material e evitar deformações excessivas. A escolha do material da camada granular 
merece cuidados. 

 

5.11. DIMENSIONAMENTO DOS DRENOS 

5.11.1. INTRODUÇÃO 

O estudo a que nos propomos implica determinar as dimensões a atribuir ao dreno. A determinação 
dos coeficientes de permeabilidade dos diferentes materiais envolvidos será feita por recurso à lei 
empírica de Terzaghi. Ainda que idealmente se devesse ter recorrido a ensaios laboratoriais, o tempo 
disponível não o permitiu. Em todo o caso e com a ressalva de alguma falibilidade no cálculo da 
condutividade, mantém-se o interesse da metodologia de dimensionamento. 

5.11.2. CÁLCULO DE K 

O material em que releva proceder ao cálculo, é o material de granulometria extensa que constitui a 
camada granular do pavimento mais próximo do solo de fundação. 
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O Caderno de Encargos Tipo da ex-J.A.E. fixa o fuso granulométrico seguinte para este material. 

 

Quadro 5.1 – Fuso granulométrico para a camada granular 

Abertura da malha dos peneiros Percentagem acumulada do 
material que passa 

Média 

37,5 mm 100 100 

31,5 mm 75-100 87 

19,0 mm 55-85 70 

9,5 mm 40-70 55 

6,3 mm 33-60 47 

4,75 mm 27-53 40 

2 mm 22-45 35 

0,425 mm 11-28 20 

0,180 mm 7-19 13 

0,075 mm 2-10 6 

 

Representou-se parcialmente a curva granulométrica média deste material (a vermelho). No mesmo 
impresso, e, para efeitos comparativos representam-se ainda a curva parcial de uma areia (Dmax=6mm) 
e, a verde, a Brita (20/40). 
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O objectivo era essencialmente o de poder extrair o valor de D10, que se constatou ser 
aproximadamente de 135 µm=0,135mm. Devidamente compactado, este material terá um índice de 
vazios muito próximo de 0,15. Então, por aplicação da expressão de Terzaghi: 

 

scmscmk /10*5,3)10*135,0(*15,0*200)/( 3212 −− ==  

 

Em termos comparativos, e usando idêntica metodologia, teríamos para a areia: 

 

scmscmk /10*8,2)10*3,0(*40,0*200)/( 2212 −− ==  

 

O carácter monogranular da brita e as elevadas dimensões de cada elemento conduziria a valores 
muito elevados, indicando que o uso da expressão de Terzaghi poderá não ter aplicação para materiais 
com estas características. 

 

5.11.3. DIMENSIONAMENTO DE ESTRADAS DE DUAS VIAS 

5.11.3.1. Generalidades 

Tal como foi veiculado anteriormente, a lei de Darcy é a lei fundamental do escoamento. Esta lei 
descreve o movimento da água que se infiltra no pavimento e permite determinar o caudal efluente 
passível de ser escoado. E, é com base nesta lei que se dimensiona o sistema de drenagem a 
implementar. Então, de acordo com (3.2), a lei de Darcy, também pode ser escrita por 

A
l

h
kQ **

∆
∆= . Como será fácil de perceber através da expressão são muitos os factores que 

contribuem para o valor do caudal escoado, mas há um que terá especial importância que é o k, a 
permeabilidade das camadas. Contudo a própria configuração do perfil transversal introduz variações 
notórias do caudal susceptível de ser escoado. 

