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RESUMO 

 

As pavimentações têm apresentado alguns problemas, como das águas das chuvas, 
qualidade da pavimentação, sobrecargas dos veículos e espessuras insuficiente para 
construção do pavimento, esses problemas afetam principalmente os grandes centros 
urbanos e a pavimentação permeável torna-se uma alternativa adequada para o 
controle do escoamento de águas superficiais. Com base no contexto apresentado 
que o presente trabalho possui o objetivo de apresentar e demonstrar a utilização do 
pavimento asfáltico e as vantagens obtidas com sua prática. A Justificativa de 
realização da presente pesquisa tem em vista que o Brasil que ainda conta com um 
sistema tradicional de drenagem que consiste em escoar a água das chuvas que 
acumulam sob os pavimentos para sistemas auxiliares como bueiros e quando 
acontecem precipitações em grandes quantidades o escoamento torna-se ineficiente 
devido a defasagem desses sistemas. A metodologia utilizada no trabalho foi a 
realização de um levantamento exploratório por meio da bibliográfica utilizando as 
bases de dados e compilando as informações de teses, publicações, artigos, livros, 
dissertações e revistas para desenvolver as informações e conteúdo desenvolvido e 
utilizado na presente pesquisa. Com base no conteúdo apresentado é possível 
concluir que o pavimento permeável é uma solução para os problemas com o grande 
volume de precipitação e isso pode ser prático através do concreto asfáltico poroso. 
 
Palavras-chave: pavimento permeável; concreto asfáltico poroso; drenagem urbana. 
 

 

  



NETO, Arthur Barbosa da Silva. Asphalt Pavement: Sustainability from Permeable 
Pavement. 2019. Course Completion Work (Undergraduate Degree in Civil 
Engineering) -Faculty Anhanguera, Niterói Rio de Janeiro, 2019. 

ABSTRACT 

The pavements have presented some problems, such as rainfall, pavement quality, 
vehicle overloads and insufficient pavement thickness, these problems affect mainly 
the large urban centers and the permeable pavement becomes an adequate 
alternative for the control of the pavement. surface water runoff. Based on the context 
presented that the present work has the objective of presenting and demonstrating the 
use of asphalt pavement and the advantages obtained with its practice. The reason for 
this research is that Brazil still has a traditional drainage system that consists of 
draining the water from the rains that accumulate under the pavements for auxiliary 
systems like culverts and when precipitations occur in large quantities the flow makes 
inefficient due to the lag of these systems. The methodology used in the study was to 
carry out an exploratory survey using the bibliography using the databases and 
compiling the information of theses, publications, articles, books, dissertations and 
journals to develop the information and content developed and used in the present 
research. Based on the presented content it is possible to conclude that the permeable 
pavement is a solution to the problems with the great volume of precipitation and this 
can be practical through the porous asphalt concrete. 
 
Keywords: permeable pavement; concrete porous asphalt; urban drainage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área de infraestrutura por abranger uma complexidade muito maior que 

projetos usuais da engenharia, demonstra a necessidade de planejamento e um bom 

projeto realizado. Utilizando estes parâmetros a possiblidade de atender a demanda 

necessária pode satisfazer o crescimento populacional abrangendo a estrutura das 

cidades resolvendo o problema que pode vir a acontecer. Entretanto, a área de 

infraestrutura é muito precária no país e a ocorrência de problemas neste setor é uma 

eventualidade muito usual, e impacta de forma muito negativa a população vigente 

desta área urbana, principalmente quando relacionado as estradas urbanas. 

As pavimentações nas vias urbanas brasileiras estão em constantes 

necessidades de melhorias, sendo para facilitar a locomoção de pessoas ou 

transporte de produtos, mesmo com as melhorias o sistema de pavimentação tem 

apresentado alguns problemas, coma das águas das chuvas, qualidade da 

pavimentação, sobrecargas dos veículos e espessuras insuficiente para construção 

do pavimento esses problemas afetam principalmente nos grandes centros urbanos, 

e diante desse contexto, a pavimentação permeável torna-se uma alternativa 

adequada para o controle do escoamento de águas superficiais. 

A justificativa então da presente pesquisa tem em vista que é necessário, as 

realizações de soluções que são desenvolvidas na área da engenharia, para que esta 

ocorrência seja mitigada ou até evitada. Uma solução que se apresenta relevante para 

as estradas e pavimentos e que consegue atuar sobre a drenagem, são os pavimentos 

permeáveis. Os pavimentos permeáveis utilizam, métodos técnicos para a 

pavimentação de estradas permitindo a infiltração de água sobre toda a área do 

pavimento, determinando assim efeitos muito influenciadores sobre o volume de água 

fluvial, relacionando a drenagem urbana viabilizando um procedimento essencial em 

locais com volumes consideráveis de precipitação (ACIOLI, 2005). 

Tendo em vista os problemas com drenagem urbana nas cidades e a crescente 

urbanização, a infraestrutura urbana não irá ter a capacidade de suportar o grande 

volume de precipitações e de água sobre as ruas e cidades, resultando os problemas 

citados, tendo em vista este contexto, quais vantagens e benefícios o asfalto 

permeável pode trazer nessa perspectiva? 

O objetivo do presente trabalho foi realizar a análise da utilização do pavimento 

asfáltico e as vantagens obtidas com sua prática. Para atingir o objetivo do trabalho, 
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foi realizado a sua divisão em três partes agregando as informações e conteúdo para 

as considerações finais, primeiramente será introduzido o pavimento utilizados em 

estradas e rodovias e os seus detalhes construtivos, na sequência é contextualizado 

o pavimento permeável demonstrando sua funcionalidade e as propriedades desse 

método, e na terceira parte é detalhado a utilização do concreto asfáltico poroso como 

um dos métodos promissores para utilização como pavimento permeável. 

Para atingir os objetivos e propósitos apresentados no presente trabalho, a 

metodologia realizada se fundamentou na pesquisa bibliográfica, tentando a partir das 

referências documentadas qualificar e quantificar as informações obtidas. A revisão 

bibliográfica, ou revisão da literatura, é uma análise crítica, meticulosa e ampla das 

publicações correntes em uma determinada área do conhecimento (TRENTINI; PAIM, 

1999). A base de dados para estudo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

USP, Biblioteca Digital da Unicamp, Portal de Periódicos CAPES/MEC, esses 

serviram como instrumento para a coleta de dados, a partir dos seguintes termos e 

assuntos: Pavimentos urbanos; Pavimento permeável; Concreto asfáltico poroso. 

