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Pavimentação Permeável. 2019. 32. Trabalho de conclusão de curso (graduação em 
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RESUMO 

 

Um dos grandes obstáculos percebidos pelas pessoas que estão nos centros urbanos 
provém do crescimento desorganizado, que traz por consequência o aumento das 
áreas impermeabilizadas, mudando as condições que a água infiltra no solo e por 
consequência acarretando no aumento do volume de escoamento superficial. Desta 
forma, é objeto de pesquisa alternativas para fornecer as cidades uma proximidade 
maior de como elas eram antes da urbanização. ciclo hidrológico natural, devido a 
impermeabilização do solo. o Sistema de Pavimentação Permeável como uma 
alternativa ao sistema de pavimentação tradicional (asfáltico), para redução das 
graves consequências ocasionadas no ciclo hidrológico natural, devido a 
impermeabilização do solo. Através deste sistema, é possível reduzir com eficiência, 
praticamente por completo o escoamento superficial de águas, além de propiciar 
lentidão no alcance dos fluxos de águas ao subleito, prevenindo erosões do solo. Este 
trabalho teve o objetivo de demonstrar o dimensionamento, o processo de execução 
do sistema de pavimentação permeável. 
 
 

Palavras-chave: Permeabilidade; dimensionamento; reservatórios; condutividade 

hidráulica; pavimentação permeável. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUZA, Cayk Belgues De. Interlocked Concrete Blocks: A Solution for Permeable 
Paving. 2019. 32. Completion of course work (graduation in Civil Engineering) - Centro 
Universitário Anhnaguera de Niterói, Niterói, 2019. 
 

ABSTRACT 

One of the main obstacles perceived by people in urban centers is the disorganized 
growth, which leads to the increase of waterproofing areas, changing the conditions 
that the water infiltrates the soil and consequently increasing the volume of surface 
runoff. In this way, alternative research is being sought to provide cities with a greater 
proximity to what they were before urbanization. The Permeable Paving System comes 
as an alternative to the traditional (asphaltic) paving system, to reduce the serious 
consequences caused in the natural hydrological cycle due to the waterproofing of the 
soil. Through this system, it is possible to efficiently reduce, almost completely, the 
surface runoff of water, as well as to cause slowness in the reach of the flows of water 
to the subgrade, preventing erosions of the soil. The Permeable Paving System also 
filters the permeated water in it, minimizing contamination of the beds. This work had 
the objective of demonstrating the sizing, the process of execution of the permeable 
paving system. 
 
 
Key-words: Permeability; sizing; shells; hydraulic conductivity; paving permeable. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da década de 40, com o aquecimento do processo de urbanização das 

cidades brasileiras, gerenciar as águas pluviais tornou-se um problema que tem se 

agravado mais e mais a cada dia. Em virtude das alterações nos parâmetros de 

utilização e ocupação do solo, elevou-se muito a quantidade de solos 

impermeabilizados devido às pavimentações feitas nos processos de urbanização. 

Em razão disto, elevou-se também a possibilidade de alagamentos, prejuízos 

materiais e até mesmo propagação de doenças diversas.  

Os Sistemas de Pavimentação Permeável apresentam-se como uma 

alternativa para substituição dos sistemas de pavimentação tradicionais (asfálticos), 

com o propósito de reduzir as alarmantes consequências ocasionadas no ciclo 

hidrológico natural das cidades, devido à impermeabilização do solo. Assim é possível 

reduzir com eficiência, quase todo o escoamento superficial de águas, além de 

propiciar lentidão no alcance dos fluxos de águas ao subleito, prevenindo erosões do 

solo, além disso, estes sistemas também efetuam a filtragem da água permeada nele, 

minimizando a contaminação dos leitos.  

Além destes fatores, há também impactos no clima, devido ao efeito chamado 

de “Bolhas de Calor”, no qual a elevação da temperatura provoca aumento de 

precipitações. Para possibilitar a redução das vazões de águas drenadas nas 

superfícies é necessário adotar os Sistemas de Pavimentação Permeáveis, deste 

modo também se contribui para a melhoria da qualidade das águas e 

subsequentemente seu devido retorno aos leitos. 

