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RESUMO 

Muitas cidades tem sofrido com problemas com águas pluviais e muitas vezes sistemas 

tradicionais de drenagem não são o suficiente para mitigar problemas com inundações. Existe um tipo 

de pavimento alternativo, bem diferente do concreto convencional, denominado concreto permeável. 

Esse sistema conta com um revestimento constituinte de cimento, água, brita e um pouco ou 

absolutamente nada de areia.  

Palavras-chave: pavimento permeável, concreto permeável, concreto poroso. 

 

ABSTRACT 

Many cities has suffered with problems with rainwater and many times traditional systems of 

drainage aren’t enough to mitigate problems with inundations. There is a type of an alternative 

pavement, many different in comparision with conventional concrete, named pervious concrete. This 

system counts with a coating made by cement, water, gravel and a little or nothing of sand. 

Key-words: pervious pavement, pervious concrete, porous concrete. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ultimamente, a população das periferias das cidades tem crescido em larga 

escala e tem ocupado áreas onde localizam-se rios e riscos de inundações e 

deslizamentos. A problemática dessa situação é que o crescimento dessa população 

tem sido de forma desorganizada, onde não há planejamento de ações para que 

levem as cidades a ordenar a ocupação do solo de forma correta (Lamb, 2014). 

O desenvolvimento das cidades vem, concomitantemente, com um déficit no 

gerenciamento no escoamento das água pluviais. Além disso, vem crescendo as 

áreas impermeabilizadas, em consequência da construção de edificações ligadas à 

calçadas e ruas pavimentadas. Tem sido desafiador o escoamento de águas 

superficiais até sistemas de drenagem, já que são em grande volume e não há 

grandes áreas permeabilizadas para a percolação natural da água. (Höltz, 2011) 

O concreto permeável contribui para o desenvolvimento ambiental, por 

justamente atender a quantidade de águas pluviais, ainda recarregando aquíferos. A 

composição do concreto é um misto de água e cimento, contendo pouco ou nada de 

areia (Tennis, Leming & Akers, 2004). O pavimento permeável permite que ocorra a 

passagem de água por sua estrutura, absorvendo parcialmente ou em sua totalidade 

a quantidade de água percolada, indo diretamente para o solo ou diretamente para 

um recipiente (Batezini, 2013). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONCEITOS INICIAIS 

O concreto permeável caracteriza-se por uma quantidade elevada de espaços 

livres em sua estrutura, permitindo a percolação de água pela mesma com maior 

facilidade. A camada de revestimento do concreto permeável deve ter uma 

porcentagem de 15-25 de índice de vazios e a aptidação de infiltração de água de 

200 l/m²/s, suficiente para que quando ocorram chuvas torrenciais não haja água 

superficial (Lamb, 2014). Por não ter a mesma resistência que o concreto 

convencional, seu uso é para zonas de tráfego leve ou de pouca intensidade 

(Polastre & Santos, 2006). 

Quando colocado e passa por processo de compactação as britas incorporam-

se entre si, formam uma base aberta como um aglomerado de pipocas (Obla, 2010). 
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Figura 1. Revestimento da estrutura de concreto permeável (Monteiro, 2010) 

 

Esse concreto faz com que não precise tanto de sistemas de microdrenagem 

ou acaba eliminando o uso dele, reduzindo a velocidade que a água chega até o 

solo e alimentando aquíferos subterrâneos (Polastre & Santos, 2006). 

Esse pavimento permeável, segundo a NBR 16416 deve ter permeabilidade 

mínima de     . E, entre uma variabilidade de pavimentos permeáveis, a peça de 

concreto permeável para tráfego de pessoas deve ter espessura mínima de 60 mm e 

para tráfego leve 80 mm, ambos com a exigência de resistência mecânica de no 

mínimo 2 MPa, no entanto, podendo atingir 25 MPa segundo Polastre e Santos 

(2006). 