Após o levantamento dos dados foi realizado a avaliação do material obtido e 

separado aqueles para referencial e uso na aplicação do trabalho, compilando as 

principais informações. 
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2. PAVIMENTOS 

 

Para um melhor acesso a lugares mais viáveis para a sobrevivência, como 

áreas cultiváveis e com escassez de recursos naturais, o homem acabou criando o 

que se denomina de estrada. Os primeiros relatos de realização são da China, logo 

em seguida os romanos aperfeiçoando o método, criando alternativas para melhor 

utilização, quanto sua durabilidade e acessibilidade (BALBO, 2007).  

Com isso, criou-se o chamado pavimento, junto a sistemas de drenagem. Os 

egípcios também são povos importantes quanto ao aperfeiçoamento de pavimentos, 

uma vez que eles estão entre os primeiros a criar caminho aberto as primeiras vias, 

com criação de drenos laterais, para que além de vantajosas melhorias, funcionasse 

também de maneira estética, para possíveis desfiles militares, religiosos, dentre 

outros (MOTTA et al., 2008). 

Após compactação, executava-se o lastro de pedra, com intuito de melhorar as 

condições de apoio para as futuras camadas superiores. Em seguida, a camada 

superior era executada, feita com tijolos, pedras, ladrilhos e pedações de ferro. Os 

mesmos eram aglomerados por toda a pasta de cal, areia argila e pozolana (cinza 

volante vulcânica natural) (BALBO, 2007).  

A camada seguinte era realizada com pedras menores, sua compactação vinda 

logo depois, com função de impermeabilização do pavimento. 

Estas técnicas construtivas vieram sendo aprimoradas e estendidas por dois 

mil anos, levando assim seu uso para outros continentes além da Europa. Tinham por 

objetivo interligar diversas cidades, auxílio no aproveitamento de recursos disponíveis 

em regiões mais afastadas, grande escoamento de bens agrícolas e a criação de 

caminhos estáveis para a movimentação humana (MOTTA et al., 2008).  

A via romana que ganha maior destaque devido ao uso dessas técnicas é a Via 

Appia, tendo a sua construção iniciada no ano 312 a.C., via essa que ligava Roma e 

Taranto. Também são travessias importantes da época a Via Aurélia, Via Flaminia e 

Via Clodia. Já no Brasil, a elaboração da primeira obra estadual usou deste método 

como referência, se destacando a primeira rodovia pavimentada Calçada do Lorena, 

que ligava Santos a São Paulo (MOTTA et al., 2008). 

Segundo Balbo (2007), apesar de momentos de abandono do uso desta 

técnica, provenientes de grande decadência econômica sofrida pelos europeus 
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durante Baixa idade Média, com o ressurgimento da indústria artesanal, voltou-se ao 

uso e construção de pavimentações de vias.  

Estas técnicas tiveram uso até meados de 1770, quando o engenheiro francês 

Pier-Maria Jerolame Trésaguet levou essa elaboração a outro patamar. Com técnica 

inovadora, Pier empregou como metodologia construtiva de pavimentação a 

fundação. A fundação era confeccionada com camada superior de 08 a 10 centímetros 

de pedras trituradas dispostas a mão. 

Por entre 1825 e 1895 muitos estudos eram realizados acerca da elasticidade 

e resistência dos materiais. Isto fez com que se criassem normas para a construção 

de vias.  Já no século XIX, o concreto foi se viável como material para pavimentação, 

e desde então vem sendo uma ótima alternativa (BALBO, 2007). 

 

2.1  CLASSIFICAÇÃO DO PAVIMENTO 

 

Define-se por pavimento toda estrutura construída sobre terraplanagem, com 

objetivo de melhorar a dirigibilidade dos transeuntes através de uma superfície rígida 

que suporta esforços verticais e horizontais. Existem dois tipos de pavimentação, a 

pavimentação de concreto, conhecida como pavimento rígido e a pavimentação 

asfáltica, denominada flexível (BERNUCCI; MOTTA; CERATTI, 2010). 

De acordo com o DNIT (2006), os pavimentos podem ser classificados em três 

tipos, sendo ele: Pavimento Flexível, Pavimento Rígido e Pavimento Semirrígido.   

 

• Pavimento Flexível: aquele em que todas as camadas sofrem 

deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se 

distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas.  Exemplo 

típico: pavimento constituído por uma base de brita (brita graduada, macadame) ou 

por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada asfáltica, é constituído 

principalmente de materiais betuminosos. 

• Pavimento Rígido: aquele em que o revestimento tem uma elevada 

rigidez em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as 

tensões provenientes do carregamento aplicado. Exemplo típico: pavimento 

constituído por lajes de concreto de cimento Portland.  

• Pavimento Semirrígido: caracteriza-se por uma base cimentada por 

algum aglutinante com propriedades cimentícias como, por exemplo, por uma camada 



 

 13 

de solo cimento revestida por uma camada asfáltica.  

A Figura 1 demonstra o comportamento das camadas do pavimento flexível e 

rígido diante os esforços. 

 

Figura 1 - Comportamento do pavimento. 

 

Fonte: ARAÚJO (2016). 

 

É possível contextualizar então como ilustra a Figura 1, que as classificações 

de acordo com o tipo de pavimento determinam os materiais a serem utilizados na 

sua constituição e o tipo de estrutura a ser aplicada sobre o solo, sendo mais comum 

o asfalto e o concreto. 

 

2.2  PAVIMENTO ASFÁLTICO CONVENCIONAL 

 

Esse tipo de pavimento é obtido por um ligante betuminoso, proveniente da 

destilação do petróleo, sua consistência é adesiva e pouco reativa. Esse material tem 

por característica suportar grandes pressões externas, absorvendo a tensão, uma das 

razões por ser empregado em rodovias onde o fluxo de cargas pesadas é maior (GAL, 

1992). 

Entretanto, esse material tem outra característica marcante, a 

impermeabilidade. A união de seus agregados tem uma ação ligante, não permitindo 

a absorção de líquidos, dificultando o escoamento e promovendo o acúmulo de água 

em alguns locais onde haja problemas com o sistema de drenagem (GAL, 1992). 
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Em sua maioria os pavimentos são constituídos de asfaltos, sendo este um dos 

materiais mais antigos utilizados pelo homem. A sua aplicação para o pavimento foi 

pela primeira vez realizado na França em 1802, nos Estados Unidos em1838 e na 

Inglaterra em 1869, a utilização deste aglutinante sendo derivado do petróleo só deu 

início a partir de 1909 (MARQUES, 2006). 

