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Permeable pavements represent a suite of developing technologies which can 
aid in the sustainable development of urban and suburban areas. The pavement 
layer has some form of interconnected voids to allow for water to enter into 
the pavement and drain through. Permeable pavements can be used as an 
overlay on roadways, allowing rainwater to drain horizontally and decrea-
sing splashing, hydroplaning and icing. However permeable pavements are 
typically used for full-depth systems. In these systems the intent is to allow for 
stormwater to pass through the pavements into an underground reservoir or 
directly into the soils. The reservoirs may either allow for subsequent drainage 
into the underlaying soils, or act as a detention basin, draining into another 
part of a stormwater system. Either way, these systems act both as a structural 
surface for vehicular or pedestrian use, while also being a critical part of the 
stormwater management system. They are particularly effective in decreasing 
or otherwise mitigating urban stormwater runoff, in addition to many other 
benefits. This book focuses on the full-depth permeable pavement systems.

Pervious concrete is one of the options for the permeable pavement layer. 
It is made from materials similar to those used for conventional concrete pave-
ments but with specialty design mixes that allow for an interconnected void 
structure. However, the design, production and construction of the pervious 
concrete layer requires additional attention to details such as weather condi-
tions, admixtures, placement times, etc. in order to ensure that the pavement 
remains permeable and has the desired durability and other characteristics. In 
addition, the design of the system needs to include hydrologic, topographic, 
neighboring soil and other considerations not typically as critical to tradi-
tional pavement placements. Professor Balbo has written this book in order 
to present a more comprehensive resource for pervious concrete pavement 
systems.

Professor Balbo is an expert in traditional pavements and has garnered 
additional expertise to include pervious concrete pavement systems. The book 
first describes the use of pervious concrete systems and some of the many 
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benefits in addition to stormwater runoff mitigation. These include positive 
impacts on urban heat islands and air and water quality. Chapter 1 also over-
views systems costs, which one must realize may be more than a traditional 
pavement since two urban systems are involved, both transportation and 
stormwater management, which if taken together make pervious concrete 
pavement systems a viable solution for many applications. The importance 
of resources such as Professor Balbo’s text on Pervious Concrete Pavements 
is critical to the implementation of sustainable development practices as the 
world becomes more and more urbanized and the quality of life for its peoples 
increases. No longer can urban systems be viewed independently of each 
other. Those systems that can address more than one feature in the urban 
landscape make for a more economical and sustainable future.

The following chapters then detail some of the many considerations for a 
pervious concrete pavement system. Chapter 2 details some of the basic rain-
fall concepts that relate to the amount of rainfall that an area may receive, 
both the rate and the volume. This is followed by Chapter 3 that deals with the 
underground reservoir options and size considerations. After the hydrologic 
considerations and the desired hydraulic functions are determined, there are 
still many issues to consider for the pavement layer itself, the types of granular 
bases, and the need for various geotextiles or impermeable liners depending 
on the site conditions and hydraulic considerations. Of course, one cannot 
forget the characteristics of the underlying soils as these impact both the 
hydraulic functions and the stability of the entire system. Chapters 4 and 5 
cover these important aspects.

As previously mentioned, the actual pervious concrete layer itself is a 
developing technology with many important items to consider. Depending 
on transportation or other uses, the thickness, strength and other items 
become important. This is overviewed in Chapter 6, followed by many consi-
derations for the construction of the pavement system in Chapter 7. Finally, 
Chapters 8 and 9 overview many additional challenges and future avenues 
for more research, analyses and development of pervious concrete pavement 
systems. Chapter 8 focuses on maintenance, which may be needed both to 
retain hydraulic function and structural durability. Chapter 9 overviews some 
developing structural models and miscellaneous considerations such as use 
for pedestrians and cyclists.



