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RESUMO 

 
 

Este é um trabalho sobre piso permeável o qual mostra a importância da substituição 
do concreto tradicional. Este piso é composto de concreto permeável que é diferente 
do concreto convencional e do asfalto por não impedir a passagem de água e ar 
para a terra, tendo um impacto ambiental positivo ao ajudar na prevenção das 
enchentes. Nos dias atuais as cidades de grande porte sofrem muito com as chuvas, 
pois o escoamento da água não é o suficiente para evitar enchentes e alagamentos 
em algumas regiões das cidades, além da água da chuva ir direto para rede de 
esgoto ou córregos poluídos das grandes cidades. O objetivo principal deste  
trabalho é descrever um sistema alternativo para pavimentação utilizando o concreto 
permeável. O tema foi escolhido devido ao fato de que a cada vez mais a população 
está crescendo e com isso os empreendimentos também, pois as pessoas precisam 
de edificações e pavimentações, com isso há a necessidade de criar alternativas de 
escoamento de forma que vise a sustentabilidade e o escoamento de água sem 
danos. A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico com base em livros e sites 
de confiança. Conclui-se que cada vez mais as empresas visa alternativas 
sustentáveis e estão em busca de novas tecnologias. 

 

 
Palavras-chave: Pisos Permeáveis; Asfalto; Construção Civil; Pavimentação. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This is a work on permeable flooring which shows the importance of replacing 
traditional concrete. This floor is composed of permeable concrete that is different 
from conventional concrete and asphalt because it does not impede the passage of 
water and air to the land, having a positive environmental impact by helping to 
prevent flooding. Nowadays, large cities suffer greatly from the rains, as the water 
runoff is not enough to prevent flooding and flooding in some regions of the cities, in 
addition to rainwater going straight to the sewer or polluted streams of large cities. 
The main objective of this work is to describe an alternative system for paving using 
permeable concrete. The theme was chosen due to the fact that more and more the 
population is growing and with this also the enterprises, since people need buildings 
and pavements, with this there is a need to create alternatives of flow in a way that 
aims at sustainability and the flow of water without damage. The methodology used is 
bibliographic based on books and sites of trust. It is concluded that more and more 
companies aiming at sustainable alternatives are in search of new technologies. 

 
 
 

 
Keywords: Permeable floors; Asphalt; Construction; Paving 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Pisos permeáveis são definidos como aqueles que possuem espaços livres  

na sua estrutura por onde a água pode atravessar. Este pavimento é composto de 

concreto permeável que é diferente do concreto convencional e do asfalto por não 

impedir a passagem de água e ar para a terra, tendo um impacto ambiental positivo 

ao ajudar na prevenção das enchentes, redução das ilhas de calor, recarga dos 

aquíferos (que consiste na infiltração natural da água pluvial em áreas permeáveis) e 

contribui ainda na manutenção das vazões dos cursos d'água  em  épocas  de  seca. 

São considerados um dos sistemas de drenagem urbana sustentável, pois além de 

controlar o volume de água na fonte geradora, ainda promovem uma melhora na 

qualidade da água. 

O piso composto pelo concreto permeável é dividido em grades que ficam em 

cima de solos gramados que além de permitirem a passagem de água, oferecem 

mais oxigênio à atmosfera e mais beleza a cidade que o asfalto. Esse tipo de 

pavimento é ideal para regiões ou cidades que sofram de problemas constantes de 

enchentes, como a cidade de São Paulo, que sofre inundações em períodos de 

chuvas. Este, também, tem como objetivo captar a água que pode ser conduzida 

para um reservatório granular constituído de material que provém de uma rocha, 

pedra ou penhasco de graduação descontínua, e deste para um ponto de drenagem, 

ou simplesmente ser absorvida pelo solo. A sub-base e a base dos pavimentos 

permeáveis atuam como um recipiente de coleta d’água, deixando que o líquido 

permaneça dentro dos vazios das camadas. 