 

5.11.3.2. Dimensões a atribuir ao dreno 

Uma vez conhecido o caudal expectável de ser escoado através do material drenante do pavimento, 
estão reunidas as condições para proceder ao cálculo das dimensões do mesmo. Considerando as 
várias inclinações transversais que decorrem da posição do ponto sobre o traçado, poder-se-á indicar a 
figura seguinte como representativa. 
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Fig.5.9 – Ilustração genérica para cálculo do dreno 

 

Uma vez que se admite que o caudal escoado através das camadas do pavimento será Q, este valor 
serve de ponto de partida para a determinação das dimensões do dreno. Também, como já atrás foi 
explicitado, o que é importante conhecer são das dimensões do dreno, isto é, h e b. Então, o parâmetro 
a determinar serão as dimensões geométricas. Tendo em conta a figura anterior, a “caixa” do dreno 
será rectangular. Também, o k2 terá que ser superior ao k1 uma vez que se pretende a rápida remoção 
da água e por isso, garantir a permeabilidade do dreno é fundamental. Relativamente a k1, outras 
questões se levantam pois pretende-se uma elevada permeabilidade da camada drenante do pavimento, 
mas sem colocar em risco a deformabilidade e estabilidade da estrutura. Como será fácil de 
compreender, um material drenante será aquele que tiver um elevado número de vazios, e também, 
não deverá ter a presença de finos. Os finos poderão ser responsáveis pela aglomeração de água no 
pavimento e dificulta a sua escapatória. Contudo, a presença de finos na camada do pavimento revela-
se fundamental sob o ponto de vista da deformabilidade e estabilidade uma vez que conferem 
compacidade aumentando a sua resistência. Se os finos forem eliminados, com a passagem de cargas 
pesadas sobre o pavimento, e como haverá um elevado número de vazios, estes tenderão a “fechar-se”, 
contribuindo para a posterior desintegração do mesmo. Voltando ao dimensionamento do dreno: 

e = espessura  dos betuminosos 

i1 = inclinação transversal do pavimento 

l + berma = largura considerada em projecção horizontal (planta) 

k1 = permeabilidade da camada granular 

k2 = permeabilidade do material de enchimento do dreno 

f = espessura projectada para a camada granular 

i2 = inclinação da superfície superior das terraplenagens 

b = largura da base do dreno 

a e d = dimensões da valeta 

 

 



Drenagem Subterrânea em Estradas 
 

49 

De acordo com a lei de Darcy, já apresentada em (3.2): 

k = k1 

A– área de descarga do pavimento por metro de desenvolvimento longitudinal da via, então: 
 
 

0,1*))(*()(*( 12 bermalibermalifA +−++=   (5.22) 
 
 
Admitindo que a água vai percolar em toda a largura ( l + berma ) até chegar ao dreno, o gradiente 
hidráulico será:  
 

l

h
i

∆
∆=    

 
)(*2 gbermalifeh ++++=∆  (5.23) 

 
gbermalfl +++=∆  (5.24) 

 
 

Então, o caudal será : 
 
 

0,1*)))(*()(*(*
)(*

* 12
2

1 bermalibermalif
gbermalf

gbermalife
kQ +−++

+++
++++

=   (5.25) 

 
Na figura anterior está marcado a tracejado o percurso da água desde que entra no dreno até chegar ao 
colector. Tal como atrás, as dimensões do dreno também são determinadas com base na lei de Darcy: 

 

AikQ **=  

Q = caudal máximo susceptível de ser escoado através do pavimento, determinado anteriormente 

k = k2 

A = b*1,0 – área do dreno em planta por metro de desenvolvimento (5.26) 

l

h
i

∆
∆= , sendo: 

hh =∆  (5.27) 

22 )
2

(
b

hl +=∆  (5.28) 

 

b
b

h

h
kQ *

)
2

(

*
22

2

+
=  (5.29) 
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Então, se se conhecer a permeabilidade o material de enchimento k2, e fixando um valor para a largura 
do dreno, b, facilmente se determina o valor de h. Tal como mostra a figura, a altura total do dreno 
será h+diâmetro do tubo+ altura do material de assentamento. Obviamente que o dreno, acompanha a 
altura do pavimento. Ora, como se compreende, o dimensionamento, poderá ter outros contornos, isto 
é, pode-se fixar as dimensões do dreno, e determinar o k2 que terá que ter o material de enchimento 
para fazer face ao caudal que solicita o dreno. Portanto, o dimensionamento será um processo que 
ficará ao critério do projectista. 