Professor Balbo’s book “PERVIOUS CONCRETE PAVEMENTS, 
An Environmental View of an Emerging Sustainable Technology” will not 
only serve as an important reference for the future development of pervious 
concrete in Brazil, but in many other countries too. Of particular note, are the 
contributions that Professor Balbo shares with his vast knowledge of traditio-
nal pavements and their interactions with both the transportation network 
and the particular site conditions, both from a mechanical and a hydraulic 
perspective. Combining this expertise with the collaborative input that he has 
gathered from many in both the environmental arena and water resources 
provides users with a very comprehensive guide to this developing technology. 
I am honored to be able to write this preface for Professor Balbo’s book, and 
am confident that it will be an important resource for our sustainable future.

Liv Haselbach, P.E., Ph.D., LEED A.P., Fellow of ASCE, 
AAEES Board Certified Environmental Engineer in Envi-
ronmental Sustainability
2015 Fulbright/Alcoa Chair in Environmental Engineering 
and Science in Brazil
Chair and Professor of Civil and Environmental Enginee-
ring, Lamar University, Beaumont, Texas



Pavimentos permeáveis representam um conjunto de tecnologias em desen-
volvimento que podem auxiliar no desenvolvimento sustentável de áreas 
urbanas e suburbanas. O pavimento possui alguma forma de vazios interli-
gados que permitem que a água entre e escoe por ele. Pavimentos permeáveis 
podem ser usados como revestimentos em estradas, possibilitando que a água 
pluvial escoe horizontalmente e diminuindo sua aspersão, a aquaplanagem 
e o congelamento. Contudo, pavimentos permeáveis normalmente são utili-
zados para sistemas de microdrenagem completa. Nesses sistemas, o objetivo 
é permitir que as águas pluviais atravessem o pavimento direcionando-se para 
um reservatório subterrâneo ou diretamente para o subleito. Os reservató-
rios podem permitir a infiltração subsequente para o solo subjacente ou agir 
como uma bacia de contenção, captando a água para outra parte do sistema 
de drenagem. Em ambos os casos, esses sistemas atuam como uma superfície 
estrutural para uso de veículos e pedestres ao mesmo tempo que têm papel 
importante no sistema de drenagem de águas pluviais. Eles são particular-
mente eficazes para diminuir ou de algum modo mitigar o escoamento super-
ficial urbano de águas pluviais, além de diversos outros benefícios. Este livro 
foca os sistemas completos de pavimentos permeáveis.

O concreto poroso é uma das opções para o revestimento do pavimento 
permeável. Ele é produzido com materiais semelhantes àqueles utilizados nos 
pavimentos de concreto convencionais, mas com misturas especialmente desen-
volvidas para possibilitar uma estrutura de vazios interligados. Contudo, o 
projeto, a produção e a construção da camada de concreto poroso exigem um 
cuidado especial com detalhes, como condições climáticas, tipos de mistu-
ras, momento de aplicação etc., para assegurar que o pavimento se mantenha 
permeável e tenha a durabilidade desejada, entre outras características. Além 
disso, o projeto do sistema exige considerações sobre hidrologia, topografia, solos 
lindeiros e outros fatores que normalmente não são tão críticos na aplicação de 
pavimentos tradicionais. O Prof. Balbo escreveu este livro para oferecer uma refe-
rência mais abrangente sobre sistemas de pavimentos de concreto permeáveis.
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O Prof. Balbo é um especialista em pavimentos tradicionais e obteve 
expertise adicional em pavimentos de concreto permeáveis. O livro começa 
descrevendo o uso de pavimentos de concreto permeáveis e alguns dos muitos 
benefícios que vão além da mitigação do escoamento superficial, entre eles o 
impacto positivo em ilhas de calor urbanas e na qualidade do ar e da água. 
O Cap. 1 também apresenta uma visão geral dos custos, que devem ser enten-
didos como maiores que de um pavimento tradicional, pois envolvem dois 
sistemas urbanos (viário e gerenciamento de águas pluviais), que se considera-
dos em conjunto fazem dos pavimentos de concreto permeáveis uma solução 
viável para muitas aplicações. A importância de referências como Pavimentos 
de concreto permeáveis, do Prof. Balbo, é fundamental para a implementação 
de práticas de desenvolvimento sustentável à medida que o mundo se urba-
niza cada vez mais e a qualidade de vida das populações aumenta. Os equipa-
mentos urbanos não podem mais ser vistos de forma isolada uns dos outros. 
Aqueles sistemas que podem responder a mais de uma demanda no cenário 
urbano resultarão em um futuro mais econômico e sustentável.