A urbanização tem impactado o ciclo hidrológico natural das regiões, devido a 

impermeabilização por meio da pavimentação das ruas. Os tradicionais sistemas de 

pavimentação interferem no escoamento natural das águas, sobrecarregando os 

sistemas de drenagem, provocando alagamentos, e outros impactos. Como o sistema 

de pavimentação permeável pode contribuir para o bom escoamento das águas 

pluviais, reduzindo os impactos no ciclo hidrológico? 

O objetivo geral deste trabalho foi apresentar um estudo teórico sobre sistema 

de pavimentação permeável utilizando blocos intertravados produzidos em concreto 

convencional ou concreto permeável. Os objetivos específicos foram: descrever os 

conceitos do sistema de pavimentação permeável; expor a metodologia utilizada para 

dimensionamento deste sistema; relatar o processo de execução deste sistema. 
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O seguinte trabalho se classificou como uma pesquisa de natureza exploratória, 

que se fará adotando o delineamento definido por Gil (2008) como uma pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, publicações periódicas e artigos científicos, proporcionando 

maior familiaridade com o problema de pesquisa. 
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2. SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO PERMEÁVEL   

A urbanização tem impactado o ciclo hidrológico natural das regiões, devido a 

impermeabilização por meio da pavimentação das ruas. Os tradicionais sistemas de 

pavimentação interferem no escoamento natural das águas, sobrecarregando os 

sistemas de drenagem, provocando alagamentos, e outros impactos. Desta forma o 

sistema de pavimentação permeável tornou-se uma um método muito eficiente para 

resolver boa parte dos problemas das grandes metrópoles (ABNT,2015). 

No ano de 2015 o Brasil deu um passo importantíssimo em relação ao sistema 

de construção, foi criada a NBR 16416/2015. A norma prevê os Pavimentos 

Permeáveis de Concreto e tem a abordagem das condições mínimas de projeto, 

abrange a especificação, a execução e a manutenção. A criação desta norma é para 

garantir a qualidade do procedimento de execução e tecnologia, e dar contribuição 

para divulgação da técnica (ABNT,2015). O Quadro 1 ilustra algumas normas desse 

seguimento de pavimentação. 

Quadro 1 - Nomenclatura das bases 

 

Fonte: Abnt (2011), Abnt (2013) E Abnt (2015). 

Senço (2001) apresenta o Sistema de Pavimentação Permeável como uma 

alternativa ao sistema de pavimentação tradicional (asfáltico), para redução das 

graves consequências ocasionadas no ciclo hidrológico natural, devido a 

impermeabilização do solo. Através deste sistema, é possível reduzir com eficiência, 

praticamente por completo o escoamento superficial de águas, além de propiciar 

lentidão no alcance dos fluxos de águas ao subleito, prevenindo erosões do solo. O 

Sistema de Pavimentação Permeável também efetua a filtragem da água permeada 

nele, minimizando a contaminação dos leitos. 
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Porém existem algumas limitações para a utilização de pavimentos 

permeáveis, dentre elas estão, o solo do subleito exibe uma menor permeabilidade ou 

se a altura do lençol freático estiver elevada. Nessa circunstância o sistema permeável 

exerce a funcionalidade de um poço detenção, e necessita de uma previsão de um 

sistema de drenagem com tubos perfurados com espaçamento de três a oito metros 

para conduzir o fluido à rede de drenagem FERGUSON (2005). 

Este sistema precisa prevê o esvaziamento do “poço” com o espaço de seis a 

doze horas, caso a água drenada apresentar contaminação, o lençol freático sofrera, 

a ausência de controle na construção, sendo erro de compactação das camadas que 

descressem a permeabilidade ou na manutenção, que pode gerar o entupimento das 

vias que levam a água para a estrutura (SENÇO,2001). 

Segundo Ferguson (2005), em sua estrutura os pavimentos permeáveis têm 

como definição, o espaço livre em sua estrutura, por onde a água pode permear. O 

revestimento permite a passagem da rápida da água, desta forma evita o que a 

mesma escoe de forma superficial ou forme poças, assim sendo garante que 100% 

da água superficial seja percolada sobre o pavimento. Quando isso ocorre a água fica 

armazenada na base do mesmo, que por sua vez necessita ser dimensionado de 

forma adequada. Esse pavimento permeável apresenta a seguinte seção, de acordo 

com a Figura 1. 