 O dimensionamento dos drenos deve ser pensado para a situação mais desfavorável e por isso, à 
partida, não é possível evidenciar qual a situação que exige maior dimensão para o dreno. A situação 
mais desfavorável deve ser procurada, uma vez que depende de imensos factores. Para além dos 
materiais colocados e das inclinações transversais adoptadas consoante recta, clotóide ou curva 
circular, a posição das fendas influencia largamente o dimensionamento dos drenos. À partida não será 
possível definir a posição das aberturas por onde a água poderá penetrar, uma vez que este factor 
depende de muitos outros. No entanto, a previsão e colocação de sistemas de drenagem deve assentar 
na situação em que a fenda obriga a maiores alturas h. Obviamente, este será um processo de 
experimentação das várias situações possíveis. Para que o problema seja mais facilmente 
compreendido. De seguida serão mostrados exemplos, em que mantendo as condições iniciais de 
permeabilidade dos materiais, dimensões da valeta, base do dreno e espessura das camadas, se 
determina qual a situação para a qual h terá que ser maior. Para isso a variabilidade nos vários 
exemplos apresentados está nas inclinações transversais da plataforma, superfície das terraplenagens e 
posição da fenda. 

 

5.12. EXEMPLOS PRÁTICOS 

5.12.1. FISSURA LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DO DRENO: CONDIÇÕES INICIAIS 

Largura da base do dreno = 0,6 m 

k1 = 3,5 * 10 -3 cm/seg 

k2 = 3,5 * 10 -3 cm/seg ( tomado igual por segurança e simplicidade). No entanto, K2>k1 e Kgeotêxtil>k1, 
conforme se viu atrás. 

Dimensões da valeta = 1,5 m 

Espessura dos betuminosos = 0,20 m 

Espessura inicial da camada granular = 0,30 m 
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Fig.5.10– Dimensões da valeta e base do dreno (escala 1:50) 

 

5.12.1.1. Recta  

Em recta, cada via deve ter 2,5% de inclinação, com pendente para cada um dos lados. Assim a 
água que se infiltra tenderá a progredir para um dos drenos instalados na estrada. Por conseguinte, 
o dreno longitudinal colocado lateralmente, apenas servirá metade da plataforma. 

 

Fig.5.11 - Perfil transversal em recta (escala 1:60) 

Analisando em pormenor, o que ocorre quando a água chega ao dreno, surge a seguinte figura 
ilustrativa: 
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Fig.5.12 - Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1= (5.30) 

Qescoado – caudal máximo que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

l=3,5+2,5+0,7=6,7 m 

k1 – permeabilidade do material granular = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância máxima do dreno, a gota de água terá que 
percorrer metade da largura da plataforma. 

∆h = 0,20+0,30+0,06*6,7 = 0,902 m 

∆l = 0,30+6,7 = 7,0m 

1289,0
0,7

902,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A=0,3020*1,0=0,3020 m2 

Concluindo o cálculo relativo ao caudal que pode atravessar a camada granular, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,1289 * 0,3020 = 1,36*10-6 m3/seg 
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AikQdrenado **2= (5.31) 

Admitindo que k1 = k2 = 3,5*10-3 cm/seg - permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno                     
até chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma    
trajectória oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

hh =∆  

22 3,0+
=∆

h

h
l (5.32) 

       Igualando Qescoado a Qdrenado, determina-se o valor de h. Então: 

1,36*10-6 = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0195 m = 2 cm  

 

5.12.1.2. Curva circular 

Neste exemplo aborda-se a situação de curva circular com 7% de sobreelevação. Numa estrada de 
duas vias, em que não há separador central, toda a água que penetra no pavimento desloca-se para o 
ponto mais baixo. Assim, toda a largura da estrada estará a contribuir para o dreno, uma vez que as 
duas vias têm a mesma inclinação, com o mesmo sinal e a fissura estará o mais distante possível do 
dreno. Assim sendo, a largura total que contribui para o dreno serão 3,5m para cada via e 2,5m para 
cada berma. Tal como foi visto atrás, a inclinação da camada drenante terá também 7%, pois a 
inclinação mínima fixada para a superfície das terraplenagens será de 6% e por isso, reduz-se o 
volume de material drenante a colocar. Sendo as dimensões marcadas na figura, constantes ao longo 
dos exemplos a seguir, vem que: 
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Fig.5.13 – Perfil transversal em curva circular (escala 1:100) 