A escolha do tema para projeto tem como finalidade um estudo teórico e 

prático sobre o material que pode ser apontado como um amenizador do problema 

de impermeabilização do solo. Sua maior vantagem é a infiltração de água 

proveniente da chuva, diminuindo o escoamento dessa água nas ruas, calçadas e 

praças das principais cidades brasileiras. Com estudos realizados no concreto 

permeável observa-se que sua aplicação é altamente viável, tendo em vista a atual 

situação dos grandes centros urbanos no Brasil onde a impermeabilização do solo 

vem prejudicando o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
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Atualmente, este tipo de estrutura consiste somente em uma pequena fração 

de toda a pavimentação realizada no mundo. Mas a crescente preocupação pública 

com questões ambientais, a necessidade em atender às legislações municipais cada 

vez mais exigentes em relação à área permeável dos empreendimentos e também 

os problemas de drenagem urbana, vem acarretando um crescimento percentual 

acentuado do uso de materiais permeáveis na pavimentação de áreas urbanas. Na 

Alemanha, existe uma lei que exige um percentual de concreto permeável, por ser 

ágil na construção e traz impacto ambiental positivo. Pode ser utilizado em muitos 

lugares tais como via para pedestres, estacionamentos e para tráfego de veículos. 

Partindo desse tipo de concreto busca-se uma alternativa para captar a água 

da chuva de forma sustentável, para a sua reutilização. Como captar a água da 

chuva de forma sustentável através do piso permeável? 

O presente trabalho tem como objetivo, apresentar um sistema alternativo 

para pavimentação utilizando o concreto permeável. Em seus objetivos específicos: 

Conceituar piso permeável e modelos permeáveis; Identificar a aplicabilidade do piso 

permeável; Descrever alternativas para captar água na utilização do piso permeável. 

Esta pesquisa utilizou um método de pesquisa bibliográfica. De modo geral, 

este tipo de pesquisa é constituído de livros e artigos científicos. As vantagens da 

pesquisa bibliográfica residem no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. Os livros e artigos utilizados têm em média quinze anos de publicação. 

Foram usadas as palavras chaves como piso permeável; sustentabilidade; 

reaproveitamento de água. 
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2 PISOS PERMEÁVEIS E MODELOS PERMEÁVEIS 

 
 

Nos dias atuais as cidades de grande porte sofrem muito com as chuvas, pois 

o escoamento da água não é o suficiente para evitar enchentes e alagamentos em 

algumas regiões das cidades, além da água da chuva ir direto para rede de esgoto 

ou córregos poluídos das grandes cidades. 

Pavimento é uma estrutura desenvolvida sobre um terreno provido de 

terraplenagem que é destinada a receber, resistir e distribuir ao subleito os esforços 

verticais produzidos pela fadiga. Também, melhorar as condições de rolamento no 

sentido de gerar comodidade e segurança, além de suportar as forças horizontais 

nela atuantes, possibilitando a superfície de rolamento durar por mais tempo. 

(MORAES, 2009) 

De acordo com Marchioni e Silva (2011), ao se comparar um pavimento 

permeável com um pavimento convencional, o primeiro fato que pode ser 

evidenciado é a nítida diferença, quando chovendo, no escoamento de água 

superficial. Enquanto no convencional haverá, de acordo com a demanda pluvial, 

considerável escoamento superficial, no permeável será notório um baixíssimo 

escoamento superficial devido ao fato de este possibilitar que a água penetre em 

sua estrutura. 