Figura 1 – Seção típica de pavimento intertravado impermeável 

 

Fonte: Associação de cimento Portland (2011) 
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De acordo com Senço (2001), os pavimentos são compostos por camadas, em 

média são cinco camadas na seção transversal do pavimento, sendo elas, a camada 

que regulariza o solo, reforço de subleito, sub-base, base e revestimento, suas 

camadas e materiais são decididos através de seu dimensionamento. Cada camada 

contribui de uma forma e juntas formam uma superfície que resiste aos esforços. 

A camada de regularização do subleito demonstra variadas, sua formação se 

dá pelo solo do lugar onde o pavimento será executado, sua camada possui 

peculiaridades distintas. Sua espessura é assimétrica, e sua construção é para 

configurá-lo, no sentido transversal e longitudinal (SENÇO,2001). 

O reforço de subleito é a camada sobreposto ao subleito, a NBR 11170/ 1990 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1990), descreve como 

camada de suporte maior comparada ao subleito, sua execução se dá para diminuição 

da sub-base e de espessura continua. 

Acima do reforço do subleito vem a camada identificada como sub-base, está 

não se faz necessária em todos projetos de pavimento, para utilizá-la deve ser feita 

uma análise, que depende de sua demanda de resistência do pavimento. De acordo 

com a NBR 11170/1990, a definição para sub-base como camada que complementa 

e faz a transição entre a base e o subleito, seu intuito é de diminuir a espessura da 

base. 

A camada de base é designada a resistir aos esforços provenientes dos 

veículos, assim tem a distribuição nas demais camadas, e na que está construída o 

revestimento. A base deve receber de forma correta o dimensionamento para que 

receba as cargas. O pavimento pode ser constituído por base e revestimento, porém, 

a base pode ou não ser usada juntamente com o sub-base e pelo reforço de subleito 

(NBR 11170, 1990). 

A base tem alguns materiais para serem utilizados nos pavimentos, no Quadro 

2, identifica os em rígidas, semirrígidas e flexíveis. 
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Quadro 2 - Nomenclatura das bases 

 

Fonte: adaptado de Senço, 2001 

O revestimento é a primeira camada do pavimento. Senço 2001 diz que, está 

camada segura toda a atuação do trafego e é designada a dá melhorias a área de 

rolamento e proporcionar conforto e segurança a seus usuários, além de ter o papel 

de resistir a deterioração, sendo assim, elevando o tempo de vida útil da estrutura. 

Esta etapa das camadas é considerada a de maior importância de um 

pavimento, com isso pode-se utilizar variados materiais. O Quadro 3 revela alguns dos 

tipos e suas especificações. 

Quadro 3 – Nomenclatura dos revestimentos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revestimentos 

 

 
Rígidos 

Concreto de cimento 

Macadame de cimento 

Paralelepípedos rejuntados com cimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betuminosos 

Concreto 

betuminoso 

 

 

 
Usinados 

Pré-misturado a 

quente 

Pré-misturado a frio 
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Flexíveis 

 

 
 

Tratamento 

superficial 

 

Penetração 

direta 

Simples 

Duplo 

 

Penetração 

indireta 

Triplo 

Quádruplo 

 

 
Calçamentos 

Alvenaria poliédrica 

Paralelepípedos 

Blocos de concreto pré-moldados e articulados 

Fonte: Senço 2001 

 
Como demostrado no quadro acima, os blocos intertravados de concreto são 

classificados como pavimentos flexíveis, isso se dá por sua aplicação e 

funcionalidade. Esse tipo de pavimento flexível tem uma limitação para sofre 

deformação, e não chegar ao rompimento. São dimensionados para resistir a 

compressão e a tração na flexão (SENÇO,2001). 

A NBR 15953 (ABNT 2011) diz que, classifica o pavimento intertravado como 

o pavimento flexível onde sua estrutura tem a composição de camada de base, de 

revestimento que é feita de elementos de concreto colocadas em uma base de 

assentamento. 
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3. DIMENSIONAMENTO 

Para realizar o dimensionamento dos pavimentos é importante conhecer os 

variados tipos e suas geometrias. Se tem variados tipos de peças de concreto. A 

Figura 2 demonstra os modelos permeáveis de concreto que obtém o selo de 

qualidade pela Associação Brasileira de Cimento Portland. 