Analisando em pormenor, o que ocorre quando a água chega ao dreno, surge a seguinte figura 
ilustrativa: 

 

Fig.5.14 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=   

Qescoado – caudal máximo que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

ml 7,127,05,25,35,35,2 =++++=  

k1 – permeabilidade do material granular = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  
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Uma vez que a fissura se localiza a uma distância máxima do dreno, a gota de água terá que 
percorrer toda a largura da plataforma. Assim, vem que: 

∆h=0,20+0,30+0,07*12,7=1,389m 

∆l=0,30+12,7=13,0m 

1068,0
0,13

389,1 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programa Autocad. Assim, vem que: 

A=0,0990*1,0=0,0990m2 

Concluindo o cálculo relativo ao caudal que pode atravessar a camada granular, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,1068 * 0,0990 = 3,7*10-7 m3/seg 

 

AikQdrenado **2=   

Admitindo que k1=k2=3,5*10-3 cm/seg – permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra no dreno até ao tubo colector, vem que: 

hh =∆  

22 3,0+
=∆

h

h
l   

Igualando Qescoado a Qdrenado, determina-se o valor de h. Então: 

3,7*10-7  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0053 m =0,6 cm 

 

5.12.1.3. Ponto médio do Ld 

De acordo com a figura 5.4, no ponto médio do disfarce da sobreelevação, quando a inclinação 
da via de extradorso é de 0%, o ponto de controle situa-se a um quarto da plataforma, isto é, 
situa-se no meio de metade da plataforma. Assim sendo, e não havendo simetria relativamente à 
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superfície das terraplenagens, tal como a figura 16 indica, a situação do bordo exterior é diferente 
da situação do bordo interior. Veja-se: 

 

Fig.5.15-  Perfil transversal no ponto médio de Ld (escala 1:100) 

 

� Bordo exterior 

 

Fig.5.16- Representação em pormenor do dreno (Escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal máximo que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

l=3,0+ 0,7=3,7 m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  
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Uma vez que a fissura se localiza a uma distância máxima do dreno, a fissura deverá estar sobre o 
ponto de controle pois, a gota de água ao penetrar nas camadas terá que percorrer a máxima 
distancia até chegar ao dreno. Assim, vem que: 

∆h = 0,3 + 0,2 + 3,7 * 0,06 = 0,722m 

∆l = 0,3+3+0,7= 4m 

1805,0
4

722,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A=0,2720*1,0 =0,2720m2 

Concluindo o cálculo relativo ao caudal que atravessa a camada granular, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,1805 * 0,2720 = 1,72*10-6 m3/seg  

AikQdrenado **2=  

Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg - permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Igualando Qescoado a Qdrenado, determina-se o valor de h. Então: 

1,72*10-6= 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,025 = 3 cm 
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� Bordo interior 

 

Fig.5.17- Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal máximo que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

l=3,0+6,0+ 0,7=9,7 m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância máxima do dreno, a fissura deverá estar sobre o 
ponto de controle pois a gota de água ao penetrar nas camadas terá que percorrer a máxima 
distancia até chegar ao dreno. Assim, vem que: 

∆h = 0,2 + 0,3 + 9,7 * 0,06 = 1,082 m 

∆l = 0,3 + 9 + 0,7 = 10 m 

1082,0
10

082,1 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A=0,4820*1,0=0,4820m2 

Concluindo o cálculo relativo ao caudal que atravessa a camada granular, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,1082 * 0,4820 = 1,83*10-6 m3/seg 
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AikQdrenado **2=  

 

Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg - permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno       
até chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma 
trajectória oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Então: 1,83*10-6 = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h * 0,6 ↔ hmin = 0,0262 m = 3 cm 