Os capítulos seguintes então abordam algumas das considerações para 
um sistema de pavimento de concreto permeável. O Cap. 2 detalha alguns dos 
conceitos básicos de precipitação, relacionados tanto ao volume como à inten-
sidade das chuvas em uma determinada área. Segue-se o Cap. 3, que lida com 
os tipos de reservatórios subterrâneos e seu dimensionamento. Após a avalia-
ção hidrológica e a determinação das funções hidráulicas, ainda há muitas 
questões a serem consideradas sobre o próprio revestimento, os tipos de bases 
granulares e a necessidade de diferentes mantas geotêxteis ou impermeáveis, 
dependendo das condições locais e das questões hidráulicas. Certamente não 
se pode esquecer das características do solo subjacente, pois elas impactam 
tanto as funções hidráulicas como a estabilidade de todo o sistema. Os Caps. 
4 e 5 cobrem esses aspectos importantes.

Como previamente mencionado, a camada de concreto permeável em 
si é uma tecnologia em desenvolvimento, com muitos pontos importantes a 
serem considerados. Dependendo do uso para transportes ou outras aplica-
ções, torna-se importante levar em conta a espessura, a resistência e outras 
questões. Isso é apresentado no Cap. 6, seguido por diversas considerações para 
a construção de sistemas de pavimentação no Cap. 7. Finalmente, os Caps. 8 e 9 
avaliam muitos dos desafios e possibilidades futuras adicionais para pesquisa, 
análise e desenvolvimento dos sistemas de pavimentação permeáveis. O Cap. 8 



concentra-se na manutenção, que pode ser necessária para manter tanto a 
função hidráulica como a durabilidade estrutural. O Cap. 9 apresenta alguns 
modelos estruturais em desenvolvimento e outras considerações, como a utili-
zação por pedestres e ciclistas.

O livro do Prof. Balbo, Pavimentos de concreto permeáveis, servirá 
como uma importante referência para o desenvolvimento futuro do concreto 
permeável não apenas no Brasil, como também em diversos outros países. É 
particularmente importante ressaltar as contribuições do Prof. Balbo com seu 
vasto conhecimento sobre pavimentos tradicionais e suas interações tanto 
com a malha viária como com as condições particulares do local, seja em 
aspectos mecânicos ou hidráulicos. Ao combinar essa expertise com a contri-
buição coletiva que ele reuniu de diversas fontes nas áreas ambiental e hídrica, 
oferece aos leitores um guia muito abrangente sobre essa tecnologia em desen-
volvimento. Sinto-me honrada pela oportunidade de escrever esta Apresenta-
ção para o livro do Prof. Balbo, e estou confiante de que será uma referência 
importante para nosso futuro sustentável.

Liv Haselbach, P.E., Ph.D, LEED A.P., Fellow da ASCE
Engenheira Ambiental em Sustentabilidade Ambiental 
certificada pela AAEES
Cátedra em Engenharia e Ciências Ambientais no Brasil 
em 2015 pela Fulbright/Alcoa
Chefe de Departamento e Professora de Engenharia Civil e 
Ambiental da Lamar University, Beaumont, Texas