A sua definição segundo Leite (2003), é que o asfalto é um material de 

consistência variável, de cor pardo ou preto, onde é constituído predominantemente 

de betume, tendo a sua origem na natureza através de jazidas ou obtido por meio do 

refino do petróleo. 

Segundo Marques (2006), os asfaltos utilizados para pavimentação são: 

 

a) Cimentos Asfálticos de Petróleo (CAP); 

b) Emulsão Asfálticas (EA); 

c) Asfaltos Modificados. 

 

O CAP, é um aglutinante pode definição com propriedades termoplásticas que 

possibilita a sua utilização quando quente, é impermeável à água evitando a 

penetração da água sobre a estrutura do pavimento impedindo futuros problemas, 

viscoelástico pois combina o comportamento elástico com viscoso quando está sobre 

a aplicação de cargas, e pouco reativo sua oxidação devido ao contato com o ar ocorre 

de forma lenta mais pode aumentar de acordo com a elevação da temperatura (LEITE, 

2003). 

Além do pavimento asfáltico utilizado nos pavimentos flexíveis, o concreto para 

os pavimentos rígidos é bem prático, exigem um procedimento mais simples e sua 

aplicação em túneis é essencial. 

 

2.3  PAVIMENTO DE CONCRETO 

 

Composto por placas de concreto com juntas de dilatação longitudinal e 

transversal, esse pavimento tem como característica básica uma significativa 

resistência a flexão. Essas placas podem ser armadas ou não, e o concreto pode ter 

características de elasticidade ou com tolerância a fissuração dependendo da 

aplicabilidade além de ser normalmente projetado para a suportar cargas pesadas 

com uma excelente durabilidade. Esse tipo de pavimento absorve as cargas e 
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distribui-as em uma grande área, dissipando assim as tensões verticais impostas 

pelos automóveis (BALBO, 2007). 

Conforme destaca a Figura 2, esse tipo de pavimento é comumente encontrado 

em aeroportos por conta da resistência mencionada. Entretanto, esse pavimento por 

ser rígido, tem baixa permeabilidade, a penetração da água ocorre nas juntas do 

pavimento. Para facilitar o escoamento nesse pavimento, pode-se utilizar diferentes 

materiais nas bordas da pista. 

 
Figura 2 - Pavimento de concreto. 

 

Fonte: ITAMBÉ (2016). 

 

Para aeroportos ou pavimentos industriais, o pavimento de concreto 

comumente utilizado é o com armadura contínua e de concreto protendido, ambos 

não possuem juntas de dilatação transversal. Já para uso em estradas, calçadas e 

vias, diversos são os tipos, como simples, armado, pré-moldado, entre outros 

(ITAMBÉ, 2016). 
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2.4  ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

 

O pavimento como caracterizado anteriormente é uma combinação de 

camadas sobrepostas que forma a superfície por onde trafegam os veículos e cada 

uma dessas precisa ser corretamente projetada para se adequar aos agregados 

utilizados e a cargas dos veículos, dessa forma sua estrutura precisa ser bem 

executada e definida, como determina as normas regulamentadoras. 

Segundo a NBR 7207 (ABNT, 2014) tem-se a seguinte definição: 

 

O pavimento é uma estrutura construída após terraplenagem e destinada, 
econômica e simultaneamente, em seu conjunto a: Resistir e distribuir ao 
subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego; melhorar as condições 
de rolamento quanto à comodidade e segurança; resistir aos esforços 
horizontais que nela atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento.  
(ABNT, 2014, p. 02). 

 

Sendo assim, a estrutura composta por camadas sobrepostas de diferentes 

tipos de materiais compactados denomina-se pavimento. Sua elaboração tem por 

objetivo atender toda a parte estrutural e operacional do tráfego, de maneira mais 

durável e no menor custo possível. No sentido estrutural, pode-se dizer que é 

elaborado para transmitir esforços de maneira a aliviar pressões sobre as camadas 

inferiores que são menores. 

Cada camada do pavimento tem uma função específica, as quais devem 

proporcionar ao usuário do veículo condições adequadas de suporte de rolamento em 

qualquer condição climática, ou seja, independe do clima, esse pavimento deve 

transmitir segurança no momento de seu uso (MARQUES, 2006). 

 

2.4.1 Camadas do Pavimento 

 

A primeira camada é denominada reforço do subleito que pode ser definido 

como uma camada de espessura e tamanho variável, dependendo do 

dimensionamento do pavimento. De solo argiloso, sua qualidade é superior a camada 

de sub-leito e, os esforços sofridos por essa camada serão aliviados por sua 

profundidade (EMCOMBRAS, 2014). A execução desta camada é demonstrada nas 

Figuras 3. 
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Figura 3 - Escarificação do subleito para tratamento e reforço. 

 

Fonte: ENCOMBRAS (2014). 

 

O subleito, trata-se do terreno onde será elaborado e apoiado todo o pavimento. 

O terreno terá de passar por diversos estudos relacionados principalmente a 

profundidade, onde atuam significativamente as cargas impostas pelo tráfego 

(EMCOMBRAS, 2014). Os materiais que compõem esta camada são materiais 

consolidados e compactados naturalmente, como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Compactação do subleito. 

 

Fonte: ENCOMBRAS (2014). 
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Na sequência as camadas implantadas para o pavimento são a base e a sub-

base, que vem a partir da necessidade de aliviar as pressões sofridas nas camadas 

de solo inferiores. A camada de base exerce a função de distribuir esforços nas 

camadas inferiores por ser muito espessa e a alternativa mais econômica é dividir a 

camada em duas, assim se formando a camada base e sub-base (EMCOMBRAS, 

2014).  A Figura 5 apresenta a camada contextualizada. 

 

Figura 5 - Camada base e sub-base. 

 

Fonte: JORNAL O LÍDER (2016). 

 

Estas camadas (base e sub-base) também podem funcionar como um grande 

e importante aliado quando o assunto é drenagem sub superficial dos pavimentos. A 

forma construtiva das bases pode ser elaborada por solo estabilizado de uma forma 

naturalmente ou feito através da mistura de solos mais agregados, tais como brita 

graduada, brita graduada tratada com cimento, solo estabilizado com ligante hidráulico 

ou asfáltico, concretos, dentre outros materiais (BERNUCCI; MOTTA; CERATTI, 

2010).  