 

5.12.1.4. Ponto de osculação recta-clotóide 

O ponto de osculação recta-clotóide corresponde ao ponto em que toda a plataforma tem uma 
inclinação de 2,5%, com o mesmo sinal. Corresponde a uma situação de curva mas aqui o ponto 
de controlo, tal como está veiculado na figura 5.4, situa-se a uma distância intermédia, se bem que 
mais próxima do bordo exterior. Assim, e tal como a seguinte figura sugere, existirão soluções 
diferentes para o bordo exterior e para o bordo interior. 

 

Fig.5.18 – Perfil transversal no ponto de osculação recta-clotóide (escala 1:100) 

 

O cálculo da posição do ponto de controle foi feito de acordo com a figura 4. A determinação de x, 
posição do ponto de controle, foi idealizada com base na semelhança de triângulos. Então: 
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x

L
Ld

L
=

+

3
2  (5.33) 

 

Lx
Ld

xL *3*
2

* =+  (5.34) 

 

2

*3
Ld

L

L
x

+
=  (5.35) 

 

Admitindo que LLd *
3

1=  (5.36), vem que: 

 

m
L

L

L
x 5,2

6

*3 =
+

=  (5.37) 

 

� Bordo exterior 

 

Fig.5.19 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 
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AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada drenante e que se dirige para o dreno 

l=2,5+0,7=3,2 m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância máxima do dreno, a fissura deverá estar sobre o 
ponto de controle pois a gota de água ao penetrar nas camadas terá que percorrer a máxima 
distancia até chegar ao dreno. Assim, vem que: 

∆h = 0,2+0,3+(2,5+0,7)*0,06= 0,692 m 

∆l = 0,3+2,5+0,7 = 3,5 m 

198,0
5,3

692,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A=0,3045*1,0 = 0,3045m2 

      Concluindo o cálculo relativo ao caudal que atravessa a camada granular, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,198 * 0,3045 = 2,11*10-6 m3/seg 

AikQdrenado **2=  

Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg - permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1.0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Finalizando, 2,11*10-6  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0303 m = 4 cm  
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� Bordo interior 

 

Fig.5.20 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada drenante e que se dirige para o dreno 

l=9,5+0,7=10,2m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância máxima do dreno, a fissura deverá estar sobre o 
ponto de controle pois a gota de água ao penetrar nas camadas terá que percorrer a máxima 
distancia até chegar ao dreno. Assim, vem que: 

∆h = 0,2+0,3+(9,5+0,7)*0,06= 1,112 m 

∆l = 0,3+9,5+0,7 = 10,5 m 

106,0
5,10

112,1 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A= 0,4262*1,0=0,4262m2, então: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,106 * 0,4262 = 1,58*10-6 m3/seg 
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AikQdrenado **2=  

Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg - permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Então: 1,58*10-6 = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0226 m = 3 cm 

 

5.12.2. FISSURA LOCALIZADA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO DRENO 

5.12.2.1. Recta 

Em recta, cada lado da plataforma deve ter 2,5% de inclinação, com pendente para cada um dos 
lados. Assim a água que se infiltra tenderá a progredir para um dos drenos instalados na estrada, 
pelo que cada dreno longitudinal colocado lateralmente apenas servirá metade da plataforma. 

 

Fig.5.21 – Perfil transversal em recta (escala 1:60) 

 

Analisando em pormenor o dreno, vem a seguinte figura: 
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Fig.5.22 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada drenante e que se dirige para o dreno 

l = 6+0,7=6,7m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura estará a uma distancia mínima do dreno, tal com vem ilustrado na figura 
anterior, o gradiente hidráulico será: 

∆h = 0,7097+0,06*0,7 = 0,7517 m 

∆l = 0,5097+0,7 = 1,2097 m 

621,0
12097,0

7517,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A = 0,3020*1,0=0,3020m2 

Então, o caudal escoado será: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,621 * 0,3020 = 6,56*10-6 m3/seg 