prefácio

Os pavimentos permeáveis com revestimentos em concreto poroso (ou 
permeável) não são uma tecnologia nova, mas inovadora e emergente no 
Brasil para engenheiros ambientais, civis, industriais, arquitetos, urbanistas, 
paisagistas, geólogos, gestores municipais, agências viárias e proprietários de 
empreendimentos privados, entre outros. São soluções de baixo impacto para 
calçamentos e pavimentação urbana (vias, praças etc.), enquadrados no rol 
dos sistemas compensatórios, para mitigação de adversidades causadas pela 
implantação de infraestruturas de transporte urbanas, o que deve ser consi-
derado incondicionalmente por gestores municipais. Este livro aborda, de 
modo objetivo, dando um balanço entre teoria e prática, as possibilidades de 
mitigação dos impactos urbanos com o emprego de pavimentos de concreto 
permeáveis, apresentando os materiais empregáveis, seu dimensionamento 
hidráulico e estrutural, bem como questões de interesse construtivo e de 
manutenção dessas estruturas, considerado o estado da arte atual.

Muito do que foi aqui escrito diz respeito a pensamentos sobre essa 
tecnologia que precisavam ser sistematizados de alguma forma, depois de 
mais de uma década de estudos. A participação do autor em associações e 
eventos internacionais onde o tema recorrentemente é abordado nas últi-
mas duas décadas, bem como os inúmeros convites para palestras vindos 
de universidades brasileiras e agências públicas sobre o tema, muito ajudou 
a formar uma tempestade cerebral sobre a questão, que naturalmente fica 
presentemente consolidada. Porém, o tema é tão inovador e potencialmente 
repleto de carências, que o livro poderá exigir complementações em alguns 
anos, com novas informações: técnicas de projeto, de manutenção e de mate-
riais tendem a evoluir rapidamente nesse caso, sem mencionar as necessidades 
de análise dessas estruturas, tanto hidraulicamente quanto mecanicamente, 
com modelos anisotrópicos.

Destarte, a abordagem hodiernamente adotada tem muito mais relação 
com a consciência e o aprendizado sobre o tema e menos relação com refe-
rências bibliográficas; evitamos a todo custo imergir em um pélago de artigos 
técnicos disponíveis em periódicos internacionais. Diversos centros de ensino 
e pesquisa no Brasil têm se debruçado sobre o tema, sendo possível encontrar 
na web diversos trabalhos de iniciação científica, de conclusão de cursos de 



graduação, de mestrado e de doutorado, bem como de relatórios de pesquisa 
emitidos.

Nesses documentos encontra-se, em linhas gerais, relevante quantidade 
de revisão bibliográfica, com abordagem e enfoque muitas vezes assemelha-
dos, fruto de uma obrigação indelével de estudantes de pós-graduação. Assim, 
as referências muitas vezes se repetem em diversos textos. E deverá continuar 
dessa forma, pois a leitura da experiência passada é fundamental para estu-
dantes e pesquisadores que começam a tomar contato com a questão, para que 
ganhem o discernimento e a intelecção necessários sobre o tema.

Igualmente, não existem diretrizes gerais ou consensuais sobre a dosa-
gem de um concreto permeável, razão pela qual no texto sistematizamos parte 
dos trabalhos de caráter nacional que enfrentaram recentemente a proble-
mática de mistura dos materiais, a título de informação, com a apresentação 
sumarizada das características hidráulicas e mecânicas apresentadas pelos 
concretos estudados.

Ao final apresentamos um capítulo especial para a discussão de aspectos 
que merecem ser profundamente estudados (e publicados) pelos pesquisado-
res no tema para que se tenha um arcabouço metodológico mais sólido para as 
atividades que envolvem a concepção, o projeto, a construção e a manutenção 
de pavimentos de concreto permeáveis.

O autor agradece à Profa. Liv Haselbach, da Universidade de Lamar 
(EUA), pelo período (2015) durante o qual se associou aos nossos trabalhos 
na Universidade de São Paulo (com apoio da Comissão Fulbright), que muito 
auxiliou meus orientandos na compreensão dos aspectos de análises hidráu-
licas no tocante à infiltração in situ e à permeabilidade, bem como às relações 
entre esses parâmetros. Igualmente, agradece ao Prof. José Rodolfo Scarati 
Martins, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da EPUSP, 
pelos conselhos e ajustes sugeridos para a apresentação de conceitos de Hidro-
logia e de cálculo de intensidade de chuvas, de vazões e de dimensionamento 
de reservatórios.