A camada final é o revestimento que é a superfície que recebe as cargas 

estáticas ou dinâmicas do pavimento, sem sofrer absurdas deformações tanto 

elásticas, plásticas, desagregação de componentes ou perda de compactação. No 
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momento em que é elaborado, necessita ser composto por materiais muito 

aglutinados, para que se possa evitar sua movimentação horizontal. Os materiais que 

o compõe são blocos pré-moldados de concreto, placas de concreto, concreto 

compactado e pedras cortadas justapostas. Seu processo de execução está ilustrado 

na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Revestimento asfáltico 

 

Fonte: TRANSPORTA BRASIL (2012). 

 

Como foi possível apresentar essas são as camadas que fazem parte da 

estrutura de um pavimento a sua constituição é obrigatória para que o pavimento 

funcione em estado adequado e a realização inadequada de alguma destas, seja por 

materiais ou projeto, pode ocasionar em patologias nos pavimentos.  
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3. PAVIMENTO PERMEÁVEL 

 

O conceito pavimento geralmente se refere a qualquer tratamento de superfície 

ou revestimento que deve suportar qualquer tipo de movimentação de tráfego. O 

revestimento permeável possui uma porosidade e permeabilidade significativamente 

altas para influenciar o escoamento interno e tem um impacto positivo no meio 

ambiente. Pavimentos com baixo índice de vazios e baixa porcentagem de infiltração 

de água não são considerados porosos (VIRGILIIS, 2009). 

Pavimentos permeáveis são superfícies de drenagem que realização a 

penetração, armazenamento e infiltração de parte ou de toda a água do escoamento 

em superfície em uma camada de depósito temporário no solo, que é gradualmente 

absorvida a partir do próprio solo (ACIOLI, 2005). 

Os pavimentos permeáveis incluem asfalto e concreto porosos, blocos e muitos 

outros sistemas construtivos que podem ser usados nas áreas urbanas mais comuns, 

como calçadas, estacionamentos, praças, parques e áreas abertas, como estradas 

locais e tipos de acessos (GAL, 1992). A Figura 7 demonstra um exemplo de uso 

desse tipo de pavimento. 

 

Figura 7 – Blocos de concreto poroso e permeável para pavimento em 
estacionamento. 

 

Fonte: ABCP (2013). 
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Os pavimentos são basicamente constituídos dos mesmos materiais, apesar 

dos pavimentos permeáveis possuir conotações diferentes. No Quadro 1 seguir é 

demonstrado os componentes e materiais utilizados nos pavimentos permeáveis, 

porém os pavimentos permeáveis não possuem todos os componentes 

demonstrados, a resolução se demonstra melhor quando realizada a combinação 

perfeita dos componentes para atender à necessidade. 

 

Quadro 1 - Componentes e elementos utilizados em pavimentos permeáveis. 

 

Fonte: VIRGILIIS (2009). 

 

Como contextualizado, o pavimento permeável se demonstra como uma nova 

alternativa para estradas, e sua realização é simples, os materiais utilizados em sua 

maioria são os mesmo que o pavimento tradicional asfáltico e como vantagem pode 

ajudar nos problemas tidos com drenagens em grandes centros urbanos. 
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3.1  PROPRIEDADES DO PAVIMENTO PERMEÁVEL 

 

A estrutura do pavimento permeável é composta de camadas de agregados de 

diferentes granulometrias que possibilitam maior volume de vazios com capacidade 

de acúmulo de água, é justamente nesse ponto que esse tipo de pavimento se destaca 

em relação aos convencionais (BERNUCCI; MOTTA; CERATTI, 2010). 

Embora seu custo seja mais elevado que o pavimento asfáltico convencional, 

sua velocidade de percolação é significativamente maior, quando comparado ao 

asfalto convencional molhado a água tende a desaparecer rapidamente sob esta 

superfície, gerando um custo benefício muito vantajoso (TOMAZ, 2009). 

Com base nesse contexto, esse tipo de pavimento permite uma drenagem 

superior das precipitações, minimizando os índices de enchentes. Isso por que, 

constituição permeável desses pisos permite passagem de até 95% do volume de 

água que entra tendo velocidade de percolação variando de 0,2 a 0,9 metros por 

segundo, dependendo do tipo de material (BALBO, 2007). 

Abaixo, o Quadro 2 destaca alguns dos aspectos do pavimento permeável em 

comparação com os outros dois tipos mais utilizados, o concreto e o asfalto 

convencional. 

 

Quadro 2 - Comparativo entre os tipos de pavimento 

Material 
Critérios                         

Asfalto 
Permeável 

Concreto 
Asfalto 

Convencional 

Periodicidade de 
manutenção 

Varia de acordo 
com o uso (6 

meses a 2 anos) 
6 meses a 2 anos Depende do local 

Custo de 
implantação 

Médio Médio Médio 

Custo de 
manutenção 

Médio a alto Médio a alto Baixo 

Tipo de uso 

Todos, desde 
que com 
estrutura 
reforçada 

Todos, desde 
que com 
estrutura 
reforçada 

Todos 

Capacidade de 
absorção 

Boa Boa Nula 

Acústica Boa Boa Média 

     Fonte: ACIOLI (2005). 
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Vale ressaltar que de acordo com o American Concrete Institute – ACI, para 

que o pavimento seja considerável permeável ele deve dispor de cerca de 15% a 25% 

de lacunas em sua estrutura, valor significativo quando confrontado com os 

pavimentos convencionais, que possuem de 3% a 5% de espaços vazios na sua trama 

(ACI, 2010). 

 

3.2  CLASSIFICAÇÃO DO PAVIMENTO PERMEÁVEL 

 

Os pavimentos permeáveis podem ser determinados como possuindo funções 

de reservatório, segundo Acioli (2005), o mesmo possui duas funções que determina 

a sua constituição: 

 

a) Função Mecânica: sobre o quadro estrutural que permite o realizar o 

carregamento determinado pelo tráfego de veículos.  

b) Função Hidráulica: relacionado ao armazenamento, que retém 

temporariamente a água através da porosidade dos materiais, seguido de 

drenagem e, se possível, pela penetração no solo do interior. 

 

Os tipos de pavimento com funções voltadas para a drenagem urbana e pluvial 

(BAPTISTA, 2005) podem ser assim classificados: 

 

a) Pavimentos com revestimentos permeáveis: permitem que a água da chuva 

atinja as camadas inferiores da calçada e causem uma ligeira diminuição no 

escoamento superficial. 

b) Pavimentos porosos para contenção: elas desempenham o papel de 

armazenar a precipitação temporária da água da chuva, ou seja, com 

escoamento local, ausente das funções de infiltração, elas são divididas em: 

• Pavimentos de armazenamento porosos com infiltração direta, com 

superfícies permeáveis. 