 

AikQdrenado **2=  

       Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg - permeabilidade do material de enchimento do dreno 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 
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A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Igualando,  

6,56*10-6  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0987 m = 10 cm 

 

5.12.2.2. Curva circular 

Neste exemplo aborda-se a situação de curva circular com 7% de sobreelevação. Assim, toda a largura 
da estrada estará a contribuir para o dreno, uma vez que as duas vias têm a mesma inclinação, com o 
mesmo sinal. Tal como foi visto atrás, a inclinação da camada drenante terá também 7%, pois a 
inclinação mínima fixada para a superfície das terraplenagens será de 6% e por isso, reduz-se o 
volume de material drenante a colocar. Sendo as dimensões marcadas na figura, vem que: 

 

Fig.5.23 – Perfil transversal em curva circular (escala 1:100) 

 

Analisando em pormenor o dreno e a fissura, surge a seguinte figura: 
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Fig.5.24 – representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

l = 12+0,7=12,7m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância mínima do dreno, tal como identificado na 
figura 25, o gradiente hidráulico será: 

 

∆h = 0,2+0,3+0,07*0,7 = 0,549 m 

∆l = 0,3+0,7 = 1,0 m 

549,0
0,1

549,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0 m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A=0.099*1,0 = 0,099m2 

Concretizando, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,549 * 0,099 = 1,9 * 10 -6 m3/seg 
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AikQdrenado **2=  

Admitindo que  k1=k2=3.5*10-3 cm/seg – permeabilidade do material de enchimento 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l   

Igualando,  

1,9 * 10 -6 = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0273m = 3 cm 

 

5.12.2.3. Ponto médio de Ld 

No ponto médio de Ld, o ponto de controle situa-se no meio de metade da faixa tal como vem 
descrito na figura 4. Assim sendo, e analisando a figura seguinte, existirão duas soluções distintas, 
uma para o bordo exterior e outra para o bordo interior. 

 
Fig.5.25 – Perfil transversal no ponto médio de Ld (escala 1:100) 

  

Assim sendo, as duas situações serão analisadas separadamente. 
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� Bordo exterior 

 
Fig.5.26 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

l = 3+0,7=3,7m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância mínima do dreno, a fissura deverá estar logo 
após a valeta tal como esta ilustrada na figura anterior. Os valores de ∆h e ∆l foram medidos 
directamente do Autocad. Assim, vem que: 

 

∆h = 0,6794+0,06*0,7 = 0,7214 m 

∆l = 0,4797 + 0,7 = 1,1797 m 

612,0
1797,1

7214,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A= 0,2720*1,0= 0,2720m2 
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Finalizando o cálculo do caudal susceptível de ser escoado, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,612 * 0,2720 = 5,83*10-6 m3/seg 

 

AikQdrenado **2=  

       Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg – permeabilidade do material de enchimento 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Igualando, vem que: 

5.83*10-6  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0867 m = 9 cm 

 

� Bordo interior 

 
Fig.5.27 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 
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AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada drenante e que se dirige para o dreno 

l = 3+6+0,7=9,7m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância mínima do dreno, o gradiente hidráulico foi 
determinado com base nas medições do Autocad, e por isso, vem que: 

∆h = 0,89+0,06*0,7 = 0,932 

∆l = 0,69+0,7 = 1,39 

671,0
39,1

932,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A = 0,4820m2 

Concretizando o cálculo, vem que: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,671 * 0,4820 = 11,3 * 10 -6 m3/seg 

 

AikQdrenado **2=  

       Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg – permeabilidade do material de enchimento 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

∆h = h 

22 3,0+
=∆

h

h
l  
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Igualando,  

11,3 * 10 -6  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,192 m = 20 cm 

5.12.2.4. Ponto de osculação recta-clotóide 

O ponto de osculação recta-clotóide corresponde ao ponto em que toda a plataforma tem uma 
inclinação de 2,5% com o mesmo sinal. Corresponde a uma situação de curva mas, aqui o ponto 
de controlo, tal como está veiculado na figura 4, situa-se a uma distância intermédia, se bem que 
mais próxima do bordo exterior. Assim, e tal como a seguinte figura sugere, existirão soluções 
diferentes para o bordo exterior e para o bordo interior. 