Muito do que contém o texto foi aprendizado resultante de pesquisas em 
laboratório e em campo, em pistas experimentais. Para a construção dos expe-
rimentos contamos com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que financiou pesquisas sobre 
calçadas permeáveis por meio do Processo 457853/2014-0. A Prefeitura do 
Campus USP da Capital foi estratégica durante as obras de implantação e em 



todas as fases de monitoração hidráulica e mecânica dos pavimentos, sendo 
que o Eng. Douglas Costa nos apoiou incondicionalmente nas tarefas, a quem 
somos muito agradecidos. A empresa EP-Engenharia de Pisos foi imprescin-
dível, com sua mão de obra e equipamentos, para a aplicação dos concretos 
permeáveis em pista, o que gerou mais uma dívida com o mecenas de nossos 
experimentos, Cláudio Freitas. A Lafarge-Holcim nos possibilitou a dosagem 
de nosso traço de concreto em seus laboratórios, com seus próprios materiais, 
além de fornecer o concreto permeável para parte dos experimentos, a quem 
agradeço no nome do Eng. José Vanderlei de Abreu. Também somos gratos à 
então empresa Odebrecht Ambiental pelo fornecimento do agregado reciclado 
de construção e de demolição.

Agradecimentos especiais dirijo à equipe que se envolveu em partes 
desse extenso projeto de pesquisa ao longo desses últimos anos, em programas 
de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, ou somente como colabo-
radores, sendo enumerados meus pupilos pelo nome de tratamento pessoal, 
em ordem alfabética: Andréia, Beatriz, Bruno, Domenico, Filipe, Guilherme, 
Henrique, Rafael, Vivian e Wesley. Pequena parte do material ilustrativo ora 
apresentado fora recolhida pelos nossos colaboradores durante os experimen-
tos patrocinados pela agência de fomento, bem como produzida para serventia 
dos relatórios de pesquisa exigidos pelo CNPq, e somos gratos também pela 
disponibilização consentida desses elementos.

É aconselhável também reter este texto como uma mera introdução aos 
conceitos dessa valiosa tecnologia de pavimentação, visto que de mais de três 
centenas de documentos estudados sobre o assunto foram empregados como 
referência aquém de uma centena. Um detalhe importante para sua leitura: 
você poderá iniciar seus estudos por qualquer um dos capítulos que desejar, 
pois há explicações e conceitos propositadamente retomados para sua contex-
tualização no objetivo específico do capítulo. Boa leitura e bom aprendizado. 
Agora é com você!

O Autor
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1Pavimentação permeável:  
aspectos ambientais e práticos

Segundo a Federal Highway Administration (FHWA, 2016a), um pavimento 
pode ser considerado sustentável se atinge suas expectativas como obra de 
engenharia, mas em maior escala preserva o ecossistema em seu entorno, 
usa recursos humanos e ambientais com eficiência e atende às necessi-
dades humanas básicas (Van Dam et al., 2015; FHWA, 2016a). É possível 
considerar, contudo, que os pavimentos sustentáveis, em termos gerais 
de preservação de recursos naturais, energia e custos de operação e de 
manutenção, são aqueles que atendem pelo maior período de tempo a suas 
finalidades precípuas sem a necessidade de manutenção pesada. Assim, se 
um pavimento de concreto apresenta desenvolvimento de patologias graves 
em um prazo de dez anos, ele não pode ser considerado sustentável, pois sua 
manutenção é dispendiosa e ambientalmente danosa, sendo inferior, nesse 
caso, aos pavimentos asfálticos. Acrescente-se ainda que um pavimento 
sustentável deve empregar recursos humanos, ambientais e financeiros de 
maneira econômica (Van Dam et al., 2015).