O piso permeável (figura 01) pode ser considerado como uma das soluções 

para redução dos problemas com alagamentos, através da absorção da água pelo 

mesmo, mas pode ajudar a diminuir um pouco o acumulo de água nas ruas e 

córregos que cortam as cidades. Através do piso permeável podemos fazer com que 

água infiltre novamente no solo reabastecendo os lençóis freáticos, além de 

armazenar a água para serem reutilizadas, através de reservatórios subterrâneos de 

forma sustentável, utilizando a água que iria para rede de esgoto de forma útil no dia 

a dia, como na irrigação de jardins e hortas, utilização na lavagem de quintais, 

garagens e ate de carros. 
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Figura 1: Piso Permeável 
 

Fonte: Nunes (2018) 
 
 

Com base na Infraestrutura Urbana (2014), o concreto permeável é 

considerado uma das últimas etapas do sistema de drenagem, essa é uma 

tecnologia considerada ainda nova dentro do Brasil, esse material está sendo 

adotado por construtores para atender ao que as legislações municipais que pedem 

que situações em relação à infiltração e permeabilidade na pavimentação de 

terrenos sejam colocadas em prática para evitar possíveis problemas de 

infraestrutura como enchentes e danos a pavimentação. 

Vale ressaltar que o concreto permeável auxilia no recebimento das chuvas 

que penetram o solo através dos espaços e assim armazenem água nas camadas 

inferiores, base e sub-base, até ser conduzida ao lençol freático por meio do subleito 

ou então levada ao sistema de drenagem da cidade. Esse processo auxilia para que 

a pavimentação não perca espaço e nem se deteriore diante dos problemas 

climáticos, tem-se uma área pronta para absorver precipitações, evitando enchentes 

e realimentando o aqüífero subterrâneo. Além disto, permite uma utilização mais 

eficiente do solo, uma vez que minimiza, ou até dispensa outras obras de micro 

drenagem local. 

No concreto permeável, quantidades controladas de água e cimento formam 

um espesso revestimento em torno das partículas agregadas. Assim, criam-se 

muitos vazios interligados, que deixam à peça altamente permeável. 

Normalmente, consegue-se um índice de 18 a 22% de vazios e um 

escoamento de água da ordem de 400L/m²/min. A alta porosidade reduz a 

resistência deste material em relação ao concreto convencional, de modo que ele 
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não se adapta a todo tipo de tráfego, mas é adequado à maior parte dos locais de 

tráfego leve ou pouco intenso (USP, 2014). 

 
O concreto permeável vem recebendo novo interesse em países 
desenvolvidos, por causa de legislações de controle da qualidade da água 
proveniente do escoamento superficial. Suas características são 
interessantes às áreas urbanas, pelo ganho ambiental e econômico onde é 
elevado o valor da terra (USP, 2014). 

 

A captação da água (Figura 02) pode ser realizada através de drenos, os 

quais podem ser construídos em tubos de aço sendo levados até um reservatório 

aonde a água será armazenada e bombeada pelo conjunto motor-bomba. 

 

 

Figura 2: Captação de Água 
 

 

Fonte: IPT (2018) 
 
 

 

Ferguson (2005); define como pavimentos permeáveis todos aqueles que 

possuem espaços livres em sua estrutura que garantam a passagem da água como 

blocos, placas de concretos entre outros, após o recebimento da água a mesma 

infiltra dentro do solo ou pode ser transportado através de escoamento que seria 

construído com sistema de drenagem. Com a implantação deste sistema as 

empresas visam reduzir o volume de água referente ao escoamento superficial  e, 

por consequência, reduzir a solicitação do sistema de drenagem urbana e a 

probabilidade de enchentes. Como efeitos complementares têm-se a melhora da 
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qualidade de água infiltrada por carrear menor quantidade de poluição difusa e a 

contribuição para a recarga. 

Através de uma vazão a ser determinada pelo escoamento da água, pode-se 

definir o diâmetro do tubo e as perdas de cargas ao longo da tubulação, assim 

calculando a pressão necessária para que a água possa chegar até a superfície e 

ser reutilizada de diferentes formas (ABESC, 2014, p. 26). Esse sistema pode 

funcionar como um grande projeto para se evitar desastres de inundações, hoje os 

sistemas de drenagens das vias urbanas são péssimos e muitas vezes ineficazes. 