• Pavimentos porosos para contenção com infiltração indireta, com 

superfícies impermeáveis. 
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c) Pavimentos de infiltração porosa: desempenha duas funções diferentes, o 

armazenamento temporário e a penetração da água da chuva dividem-se 

em: 

• Pavimentos de infiltração porosa com infiltração distribuída, com superfícies 

permeáveis. 

• Pavimentos de infiltração porosa com infiltração local, com superfícies 

impermeáveis. 

 

Para cada um desses diversos tipos de pavimentos tem uma certa estrutura 

determinada em relação ao seu uso. 

Com relação a camada na superfície, o revestimento é impermeável, no caso 

de pavimentos convencionais novos, construídos em concreto de cimento Portland ou 

concreto asfáltico; semipermeável com relação aos pavimentos em paralelepípedos, 

calçamento poliédrico ou blocos de concreto, e, finalmente, permeável, em concreto 

asfáltico poroso tipo CPA, peças pré-moldadas de concreto poroso e blocos de 

concreto vazados (VIRGILIIS, 2009). 

Ainda segundo Virgiliis (2009) A estrutura do pavimento não varia tanto do 

pavimento clássico, que geralmente consiste em pedra britada e aglomerante. O 

índice de vazios determina uma grande participação realização do armazenamento. A 

conexão da estrutura da calçada à base ou ao piso adjacente deve ser realizada com 

a instalação de revestimentos geotêxtis apropriados para garantir que a estrutura não 

esteja entupida e que a função de infiltração seja garantida. 

Quando uma vedação é necessária, como por exemplo os reservatórios, a 

conexão com a base não deve ser realizada e se pode usar geomembranas ou folhas 

de plástico de espessura suficiente para impedir a entrada de água (FERGUSSON, 

2005). 

 

3.3  FUNCIONALIDADE DE PAVIMENTOS PERMEÁVEIS 

 

Segundo Fergusson (2005), é possível comparar a proporção de áreas 

cobertas com a área potencial de realização deste método, em alguns setores de uso 

para determinar a posição dos revestimentos dos pavimentos permeáveis. 

A partir da análise realizada por Cappiella e Brown (2001), é possível eleger 

áreas acessíveis para realização dos pavimentos permeáveis: 
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a) Setores comerciais (estabelecimentos comerciais ou lojas) – A área de 

estacionamento é uma grande parte deste setor. Algumas vagas de 

estacionamento não recebem cargas significativas que podem afetar a 

estrutura, muitas delas estão sujeitas a tráfego leve e levemente médio, 

possibilitando estes pontos adequados para o uso do método. 

b) Setores de uso predial (prédios de apartamentos) – Os lugares de 

estacionamento correspondem às áreas da estrada. As calçadas e a maioria 

dos estacionamentos têm um pequeno tráfego e uma pequena carga, e 

também são adequados para o uso de uma pavimentação permeável, mas 

as estradas podem receber diferentes tipos de carga que variam de lugar 

para lugar. 

c) Setores de uso residencial (casas) – a zona de estacionamento se refere a 

garagens e manobras de veículos; as estradas recebem apenas tráfego 

local e calçadas para os pedestres; Estes três tipos de pavimentos 

caracterizam-se por cargas baixas e cargas repetitivas estáticas ou 

dinâmicas, pelo que são adequados para a utilização de revestimentos 

permeáveis sem sérios problemas estruturais. 

 

Como regra geral, os pavimentos são considerados estruturas que devem estar 

secas sem exposição à água. Portanto, utiliza-se sistemas que são impermeáveis, isto 

é, a umidade do solo é um aspecto não negativo na redução da capacidade de 

compressão mecânica da estrutura e do comportamento físico da camada de suporte 

e que inclui a degradação do revestimento devido à formação de trincas e 

subsequente formação de vasos ou outras penetrações típicas de patologias de água 

na estrutura. 

Os revestimentos permeáveis são usualmente ausentes dos métodos de 

impermeabilização porque, ao contrário das superfícies de pavimento convencional, 

eles têm a composição adepta a absorção água e, portanto, hidratam as camadas 

inferiores do solo (ACIOLI, 2005). 

A execução de pavimentos permeáveis visa criar um incentivo para a drenagem 

das cidades. Como dispositivo de penetração, atua como um método alternativo para 

aumentar a permeabilidade da terra urbana e torna-se um meio de drenagem 

(VIRGILIIS, 2009). 
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Acontece, uma situação a ser estimada de modo que os órgãos determinados 

pela drenagem recomendam sistemas voltados a permeabilização da água ao 

contrário que órgãos estipulados pela pavimentação preferem preservar as camadas 

em um estado seco visando a estabilização estrutural e consequente aumento na 

capacidade de carga sobre o leito (VIRGILIIS, 2009). 

 

3.4  CUSTO E BENEFÍCIO DO PAVIMENTO PERMEÁVEL 

 

É importante destacar que o custo deste pavimento em relação aos 

convencionais é mais elevado por diversas razões. Dentre elas, existe uma 

necessidade de agregados de maior qualidade, utilização de ligantes modificados por 

polímeros para evitar a penetração parcial de tintas, por conta disso, o material 

utilizado para sinalização das vias também é diferente. Entretanto, os custos 

ambientais embutidos no uso desse pavimento, promovem uma redução considerável 

no impacto ambiental (BONAFÉ, 2016). 

Consequentemente isso gera uma economia em gastos com reconstruções de 

perdas devido a enchentes, melhor aproveitamento da água de reuso, inclusive 

economia com os gastos no tratamento do esgoto, visto que acarreta em diminuição 

do volume de água lançada nas Estações de Tratamento de Esgoto por ligações 

clandestinas, além de consequentemente, melhorias na saúde da população, impacto 

este devido a diminuição de enchentes (VIRGILLIS, 2009). 

De acordo com Bonafé (2016), outro fator a ser considerado é a manutenção, 

os principais tipos de intervenção nesses pavimentos podem ser classificados em: 

 

• Conservação, correção parcial ou total de deficiências, ou é feita a proteção 

nas estruturas do pavimento; 

• Restauração, correção feita para trazer condições funcionais aceitáveis por 

meio de intervenções, onde desempenho e a durabilidade sejam superiores 

ao investimento financeiro que foi feito no local com necessidade de um 

projeto de engenharia completo e consistente; 

• Reconstrução, remoção total do pavimento presente, necessária quando 

os custos para a restauração são maiores que o da reconstrução do 

pavimento nela existente, quando não há confiabilidade no pavimento que 
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está sendo restaurado, precisa ser alterado por mudanças no traçado da 

rodovia. 