 
Fig.5.28 – Perfil transversal do ponto de osculação recta-clotóide (escala 1:100) 

 

As duas situações serão analisadas detalhadamente, pelo que a posição do ponto de controle já foi 
anteriormente explicitada em 5.12.1.4. 

 

� Bordo exterior 

 
Fig.5.29 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 
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AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada granular e que se dirige para o dreno 

l = 2,5+0,7 =3,2 m 

k1 – permeabilidade do material da camada drenante = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância mínima do dreno, ∆h e ∆l foram medidos no 
Autocad, pelo que o gradiente hidráulico será: 

 

∆h = 0,7117+0,7*0,06= 0,7537 m 

∆l = 0,5117+0,7 = 1,2117 m 

622,0
2117,1

7537,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A = 0,3045m2 

Concretizando: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,622 * 0,3045 = 6,63*10-6 m3/seg 

AikQdrenado **2=  

       Admitindo que  k1=k2=3,5*10-3 cm/seg – permeabilidade do material de enchimento 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até 
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

hh =∆  

22 3,0+
=∆

h

h
l  
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Finalizando, 

6,63*10-6  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0,6 ↔ hmin = 0,0998 m = 10 cm  

 
� Bordo interior 

 
Fig.5.30 – Representação em pormenor do dreno (escala 1:50) 

 

AikQescoado **1=  

Qescoado – caudal que atravessa a camada drenante e que se dirige para o dreno 

l = 3,5+6,0+0,7=10,2 m 

k1 – permeabilidade do material da camada granular = 3,5*10-3cm/seg 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

Uma vez que a fissura se localiza a uma distância mínima do dreno, a fissura deverá estar entre a 
valeta e o dreno, tal como exemplifica a figura anterior. Então, os valores de ∆h e ∆l foram 
medidos no Autocad. Vem que: 

∆h = 0,8325+0,06*0,7 = 0,8745 m 

∆l = 0,6325+0,7 = 1,3325 m 

656,0
3325,1

8745,0 ==i  

A área que contribui para o dreno corresponde ao produto da altura de material granular em 
contacto com o dreno e 1,0m, uma vez que o cálculo se procede por metro de desenvolvimento da 
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via. A altura de contacto entre o material granular e o dreno, está representada por uma linha a 
vermelho e foi medida com o programam Autocad. Assim, vem que: 

A =0,4262*1,0= 0,4262m2 

O caudal escoado será: 

Qescoado = 3,5*10-5 * 0,656 * 0,4262 = 9,79*10-6 m3/seg 

 

AikQdrenado **2=  

       Admitindo que  k1=k2=3.5*10-3 cm/seg – permeabilidade do material de enchimento 

A área do dreno corresponde ao produto da base do mesmo, que já foi admitido ser de 0,60 m por 
1,0m, pois o cálculo é efectuado por metro de desenvolvimento da via. Assim, vem que: 

A=0,6*1,0=0,6 m2 

l

h
i

∆
∆= - gradiente hidráulico  

O gradiente hidráulico relaciona-se com o percurso que a água efectua desde que entra no dreno até   
chegar ao tubo colector. Desta forma, admitindo por simplicidade, que a água segue uma trajectória 
oblíqua desde que entra até ao tubo colector, vem que: 

hh =∆  

22 3,0+
=∆

h

h
l  

Igualando, vem que: 

 9,79*10-6  = 3,5*10-5 * 
22 3,0+h

h
* 0.6 ↔ hmin = 0,158 m = 16 cm 

 

5.13. CÁLCULO DO ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE SAÍDA  

O caudal a escoar pelo dreno é pequeno pelo que não releva o cálculo deste espaçamento. A 
necessidade de colocação de caixas espaçadas com respeito pela geometria e pela capacidade de 
varejamento é certamente muito menor. Sempre que a estrada passa a aterro será fácil a partir das C.V. 
escoar lateralmente a água através do tubo de evacuação. 
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6 

CONCLUSÃO  
  

 

Como se referiu ao longo desta dissertação, em Portugal, não existe um regulamento normativo 
relativamente ao dimensionamento de sistemas drenantes. 