O concreto permeável deve ser colocado sobre uma sub-base permeável bem 

compactada. 

O concreto permeável ou poroso (Figura 03) conhecido com uma das ultimas 

etapas no processo de drenagem das pavimentações em busca de reduzir os danos 

ao mesmo, enchentes, alagamentos e assim com a preocupação voltada para a 

sustentabilidade. As empresas em busca de um mercado competitivo visando novos 

projetos investem cada vez mais em novas tecnologias e assim auxiliam com 

controle aos danos no meio ambiente. 

 

Figura 3: Concreto poroso 
 

Fonte: Construcaocivilpet (2018) 

 

O concreto permeável deve ser colocado sobre uma sub-base permeável bem 

compactada. A água que passa pelo sistema formado pelo concreto permeável + 

sub-base + solo age como um filtro natural removendo materiais indesejados (óleos, 

graxas e outros poluentes, por exemplo), (ABESC, 2014, p. 26). Como regra todo 

concreto permeável deve apresentar o mesmo fundamento que os demais 

pavimentos de concreto exigem, sendo fundamental apresentar boa compactação, 

base e sub-base, cura e aplicação de juntas. 
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“A manutenção do pavimento de concreto permeável é muito pequena, por 

isso, é necessário impedir o fechamento dos vazios, não permitindo que folhas ou 

outros materiais façam essa obstrução “(ABESC, 2014, p. 26). Mesmo que essa 

infiltração de materiais indesejáveis aconteça, existem dois métodos para 

manutenção do pavimento, que consiste no simples bombeamento sobre pressão ou 

aspiração industrial para retirada dos detritos. 

Para Canholi (2005), no que diz respeito a drenagem urbana, existe 

negligencia se pensar no crescimento acelerado das áreas urbanas. O mesmo 

acredita que se deve adotar medidas alternativas para o processo de infiltração da 

água. 

“O concreto permeável pode ser aplicado em calçadas, estacionamentos, 

ruas de baixo tráfego, parques e praças, pátios residenciais, quadras de tênis, deck 

de piscinas, estruturas hidráulicas, estufas de plantas e em muros de arrimo (USP, 

2014)” 

 
A Pavimentação permeável ou Eco pavimento, como alguns nomeiam de 

conjunto de técnicas empregadas na pavimentação de rodovias, calçadas, ciclovias 

e estradas onde os materiais empregados permitem a passagem ou infiltração sua 

água de forma a evitar uma possível erosão. Na visão de Canholi (2005), sua 

estrutura possui espaços livres ou vazios que permitem o escoamento da água. A 

pavimentação permeável também é utilizada em pavimentações de obras, 

loteamentos e condomínios recém construídos para diminuir a sobrecarga de 

poluentes nos lençóis freáticos bem como para diminuir os impactos ambientais 

causados pelo uso de materiais poluentes usados nas construções, além de ser uma 

das formas de trabalhar com a sustentabilidade e ainda evitar as enchentes que 

existem dentro das cidades devido à pavimentação sem permeabilização, pois a 

água fica sem via de escoamento e normalmente as partes mais baixas enchem de 

água, quando chovem. 

A adoção de pavimentos permeáveis como função de controle de escoamento 

na fonte e captação de águas pluviais faz-se necessária tendo em vista o cenário 

mundial atual, onde há o constante e acelerado crescimento urbano. Tal iniciativa 

tende a gerar maior controle e planejamento na ocupação do solo, permitindo o 
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desenvolvimento sustentável das cidades e minimizando os impactos decorrentes da 

urbanização. 

As vias públicas devem ser projetadas para uma boa circulação do trânsito e 

meios de transporte, calçadas devem ser niveladas, sem obstáculos e apresentar 

escoamento superficial para pedestres circularem livremente em dias de chuva. 