Figura 2 – Seção típica de pavimento intertravado impermeável 

 

Fonte: Associação de cimento Portland (2011) 

Além de apresentar uma variedade de formas, também se tem variedades nos 

tamanhos disponibilizados no mercado. A espessura da peça deve ser relevante na 

hora da escolha, pois essa escolha se dá para a finalidade do pavimento. Quanto mais 

elevado sua espessura mais elevada é o seu travamento no piso. Desta forma, é 

necessário limitar a relação do comprimento e a espessura, a Equação 1 ilustra essa 

limitação (FARIA,2011). 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 ≤ 4       (1) 

 

A tabela 1 demonstra de acordo com a espessura de cada peça o tipo de 

tráfego que a mesma atende e a função destinada a cada pavimento. As 

características para cada tipo de tráfego, seja leve, médio ou pesado, deve submeter-

se as solicitações do eixo padronizado que é de 80KN (SENÇO,2001). 
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Tabela 1 – Utilização de acordo com a espessura da peça 

 

Fonte: ABNT (2015). 

3.1 Avaliação Do Dimensionamento 

A NBR 9781/2013 avalia o dimensionamento através do paquímetro com 

exatidão de 0,1mm, e deixando as medidas reais de comprimento, da largura e a 

espessura de cada peça de concreto. Antes de realizar os ensaios necessário 

previstos em norma, as medidas nominais precisam ser informadas pelo fabricante 

(ABNT,2013). O Quadro 4 mostra as medidas de acordo com o tipo de peça para 

realizar o dimensionamento. 

Quadro 4 – Os tipos de peças de concreto 

 

Fonte: ABNT (2013). 
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3.2 Altura Do Reservatório Dos Agregados 

Quando se trata de dimensionamento do pavimento impermeável, significa 

determinar o volume drenado da superfície, ou por outra área que também contribua 

e seu volume e passe para área do pavimento. O projeto obtém sua precipitação 

através da base do tempo a qual o mesmo irá retornar em projeto e da equação IDF 

(intensidade, duração e frequência) do local (FARIA,2011). 

 Tratando-se de uma base permeável de total infiltração (não contém tubos de 

drenagem internos), o reservatório de perdas interno precisa garantir a adequação do 

volume de água proveniente da chuva que é prevista em projeto, menos o volume que 

infiltra durante a chuva (SENÇO,2001). Para obter o valor retido pelo pavimento 

poroso é necessária uma equação, como está demonstrado na Equação 2. 

 

𝑉𝑅 = (𝑖𝑝 + 𝑐 − 𝑖𝑒). 𝑡𝑑        (2) 

 

Onde: 

 

𝑉𝑅 =  𝑂 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑚;  

𝑖𝑝 =  𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑣𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑚/ℎ;   

𝑖𝑒 =  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑚/ℎ;   

𝑡𝑑 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠;   

𝑐 =  𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑜 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣é𝑙.   

Depois desta equação se calcula a Equação 3. 

𝐶 = 𝑖𝑝. 𝐴𝑐/𝐴𝑝       (3) 

 

Onde: 

 

𝐴𝑐 =  é 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑒𝑙;  

𝐴𝑝 =  é á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑒𝑚𝑛𝑡𝑜.   
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E por último a profundidade do reservatório interno de perdas do pavimento é 

dada na Equação 4:  

𝐻 = 𝑉𝑟/𝑓       (4) 

 

Onde: 

 

𝐻 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑚𝑚;  

𝑓 =  𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙;   

A Equação 5 demonstra o cálculo para chegar à porosidade do material e assim 

encontrar o valor de f. 

𝑓 = 𝑉𝐼 . 𝑉𝑔/𝑉𝑡       (5) 

 

Onde: 

 

𝑉𝐿 = é 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠;  

𝑉𝑔 =  é 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑠;   

𝑉𝑇 =  é 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎;   

 

Recomenda-se utilizar no reservatório, britas 3 e 4, e sua porosidade está na 

escala de 40 a 50%. Nos pavimentos permeáveis, deve levar em consideração ligação 

entre a força da chuva prevista em projeto e a transmissão hidráulica da estrutura (a 

2ª a todo momento maior que a 1ª), sua visibilidade só é possível através de taxas de 

infiltração maiores que 7 mm/h (AMARAL, 2017). 