 

2.2 MATERIAIS NORMALMENTE UTILIZADOS NESTE TIPO DE CONCRETO 

Em muitas pesquisas em testes laboratoriais, como a de Lamb (2014) e a de 

Höltz (2011), foi possível constatar que a utilização de traços com maiores 

quantidades de agregados em relação ao cimento tornam a mistura mais permeável, 

porém menos resistente. Segundo os autores, o mesmo ocorre em comparação 

entre o pedrisco e a brita 1; a brita 0 corresponde a um concreto menos permeável, 

porém mais resistente; já a brita 1, corresponde a um concreto mais permeável e 

com menores resistências. 

 

 

2.3 TIPOS DE SISTEMA DE INFILTRAÇÃO DE PAVIMENTOS PERMEÁVEIS 

Segundo a mesma NBR 16416, existem três tipos de infiltração no uso de 

pavimentos permeáveis, que dependem da tipologia do solo e das condições do 

projeto, tal qual o concreto permeável é incluído: 
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I. Infiltração ocasionada em sua totalidade - Ocorre de forma que toda a água 

transpassa pela estrutura permeável até o solo, em sua quantidade total, 

conforme a figura a seguir 

 

 

Figura 2. Exemplo de estrutura com infiltração total (NBR 16416, 2015). 

 

II. Infiltração ocasionada de forma parcial – neste tipo, parte da água transpassa 

pelo subleito e ocorre a infiltração, pois a outra parte é levada até um 

reservatório por drenos 
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Figura 3. Exemplificação de infiltração parcial através de drenos (NBR 16416, 2015). 

 

III. Infiltração total da água percolada: nesse sistema a água pluvial depositada 

nesse pavimento não transpassa até o subleito e fica reservada 

temporariamente, ocorrendo a sua remoção por meio dos drenos 

 

Figura 4. Exemplo de infiltração total num sistema permeável (NBR 16416, 2015) 

 

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS 
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Entre as vantagens para o uso do concreto permeável segundo Polastre & 

Santos (2006), estão: 

a. Ambientais: diminui ou elimina a quantidade de fluídos poluentes que 

contaminam águas, como as de rio e lagos; extermina perturbações urbanas 

e ambientais em consequência da impermealização do solo; mitiga o pico das 

cheias, reduzindo a possibilidade de enchentes; reduz zonas de calor devido 

a sua coloração e densidade, que absorvem menos calor. 

b. Econômicos: diminui a necessidade de sistemas de drenagem urbana; 

diminui custos de manutenção, considerando que esse sistema de pavimento 

permeável não precisa de manutenção com tanta frequência; custo para 

construir, reutilizar e reciclar são baixos. 

c. Alguns outros benefícios: faz com que não haja tanta abundância de águas 

superficiais em calçadas e vias, favorecendo na circulação de imóveis e 

pessoas; reduz possibilidades de carros deslizarem devido a águas 

superficiais, já que esse pavimento é mais rugoso. 

Dentre algumas devantagens, destam-se, segundo Pansera, Pimenta & 

Andrade, pouca resistência a tração; é vetado o uso de aço já que a estrutura tem 

aberturas que permitem a passagem de água, podendo causar corrosão das 

armaduras; entre outros. 

 

2.5 APLICAÇÕES 

Segundo Tennis, Leming & Akers (2004), entre os locais de aplicações do 

concreto permeável estão pátios, deques em torno de piscinas, estacionamentos, 

quadras de tênis, calçadas, entre outros. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este artigo científico foi feito com base em investigações feitas via internet, 

utilizando-se de dissertações, artigos científicos nacionais e estrangeiros, normas, 

monografia, para que se obtivesse maior qualidade e esclarecimento neste assunto. 
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4. CONCLUSÃO 

Através desta pesquisa, pode-se concluir que o concreto permeável de fato é 

uma boa alternativa para pavimentos, mas nem tanto devido a suas limitações. Entre 

essas limitações, serão necessárias pesquisas que possam trazer uma melhoria na 

questão da relação permeabilidade x resistência a compressão, de forma que a 

permeabilidade não seja reduzida ao aumentar a sua resistência. 
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De fato, é uma alternativa muito útil, devido a sua facilidade e retorno ambiental 

e social, ainda mais pelo fato de que grande quantidade de pessoas que sofrem com 

chuvas torrenciais teriam mais segurança em dias assim, suprindo ainda as 

possíveis ineficiências em sistemas de drenagem convencionais. 
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