Porém a cinesia urbana, ainda é um fator que deve ser estudado e refeito em 

grandes centros e pequenas cidades, para segurança da população. 
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3 VANTAGENS DO PISO PERMEAVEL E A CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

 
O termo Sustentabilidade é de origem latina, vem de Sustentare, que significa 

sustentar, conservar, proteger e manter em equilíbrio. Segundo Kato (2008), há um 

consenso entre os pesquisadores com relação ao conceito, que dever ser tratado de 

forma abrangente, pois é uma questão complexa com diversas abordagens. 

De acordo com Meadows, Meadows e Randers (1992) definem a 

sustentabilidade como uma técnica de desenvolvimento que resulta na melhoria da 

qualidade de vida e simultaneamente na minimização dos impactos ambientais 

negativos. Diante disso, uma gestão integrada com aspectos do desenvolvimento 

social, crescimento econômico e proteção ambiental. 

A água é considerada indispensável para a vida da humanidade e assim faz- 

se necessário que os cuidados com ela sejam renovados ano a ano. De acordo com 

Organização das Nações Unidas, somente 3% da água do mundo é doce, sendo 

assim se não cuidarmos desta porcentagem de água, correrá o risco de passar a 

falta dela, podemos citar como exemplo os anos de 2013 a 2015 onde foram raros 

os momentos de chuva e com isso o Brasil necessitou fazer uma reeducação no 

gasto da água para que não ficasse sem abastecimento a população (LEAL, 2008). 

A zona rural talvez seja o local por onde deveria se começar a cuidar do 

saneamento básico com consciência ambiental, infelizmente o modelo atual não 

atende a essa consciência, no modelo atual o desperdício é muito alto, além de 

acontecer um desperdício muito grande de água potável (CANINATO, 1992). 

Desde a antiguidade o homem entendeu que a água é indispensável para a 

vida, porém os modelos atuais passam longe da preservação ambiental necessária 

para que a natureza não seja massacrada. 

A água reaproveitada pode ser utilizada na recarga do lençol freático, na 

geração de energia, na irrigação, na reabilitação de corpos d’água e industrial, na 

refrigeração de equipamentos, na lavagem de ruas e feiras livres, na limpeza de 

monumentos, em sistemas de controle de incêndio, na limpeza de banheiros e 

pátios, em descargas sanitárias, nas fontes luminosas, etc. Em vários países do 

mundo o reuso planejado da água já é uma solução adotada com sucesso em 

diversos processos (CANHOLI, 2005). 

O desenvolvimento de novas necessidades, novos equipamentos e o 

aparecimento de legislação ambiental restritiva e dotada de instrumentos punitivos, 
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fez com que todas as usinas de beneficiamento, sem exceção, necessitassem se 

adequar aos novos tempos. Tempos estes que primam pela utilização sustentável 

dos recursos hídricos, monitorando e mantendo a qualidade dos corpos de água que 

servem como suprimento de água das plantas ou como receptores de águas já 

servidas (LEAL, 2008). 

A incorporação de práticas de sustentabilidade na construção é uma 

tendência crescente no mercado. Sua adoção é “um caminho sem volta”, pois 

diferentes agentes – tais como governos, consumidores, investidores e associações 

– alertam, estimulam e pressionam o setor da construção a incorporar essas práticas 

em suas atividades. 

De acordo com o Plano Plurianual do Governo (PPA 2016-2019), são os 

Ministérios da Saúde que tem que apoiar os Estados e Municípios na Implantação 

de medidas estruturais e estruturantes em áreas e comunidades, em busca de 

ampliar o acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de 

saneamento básico. Em consonância o governo atribui esta organização  a 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa). As ações de saneamento rural são 

desenvolvidas pela Funasa com recursos não onerosos do Orçamento Geral da 

União, executados através de convênios com Municípios e Estados. 