Para uma representativa amostragem do solo do subleito, deve-se a efetuação 

de sondagens com profundidades de 0,6 a 1,2 m infra do reservatório de perdas 

britadas (agregados). Sendo assim a camada que é impérvio ou o nível do lençol 

freático precisa estar no mínimo a 1,2m inferior a estrutura do pavimento. Levando em 

consideração questões de construção, é recomendável que o reservatório obtenha a 

fundura mín de 15 centímetros (AMARAL, 2017). 

3.3 Condutividade Hidráulica 

Os revestimentos de pavimento impermeáveis, tem sua definição pela medida 

que consente a avaliação correta do seu desempenho, no dimensionamento e na 
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assistência no decorrer da vida útil. O mesmo é determinado pelo coeficiente de 

permeabilidade (K), que é de facilmente calculado através da Lei de Darcy (relação 

entre a taxa de infiltração e o coeficiente de permeabilidade), que utiliza um parâmetro 

de carga variável a partir de procedimento proposto pelo Amerian Concrete Institute  

(AMARAL, 2017). Demonstrado na Equação 6. 

𝐾 = 𝐴1. 𝐿/𝐴2. 𝑡 𝑙𝑜𝑔(𝑖/ℎ𝑓)      (6) 

 

Onde: 

 

𝐾 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒;  

𝐴1 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑚²;  

𝐴2 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑒𝑚 𝑚²;   

𝐿 =  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑚;   

𝑡 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑓 𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠;   

ℎ𝑖 𝑒 𝑓 =  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜.   

De acordo com Pinto (2008), os revestimentos os revestimentos permeáveis 

precisam ter o coeficiente de permeabilidade maior que 10-5 metros/ segundos, isso 

na permeabilidade elevada. 
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4 PROCESSO DE EXECUÇÃO 

4.3.1 Procedimento Executivo 

De acordo com a distribuição de suas tensões, pode-se classificar os 

pavimentos como rígidos ou flexíveis. Os pavimentos rígidos transmitem cargas 

distribuídas para o subleito e o flexível transmite de forma concentrada, e pode-se 

considerar a existência de um terceiro tipo que é o semirrígido (Moura, 2011). O 

pavimento intertravado é considerado como flexível mundialmente, pelo seu modo de 

transmissão de tensões ao solo. A Figura 3 a seguir demonstra os dois tipos de 

pavimentos (MANZATO, 2016). 

Figura 3 – Distribuição de tensões em pavimentos 

 

Fonte: Manzato (2016)  

 

O pavimento intertravado possui camadas similares ao pavimento 

convencional, exceto nas camadas e na peça. Como demonstra a Figura 4, as 

camadas que formam o pavimento intertravado permeável em sua infiltração total 

(MANZATO, 2016). 

Figura 4 – Seção Tipo de Pavimento Permeável Intertravado 
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Fonte: Amaral (2017) 

 

A definição das camadas e elementos que constituem o pavimento intertravado 

de concreto permeável é realizado de acordo com cada fase do método de execução 

e seu detalhamento. O Quadro 5 mostra cada etapa que envolve a execução do 

pavimento (AMARAL,2017). 

 

Quadro 5 – Os tipos de peças de concreto 

 

Fonte: Amaral (2017) 
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As camadas e os elementos que formam os pavimentos como citado acima 

devem seguir 8 etapas para sua execução ser considerada eficiente. É de extrema 

importância seguir cada uma das etapas a fim de projetar de forma eficaz e 

econômica. Descrições (MANZATO,2016). As descrições de cada etapa são:  

 

✓ etapa 0: tem o intuito de auxiliar a garantir a qualidade dos 

serviços realizados;  

✓ A etapa 1: o subleito é a camada de fundação do terreno que 

recebe o pavimento industrial;  

✓ A etapa 2: é a instalação das contenções nas laterais e tem a 

finalidade de restringir o piso e fornecer estabilidade ao sistema; 

✓ A etapa 3: é usada em casos que não se aconselha a construção 

da base direta no subleito por motivos de economia e técnicas; 

✓ A etapa 4: fala sobre a base que é a mais importante em quesito 

estrutural, pois a mesma recebe e faz a distribuição dos esforços 

provenientes do tráfego; 

✓ A etapa 5: é a qual as peças de concreto são inseridas; 

✓ A etapa 6: para assentar as peças deve ser feito a marcação da 

1ª fiada e depois dela é realizado o alinhamento das demais 

peças; 

✓ A etapa 7: o rejuntamento é constituído de areia ou o pó da pedra 

e é espalhado sobre as peças depois de assentadas para realizar 

o preenchimento das juntas. 