 

Para o pavimento permeável, a manutenção deve ser compreendida como o 

conjunto de serviços necessários para manter as características e funcionalidades 

necessárias para que o pavimento poroso cumpra seu papel de drenagem, absorção 

de ruídos, de deformações e de trincas ao longo do tempo. Segundo Acioli (2005), a 

periodicidade de manutenção para estes pavimentos gira em torno de 6 meses a 2 

anos.  

A formação de poças d’água indica um ponto de entupimento. Para a limpeza, 

deve-se evitar o uso de varrições que podem empurrar sujeiras finas para dentro dos 

poros, obstruindo-os, e aconselha-se uma rotina sucção a vácuo ou lavagem com 

mangueiras de alta pressão; A durabilidade do pavimento permeável vem sido muito 

estudada e está diretamente ligada a manutenção do dispositivo. A manutenção dada 

com o fim da vida útil envolve normalmente um processo de fresagem e substituição 

da camada danificada por uma nova (VIRGILLIS, 2009). 
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4. CONCRETO ASFÁLTICO POROSO 

 

É a mistura realizada entre aglomerante betuminoso e agregados de geometria 

constante. Concreto asfáltico de forma geral é conhecidamente denominado como 

material relativamente de custo baixo e de várias aplicações (VIRGILIIS, 2009). 

Concreto permeável é um concreto com um grande volume de vazios 

interconectados, feito com uma pequena quantidade de areia ou sem ela, permitindo 

o fluxo de grandes volumes de água sem impedimentos. Quando usada como forma 

de pavimento, absorve a água da chuva e permite que ela penetre diretamente no 

solo, eliminando o sistema de drenagem público. 

Conforme Baptista (2005), o uso de tecnologia de concreto asfáltico poroso é 

relativamente novo, já que o método tradicional do pavimento indica sua vedação. 

Desde o final dos anos 1970, na Europa e na América do Norte, a combinação de 

segurança no trânsito e capacidade de responder aos problemas hidrológicos 

causados pelo desenvolvimento urbano intensivo, levou a estudos experimentais que 

levaram ao uso operacional desde a década de 1980. 

O uso de concreto permeável permite aumentar os leitos de água e reduzir a 

taxa e a quantidade de escoamento superficial da água da chuva. Além de que, 

permite um uso mais eficaz do solo, de forma que mitiga ou até mesmo elimina outras 

operações locais de drenagem, como pontos de retenção de água, valas, etc. 

(POLASTRE; SANTOS, 2006). 

No concreto permeável, volumes determinados de água e cimento formam um 

espesso revestimento em torno dos grãos agregadas. Desta forma, se origina diversos 

vazios ligados, que determinam o componente permeável. Usualmente se consegue 

um índice de 15 a 25% de vazios e uma permeabilidade de água do valor de 

200L/m²/min. A boa porosidade diminui a resistência mecânica do material em 

comparação ao concreto usual, de forma que ele não pode ser utilizado a qualquer 

tipo de tráfego, porém é adequado à maior fatia dos pontos de tráfego baixo ou pouca 

intensidade (POLASTRE; SANTOS, 2006). A Figura 8 apresenta o pavimento 

permeável citado. 
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Figura 8 – Concreto asfáltico poroso aplicado a um estacionamento. 

 

Fonte: ABCP (2013). 

 

Como contextualizado com base na bibliografia, o concreto asfáltico poroso, se 

apresenta como sendo um relevante processo alternativo e solução na drenagem dos 

pavimentos, é um método que utiliza os materiais do pavimento asfáltico em 

combinação com outros trazendo vantagens em aproveitamento dos materiais 

tradicionais e introduzindo uma nova solução de permeabilidade para os pavimentos. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES 

 

Segundo Polastre e Santos (2008) o concreto poroso deve ter tamanho de 

grãos suficiente para garantir a abertura dos poros, o que permite que a água passe 

através do material, preferencialmente um grande agregado com ausência parcial de 

partículas finas. Deve ter uma alta porosidade de 15 a 20%, que é obtida limitando o 

conteúdo da mistura de 20 a 30% e uma resistência à compressão de 7 MPa após 28 

dias. 
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A norma DNER 386/99 define Camada Porosa de Atrito (CPA) como mistura 

asfáltica porosa (entre 18 e 25% vazios) originada em usina a quente, constituída de 

agregados, material de enchimento (fíler) e cimento asfáltico de petróleo alterado ou 

não por polímero SBS (estileno-butadieno-estileno), espalhado e comprimido a 

quente. 

As propriedades do concreto com poros são definidas pela granulometria, da 

quantidade de cimento, da relação água e cimento e do índice de vazios, o grau de 

agregação é um dos aspectos que influenciam as propriedades do concreto, pois afeta 

a resistência e a permeabilidade, que são propriedades importantes para a porosidade 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

O concreto regular é um material necessariamente poroso devido à sua 

composição, já que é impossível preencher todas as cavidades do agregado com 

pasta de cimento (MEHTA e MONTEIRO, 2008).  

No concreto com porosidade se usa grãos do agregado que tenham uma 

distribuição de tamanho de partícula constante com materiais de pequenos diâmetros 

e dimensões (menos de 0,075 mm) para preencher as lacunas entre os grãos maiores, 

resultando em um maior volume de vazios e, resultante, na permeabilidade ao 

concreto. 

Permeabilidade é uma propriedade que demonstra a possibilidade de passar 

água através de um material. Esta passagem é capaz de ser filtrada sobre pressão 

por difusão através de dutos delgados e por poros (POLASTRE; SANTOS, 2008) 

A conexão entre os poros no concreto torna-o permeável à água. Esta é uma 

propriedade importante se exposta ao ar, ou um ataque agressivo de água ou tempo 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Polastre e Santos (2008) verificaram a resistência à compressão e 

permeabilidade para diversos tipos de agregados e medidas. A rocha de que um 

grande agregado é obtido influencia a resistência a compressão, independentemente 

do seu grau. Isto pode ser analisado pela diferença na resistência à compressão, 

formato da partícula e estrutura agregada. Os autores também notam que partículas 

com alta absorção de água não criam alta resistência, porque a suspensão em torno 

da unidade perde água e cria uma zona de transição ainda mais fraca. 