Assim, compete ao engenheiro rodoviário ter bom senso nas opções que toma no sentido de encontrar 
uma solução que optimize a dualidade orçamental e bom desempenho da estrada. 

A concepção de um sistema drenante não é algo que possa ser padronizado, e por isso merece reflexão 
e análise, uma vez que existem muitas variáveis em jogo. 

Nesta dissertação, é abordada a situação de fendas longitudinais como causa para a infiltração de água. 
Os drenos laterais longitudinais deverão ser dimensionados para remoção desta água. 

Como é sabido, as fontes de infiltração de água no pavimento podem ter inúmeras origens, pelo que 
situações de rebaixamento do lençol freático ou a presença de aquíferos perfeitamente 
individualizados, devem ser analisadas de forma diferenciada pois devem ser uma solução própria. 

O dimensionamento de drenos deve contemplar as várias situações que podem ocorrer, desde a 
variação da posição da fissura até à variação da sobreelevação ao longo do traçado da estrada. 

No capítulo 5, é mostrada a variação numérica de resultados, em função da variação da sobreelevação 
e da posição da fissura. Ao longo do traçado de uma via, existem situações distintas que conduzem a 
soluções diferentes, quer seja em recta, clotóide ou curva circular. Também a localização da fenda, 
introduz alterações, uma vez que o gradiente hidráulico varia consideravelmente. 

A lei de Darcy representa o ponto de partida do dimensionamento dos sistemas drenantes e por isso, 
constitui uma ferramenta muito importante no estudo do fenómeno percolação. Aliás, é com base na 
lei de Darcy, que se estabelecem as dimensões a atribuir ao dreno. 

Foram estudadas as situações limite, isto é, quando a fenda está mais longe ou mais próxima possível 
do dreno para os três estados que pode assumir um traçado: recta, clotóide e curva circular. 

Com base nos resultados expostos no capítulo 5, pode-se inferir que a situação mais gravosa 
corresponde ao ponto médio de Ld, no bordo interior, para o caso de a fissura estar o mais próxima 
possível do dreno. 

Aliás, uma análise global dos resultados, permite concluir que a situação mais gravosa, isto é, que 
exige maior dimensão do dreno, ocorre quando a fissura se localiza o mais próxima possível do dreno. 
Tal facto, explica-se através do gradiente hidráulico, uma vez que o caudal susceptível de escoar 
através da camada granular do pavimento é bastante maior. 
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Quando a fissura está muito próxima do dreno, o gradiente hidráulico assume valores 
significativamente maiores, uma vez que ∆l é muito pequeno, aumentando o valor de i. 

Relativamente ao ponto médio de Ld, no bordo interior, a dimensão do dreno será máxima, uma vez 
que a fissura está muito próxima do dreno e o ponto de controle se situa a 3 m do bordo exterior, o ∆h 
será elevado e o ∆l será mínimo, sendo o gradiente máximo. 

Ressalve-se que no caso das curvas circulares com Se igual a 7%, toda a plataforma estará a contribuir 
para um dos drenos laterais. Contudo, por uma razão de continuidade, impõe-se a colocação dos dois 
drenos laterais. 

Embora a concepção dos sistemas drenantes assente numa análise experimental, procurando a situação 
mais desfavorável, esta será a adoptada ao longo de todo o traçado. 

Concluindo, a drenagem é um tema complexo onde intervêm inúmeros parâmetros pelo que a 
assimilação de conhecimentos de cariz teórico é fundamental. Perceber o comportamento da água no 
solo constitui uma condição inicial ao correcto dimensionamento e posterior bom desempenho da 
estrada. 
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