4.3.2 Etapas Do Procedimento Executivo (Preparo do subleito) 

O subleito é a camada de fundação do terreno que recebe o pavimento 

industrial. Na fase de preparação do projeto são realizados testes, o intuito é de 

conhecer a granulometria, tipologia e resistência do solo para o subleito. Inicialmente 

no projeto deve-se conhecer o material de subleito com demonstra o Quadro 6 

(LEVY,2009). 
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Quadro 6 – Ensaios para caracterização do subleito 

 

Fonte: Neves et al, 2005 e UFBA, 2010 

 

4.3.3 Execução Da Camada De Sub-Base. 

No caso da sub-base sua utilização é recomendada em casos que não seja 

aconselhável a construção da base diretamente sobre o subleito por razões técnico-

econômicas (Manzato, 2016). Quanto aos ensaios utilizados e seu procedimento 

executivo são parecidos com os da base. Na Tabela 1 tem a demonstração da 

distribuição granulométrica indicada pela NBR 16416 (ABNT,2005) em relação a sub-

base. 

Tabela 2 – Distribuição Granulométrica recomendada para a sub-base 

 

Fonte: ABNT (2015) 
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4.3.4 Execução Da Camada Da Base  

Referindo-se a base, esta é a camada mais importante na estrutura, a mesma 

recebe e distribui os esforços causados pelo tráfego, normalmente a base é de 2 a 20 

vezes mais espessa que o revestimento. Os pavimentos impermeáveis têm a função 

de transmitir as solicitações, além disso, funcionam como reservatório, que 

armazenam de forma provisória a água proveniente da chuva, até que está se infiltre 

no solo, ou seja, encaminhada para uma rede de drenagem lateral (ACIOLI, 2005). 

Para calcular o suporte de carga e a permeabilidade, deve-se definir em projeto 

as espessuras da base e da sub-base, para a precipitação da região e das 

características do solo. No intervalo de 100 mm, é ideal a compactação do material 

(Silva,2012). Existe uma sequência de execução da mistura, são elas, espalhamento 

e correção da umidade do material da base, antecedendo o início da compactação 

(DNIT,141/2010). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido o amplo crescimento da urbanização nas cidades, a impermeabilização 

do solo, feita através do tradicional sistema de pavimentação asfáltica (impermeável), 

nota-se um aumento na incidência de problemas devido à impactos no ciclo 

hidrológico natural. A impermeabilização do solo prejudica gravemente o escoamento 

e a chegada de águas ao lençol freático, ocasionando modificações nos leitos dos rios 

e canais, que por consequência elevam a incidência de enchentes. 

 Além destes fatores, há também impactos no clima, devido ao efeito chamado 

de “Bolhas de Calor”, no qual a elevação da temperatura provoca aumento de 

precipitações. O Sistema de Pavimentação Permeável apresenta-se como uma 

alternativa ao sistema de pavimentação tradicional (asfáltico), para redução das 

graves consequências ocasionadas no ciclo hidrológico natural, devido a 

impermeabilização do solo.  

Através deste sistema, é possível reduzir com eficiência, praticamente por 

completo o escoamento superficial de águas, além de propiciar lentidão no alcance 

dos fluxos de águas ao subleito, prevenindo erosões do solo. O Sistema de 

Pavimentação Permeável também efetua a filtragem da água permeada nele, 

minimizando a contaminação dos leitos.  

Adotar o Sistema de Pavimentação Permeável mostra-se como uma opção 

viável para a redução da vazão drenada superficialmente, contribuindo para melhoria 

da qualidade das águas e subsequentemente seu retorno aos leitos. E importante a 

disseminação deste conhecimento, a fim de incentivar a adoção desta alternativa de 

pavimentação, seja pela iniciativa pública ou privada, desta maneira será possível 

agregar mais qualidade de vida aos que se encontram em locais urbanizados. 

 É impreterível aprofundar-se neste campo de conhecimento, para tal, faz-se 

necessária a disponibilização de conteúdo abordando este tema tecnicamente, de 

forma objetiva e clara. Como sugestão quanto à trabalhos futuros, sugere-se abordar 

a integração dos sistemas de reuso de água e o sistema de pavimentação permeável.  
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