O “esgoto” que pode ser reciclado (Figura 04), tratado e reutilizado (até 

mesmo, dizem especialistas, chegando à portabilidade), na verdade é um “recurso” 

não aproveitado e não valorizado como tal, tanto como as águas pluviais. 
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Figura 4: Reutilização de água 

 

Fonte:Blog - Joly (2013) 

 

O uso de águas residuárias (águas descartadas que já foram utilizadas) ou o 

reuso de água – praticado há milhares de anos pela humanidade, mas deixado de 

lado pela falta de parcimônia do ser humano – faz parte de um panorama maior, que 

deve ser iniciado com o uso racional ou eficiente da água, levando em conta perdas 

e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes e do consumo de água. 

Para evitar problemas futuros deve-se pensar em maneiras de reduzir o 

consumo da água proveniente do abastecimento público. As maneiras mais 

eficientes de se realizar isso é o uso racional da água e fontes alternativas de 

captação de água. Uma das fontes alternativas que apresenta bons resultados é o 

aproveitamento da água pluvial (SANDOVAL, 2014). 

Essa técnica surgiu há milhares de anos, porém com o passar do tempo e o 

surgimento de centrais de armazenamento de água, essa alternativa passou a ser 

pouco utilizada, ficando restritas na maioria das vezes as comunidades rurais. No 

entanto com a crise eminente no abastecimento de água, a técnica voltou a ser 

utilizada nas edificações. O aproveitamento da água pluvial ajuda a amenizar o 

aumento na geração de esgoto destinado ao tratamento. 
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O Reuso Planejado da Água faz parte da Estratégia Global para a 

Administração da Qualidade da Água, proposta pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005). Ela 

prevê o alcance simultâneo de três importantes elementos que são a proteção da 

saúde pública, a manutenção da integridade dos ecossistemas e o uso sustentado 

da água (REUSO, 2005). 
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4 CAPTAÇÃO DE ÁGUA E SEU REUSO 

 

 
Segundo Leal (2008), pode-se citar como exemplo os anos de 2013 a 2015 

onde foram raros os momentos de chuva e com isso o Brasil necessitou fazer uma 

reeducação no gasto da água para que não ficasse sem abastecimento a população, 

sendo assim deixou claro que o saneamento é de extrema necessidade. 

De acordo com Verdum (2016) com o Plano Plurianual do Governo (PPA 

2016-2019), é o Ministério da Saúde que tem que apoiar os Estados e Municípios na 

Implantação de medidas estruturais e estruturantes em áreas e comunidades, em 

busca de ampliar o acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços 

públicos de saneamento básico. Em consonância o governo atribui esta organização 

a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). As ações de saneamento rural são 

desenvolvidas pela Funasa com recursos não onerosos do Orçamento Geral da 

União, executados através de convênios com Municípios e Estados. 

De acordo com a Funasa as ações de Saneamento Básico em áreas rurais e 

comunidades tradicionais têm como principal fonte de recursos a Ação orçamentária 

7656 que busca a ampliação e a melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis em 

comunidades rurais. 

Segundo Nery (2004) a capacitação de recursos para a melhora do 

saneamento básico na zona rural e em comunidades surgiram alguns programas 

como o Programa Brasil Quilombola, criado em 2004 com objetivo criar e agrupar 

ações voltadas para o acesso a terra, saúde, educação, saneamento básico, 

eletrificação, entre outras, executadas pelos diversos ministérios que compõem a 

Agenda Social Quilombola (Decreto nº6261/2007) e coordenado pela Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

Conforme Oliveira et al. (2012)  a captação de água para uso domestico, 

podem ser feitas de três formas; mananciais de superfície, águas subterrâneas, e a 

mais usual que é pela captação de água das chuvas através dos telhados e calhas 

das construções, conforme a figura 05. 
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Figura 05: Modelo de captação de água da chuva através dos telhados da casa. 
 