Ainda segundo os autores, a quantidade de uso do mesmo tamanho dos grãos 

favorece a permeação unitária de partículas variando de 9,5 a 4,75 milímetros, o que 

leva a uma maior resistência à compressão e redução da permeabilidade do concreto 
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com poros. O gradiente levará a uma diminuição na resistência à compressão e na 

resistência máxima à flexão da mistura. Se pode admitir que a adição de agregados 

finos tende a aumentar a longevidade do concreto poroso. 

O uso de pequenos agregados aumenta a resistência, embora isso represente 

uma diminuição na propriedade de permeabilidade. A graduação fina entre 9,5 e 4,75 

mm a cerca de 20%, o que garante um ligeiro comportamento de deterioração do 

concreto, ou seja, o concreto terá uma boa resistência e permeabilidade (POLASTRE; 

SANTOS, 2008). 

Usualmente a resistência baixa à compressão é relacionada à alta 

característica da porosidade (POLASTRE; SANTOS, 2008). O concreto poroso com 

um agregado maior de 19 mm possui uma vantagem hidrológica, pois possui poros 

maiores e maior permeabilidade, menor encolhimento e fissuração, como o de 

diâmetro característico de 9,5 mm, mas tem menor resistência à compressão, pois 

possui menor área de superfície que o contato interno entre o agregado e a 

aglomerante de cimento. 

 

4.2  PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

O procedimento de construção da superfície porosa, não introduz variação 

relativa considerável com relação ao concreto convencional, exceto algumas 

peculiaridades (GUERREIRO, 1993). 

Previamente a aplicação deste tipo de concreto é necessário realizar a 

impermeabilização da camada em superfície, para prevenir a infiltração de água na 

estrutura, tanto em execuções novas ou manutenções, por meio de uma imprimação 

ou tratamento na superfície, que também precisa de preferência da alteração do 

aglomerante. 

É importante ajustar o plano da superfície do que irá conceber concreto poroso 

para que não haja depressões mais profundas que 1 cm, evitando assim pequenas 

piscinas que permitam o acúmulo de água entre o novo pavimento e o solo existente. 

Pela mesma razão, a regularização deve fornecer um declive transversal adequado 

para o fluxo de água. Uma recomendação importante em relação ao projeto da seção 

transversal do piso neste tipo de revestimento é a criação de formas e dispositivos 

que proporcionam um fluxo rápido de água a partir do interior. Para este propósito, é 
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possível implantar canais permeáveis, drenos subterrâneos ou simplesmente deixar o 

lado da camada sem obstruções (VIRGILLIS, 2009). 

No que diz respeito a compactação, que deve ser o mais intenso possível, o 

uso de rolos vibratórios e pneus não é permitido. 

As juntas devem ser concebidas de forma a garantir a continuidade transversal 

da permeabilidade e evitar interrupções no fluxo de água através do leito. 

Segundo a recomendação da ABCP (2013), o concreto poroso como pavimento 

em projeto pode ser concebido em três formas; 

 

a) Com infiltração total no solo como demonstra a Figura 9. 

 

Figura 9 – Projeto de concreto permeável com infiltração total no solo. 

 

Fonte: ABCP (2013). 

 

 

b) Com infiltração parcial no solo exposto pela Figura 10. 

 

Figura 10 – Projeto de concreto permeável com infiltração parcial no solo. 

 

Fonte: ABCP (2013). 
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c) Sem infiltração no solo, (ocorrendo drenagem total da água percolada, 

como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Projeto de concreto permeável sem infiltração no solo. 

 

Fonte: ABCP (2013). 

 

A partir do conteúdo exposto, é possível perceber como a simplicidade do 

material apresentado é nítida e sua execução em comparação ao pavimento 

convencional em asfalto, não é diferente, as camadas utilizadas na estrutura são as 

mesmas, então pelo processo de execução é possível verificar que sua realização é 

viável, uma análise relevante a confirmar a prática desse método é avaliando os seus 

custos, como apresentado a seguir. 

 

4.3  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

 

O Concreto como solução para pavimentos e com as propriedades demonstra-

se muito vantajoso, devido as suas características, como segundo Castro (2005), 

podem ser: 

 

a) Minimização do fenômeno da aquaplanagem: a porosidade elimina a água 

da superfície do pavimento, para minimizar o fenómeno da aquaplanagem; 

b) Maior resistência ao derrapamento em estradas molhadas: O concreto 

poroso contém uma alta macrotextura. Este componente faz com que o 

revestimento mantenha uma alta aderência do pneu e pavimento mesmo a 

alta velocidade; 
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c) Reduzindo o borrifamento de água: a água penetra na camada de 

drenagem, eliminando o efeito das rodas de “spray” ao se mover; 

d) Reflexo da reflexão da iluminação do veículo: a remoção da película de 

água na superfície reduz o reflexo da luz, para melhorar a visibilidade e a 

segurança; 

e) Ruído reduzido ao dirigir: a capacidade de reduzir o nível de ruído da 

interação pneu e revestimento das misturas CPA, relaciona com volume de 

vazios, a distribuição de tamanho de partícula (por unidade localização à 

sua superfície e as características do diâmetro máximo do agregado, índice 

de forma angular, abrasão, porosidade, etc; 

f) Condutividade Hidráulica: a capacidade de facilitar rapidamente a 

passagem de água nas camadas inferiores do pavimento, dependendo dos 

vazios entre os grãos; 

g) Carregar o lençol freático: com as camadas de base e permitir que a sub-

base cheio de água auxilie no escoamento acessível da água do nível do 

lençol freático para manter o nível e o volume da superfície da água; 

h) Armazenamento: se não existir a impermeabilização de água entre as 

camadas dos agregados de rolamentos, entre a subestrutura de vedação e 

a faixa. É possível o armazenamento periódico e, logo após, os dispositivos 

de saída levarão ao fato de que a água acumulada será escoada para 

chegar ao sistema de esgoto da cidade. 

 

Porém, por conter alta porosidade, o material asfáltico poroso possui algumas 

desvantagens, de acordo com Campos (1998) mesmo autor: 

 

i) Colmatação: o bloqueio ocorre mais lentamente do que o volume de vazio. 