 

Fonte: irrigação (2018) 

 

De acordo com Oliveira et.al (2012), é de grande importância haver 

manutenção dos telhados e calhas, para mantê-los limpos e sua construção e 

manutenção deve ser feita com materiais não tóxicos. Por esse motivo telhas de 

cimento e barro são as melhores escolhas. De acordo com os programas de 

sustentabilidade existem vários modelos de capitação de água e formas de 

descartes que visam cuidar do meio ambiente. 

De acordo com Cunha (2012) para que qualquer atividade econômica tenha 

sucesso, seja ela pública ou privada, necessitará de uma gestão compromissada e 

eficiente para que os resultados sejam alcançados satisfatoriamente. Com as 

catástrofes ambientais, facilmente observadas no cenário mundial e que evidenciam 

grandes mudanças climáticas, percebe-se que a gestão dos recursos de forma 

ambientalmente segura torna-se essencial para a minimização desses impactos. 

Pode-se citar uma das mais divulgadas na mídia recentemente foi o desastre de 

Mariana, aonde os rios foram contaminados e o saneamento básico comprometido e 
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não podemos deixar de citar os problemas climáticos que tem levado a crise da 

água. 

Sendo assim, o saneamento básico, como figura importante desse contexto, 

deverá ser gerido de forma eficaz; caso contrário, a Saúde Pública sofrerá 

mudanças no meio ambiente, nos recursos hídricos e no desenvolvimento urbano e 

social. 

 
Essa preocupação aumenta devido ao crescimento da população mundial 
que traz como conseqüências maior utilização dos recursos naturais e maior 
produção de resíduos que, contraditoriamente, não estão sofrendo 
tratamento adequado. Tal realidade se reflete expressivamente nas áreas 
rurais periféricas, onde a população mais pobre e carente é esquecida, 
ficando excluída da infraestrutura de saneamento que não acompanha o 
desordenado crescimento urbano (GUERRA; CUNHA, 2012) 

 
De acordo com Guerra (2012), nota-se que ainda no século XXI, o 

saneamento básico é aplicado de forma precária, principalmente na zona rural, 

sendo assim a sua implantação é de extrema importância para que se busque o 

resgate da natureza e assim nota-se que a natureza se reinventará para que os rios 

voltem a ter águas puras e prontas para ser utilizadas pela população. A Natureza 

responde aos impactos que sofre, sendo que, dependendo da dimensão da 

degradação ambiental provocada pelos homens, tal resposta poderá ser irreversível. 

Os benefícios do saneamento básico nas zonas rurais estão na promoção da 

saúde, no resgate da natureza, na melhora das produções de alimentos e na sua 

qualidade, melhora na saúde dos indivíduos residentes deste espaço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
O Brasil atualmente ainda tem população sem água canalizada e sem as 

políticas de saneamento básico, com problemas com relação aos tempos de chuvas, 

pois devido ao grande crescimento desordenado das grandes cidades, o meio 

ambiente vai se asfaltando e com isso os problemas com relação a alagamentos 

crescem na mesma proporção, com isso o uso de piso permeáveis podem auxiliar  

na busca de soluções que visam a redução do problema. 

O presente trabalho deixa claro que o Brasil ainda tem um longo caminho em 

busca da sustentabilidade e que visa o atendimento de toda a nação. É inegável a 

importância dos serviços de saneamento básico, tanto na prevenção de doenças, 

quanto na preservação do meio ambiente e a busca por novas tecnologias que 

visem os cuidados com a sociedade e com o meio ambiente. 

A engenharia mostra que assim como em qualquer construção, a escolha pelo 

material que será utilizado, a construção do projeto é de suma importância para que 

os objetivos sejam alcançados. É necessário que se estabeleça um equilíbrio entre 

os aspectos ecológicos, econômicos e sociais, de tal forma que as necessidades 

materiais básicas de cada indivíduo possam ser satisfeitas e que tenham 

consciência de sua co-responsabilidade na preservação dos recursos naturais e na 

prevenção de doenças. 
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