Para obter uma boa drenagem, é necessário que a mistura contenha pelo 

menos 20% de vazios; 

j) Duração: auto volume de vazios contribuem para a oxidação e 

desagregação devido às condições climáticas. Um alto índice de vazios 

pode contribuir para danificar com a água, por exemplo, a desagregação de 

agregados em caso de fraca adesão entre o agregado e o aglutinante. O 

processo de fratura contrasta fundamentalmente o aumento na espessura 
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do revestimento estrutural que cobre a mistura asfáltica usando o polímero 

modificado; 

k) Custo: pela presença de asfalto modificado por polímero, a necessidade de 

agregado de qualidade superior, o maior gasto com a sinalização horizontal, 

e necessidade de camada de ligação de boa qualidade, que podem chegar 

a dobrar o custo do revestimento poroso em relação a um revestimento 

convencional. 

 

O Quadro 3 demonstra os custos tido com o concreto permeável ao longo de 

sua vida útil de 15 anos. 

 

Quadro 3 - Custos do concreto permeável. 

 

Fonte: POLASTRE; SANTOS (2006). 

 

Com base na análise técnica realizada sobre as propriedades do pavimento, 

visando a sua execução e custo em uma vida útil para o pavimento em 15 anos como 

demonstra o Quadro 3, o material do concreto asfáltico poroso se mostra como uma 

alternativa interessante se comparada ao pavimento tradicional asfáltico. 

 

4.4  ANÁLISE REFERENTE AO PAVIMENTO PERMEAVEL E SUA UTILIDADE 

 

Para desenvolvimento e sustentabilidade a partir do pavimento permeável é 

necessário que haja estudos para melhorar a pavimentação asfáltica permeável 

devido as enchentes decorrem principalmente pela redução de áreas verdes nas 

cidades, em razão do aumento das construções e da impermeabilização de ruas, 

calçadas e o que dificulta a drenagem da água através do solo e o seu retorno ao 

lençol freático.  
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Com relação a autoria e a sociedade acadêmica é necessário buscar 

conhecimentos das novas tecnologias, para a melhoria das vias e com esse estudo 

propor uma pavimentação adequada que garanta um fluxo contínuo de alta 

sustentabilidade no sistema de drenagem existente no Brasil, pois a 

impermeabilização é cada vez mais utilizado nas cidades e faz com que as águas das 

chuvas aumentem em volume no sistemas de drenagem provocando rápida saturação 

dos canais e rios urbanos, elevando a frequência das enchentes.  

Analisar e avaliar os tipos de materiais utilizados, pesquisar os projetos em 

relação às estimativas de escoamento das aguas fluviais e as características de cada 

material utilizados essas pesquisas e também tem que haver profissionais de 

conhecimento técnico para corrigir os defeitos nos períodos das concepções dos 

projetos, desta forma permitindo uma drenagem adequada e uma vida mais longa das 

vias durante o tempo de vida útil. 

O emprego da pavimentação permeável contribui para a infiltração da água no 

solo e diminui o escoamento e o acúmulo superficial da água incidente na superfície, 

reduz o risco da ocorrência de enchentes porque a sua composição é composta 

basicamente por uma camada de base de brita que na qual os agregados deixam 

espaços vazios por onde a água infiltrada é e armazenada pelo um espaço de tempo, 

essa estrutura atua também como filtro retendo resíduos sólidos e ajuda a conter a 

contaminação da água. 

No pavimento permeável, toda a estrutura é executada para permitir a 

passagem de água, na camada superficial do pavimento tem que ter um pavimento 

intertravado permeável, podem ser utilizadas de concreto pré-moldadas 

convencionais, cuja permeabilidade ocorre pelas juntas alargadas entre as peças. Ou, 

então, utilizando peças porosas; neste caso, as juntas são de pequena dimensão e a 

água também passa através das peças porosas de concreto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve o objetivo de analisar a utilização do pavimento 

asfáltico e as vantagens obtidas com sua utilização, através do desenvolvimento da 

pesquisa bibliográfica e da compilação das informações levantadas foi possível 

abranger o assunto e apresenta-lo de acordo com os objetivos propostos. 

Inicialmente foi introduzido e contextualizada os pavimentos utilizados 

normalmente na construção das estradas e rodovias urbanas, com base no conteúdo 

apresentado através da literatura foi possível determinar que os pavimentos são 

utilizados para constituir e construir as estradas são de materiais asfálticos e o 

problema visto na sua realização está na sua estrutura e revestimento que é 

construído para ser impermeável e dessa forma originar os problemas de drenagem 

e controle de água de precipitação, fazendo ser necessário a determinação e 

desenvolvimento de outras soluções para escoar a água. 

Na sequência foi apresentado e demonstrado o pavimento permeável, a partir 

das informações expostas, é possível concluir que é uma alternativa considerável que 

pode levar a implementar e melhorar os problemas vistos com a infraestrutura urbana 

e com a drenagem, a possibilidade desses pavimentos prevê a percolação e 

escoamento interno da água precipitada devolvendo-a para o lençol freático 

melhorando os volumes de rios, suas funcionalidades ilustram que o pavimento 

permeável traz diversas vantagens pois as aplicações são diversas, a pavimentação 

permeável, demonstra ser uma solução interessante relacionada ao que se refere aos 

problemas identificados nas cheias e enchentes das precipitações. 

Tendo o propósito de ilustrar uma técnica de pavimento permeável, foi 

detalhado o método do concreto asfáltico poroso, esse procedimento é um dos mais 

utilizados como pavimento permeável, sua prática é muito usual em pisos 

intertravados e em estacionamentos, é possível confirmar com base nos dados 

apresentados que as vantagens de melhorar aquaplanagem, de resistência ao 

derrapamento, entre outros e devido ao seu grande número de vazios, a atenção na 

sua execução e na escolha dos materiais deve ser bem especificado, mesmo assim 

por ter a utilização do concreto convencional facilita por ser usual na construção civil. 
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Critérios Valor do critério Nota

Nota Total (0-4000) 4000

400(0-400)

Referências contemplam todas as obras e autores 

que foram citados no trabalho, atendendo a 

formatação correta de  acordo com ABNT. 

Apresentou coerência, linguagem formal e impessoal, 

respeita as regras ortogramaticais.

  TCC 2/2 - Atividade 3

Elementos Pré e Pós-textuais.

Considerações finais coerentes com os objetivos 

propostos.

400

(0-200) 200

Introdução clara e coerente com o trabalho.

(0-600)

(0-400) 400

600

(0-400)

(0-2000) 2000
Desenvolvimento (Capítulo 1, 2 e 3)  de forma clara e 

estruturada ao longo de todo o trabalho