Van Dam et al. (2015, p. ES-2) também expõem que a sustentabilidade 
apresenta uma série ampla de querelas, entre elas

[...] emissões de gases de efeito estufa, consumo de energia, impactos no 
habitat, qualidade da água, alterações no ciclo hidrológico, qualidade do 
ar, mobilidade, acesso, transporte de carga, comunidade, esgotamento 
de recursos não renováveis e desenvolvimento econômico.

Concluem apontando para o fato de que tais problemas devem ser obri-
gatoriamente considerados e refletidos em fases de projeto e também estar 
entre as metas das agências viárias.

Assim, considerações sobre pavimentos sustentáveis requerem posi-
cionamentos claros sobre materiais sustentáveis. O emprego de ligantes 
hidráulicos ecoeficientes, de agregados resultantes de reciclagem e de resí-
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A luminância da superfície de uma via é dependente da quantidade de 
radiação solar e das propriedades intrínsecas do material constituinte, que 
afetam a convecção e a refletância. Estudos também focam a questão da cor 
dos agregados (sua clareza), sendo que, quanto mais refletância apresentem as 
superfícies dos pavimentos, menos consumo de iluminação pública por quilô-
metro se teria (Pellinen et al., 2011), o que refletiria em economia de energia e 
redução de geração de CO2.

1.5 Qualidade da água coletada em pavimeNtos permeáveis
Os pavimentos permeáveis possuem a capacidade de filtragem de contami-
nantes contidos em águas pluviais, boa parte deles decorrente de carreamento 
superficial devido ao escoamento dessas águas sobre terrenos naturais ou 
elementos urbanos, como a própria via ou calçamento. Em testes com pistas 
experimentais, foi detectada tal funcionalidade (Brattebo; Booth, 2003) em 
diversos tipos de pavimento permeável (blocos, asfálticos, concreto), não se 
encontrando chumbo ou combustíveis na água permeada, sendo que a água 
de chuva os continha. Dizem os autores dos estudos:

No que tange à presença de cobre e zinco, a água de chuva infiltrada 
usualmente tinha concentrações dos elementos abaixo de níveis detec-
táveis, em todas as amostras exceto em quatro, que se encontravam 
abaixo de nível tóxico. Óleos automotivos também estavam em níveis 
consistentemente inferiores na água infiltrada em comparação com 
a água escoada [...]. Nem chumbo nem óleo diesel foram detectados 
em amostras de água infiltrada. Em período de tempo de cinco anos, 
alguns dos constituintes aumentaram sua concentração, enquanto 
outros permaneceram estáveis ou diminuíram. Concentrações de 
zinco em amostras de água escoada e infiltrada exibiram notável 
aumento [...]. (Brattebo; Booth, 2003).

Outros estudos disponíveis proveem informações referentes à capaci-
dade de redução da acidez das águas de chuva (urbanas), indicando que os 
pavimentos de concreto permeáveis seriam os mais eficientes nesse encargo 
(Fletcher et al., 2004). Na Fig. 1.10 são apresentados parcialmente dados relati-
vos a medidas de acidez/alcalinidade (pH) de águas de chuva e águas coletadas 
em pavimentos experimentais após a infiltração. Os pavimentos de concreto 
permeáveis resultaram na melhoria da alcalinidade da água, o que é mais 
favorável para sua absorção pelo lençol freático (via infiltração por solos de 



2Precipitação atmosférica 
e o ambiente urbano

Os engenheiros necessitam de estimativas, com base em modelos desenvolvidos 
a partir de observações no passado, sobre a ocorrência de eventos extremos, 
para o dimensionamento, seja do ponto de vista mecânico (maior carga futura 
de uma aeronave, por exemplo) como também em seus aspectos hidráulicos 
(maior cheia, maior vazão etc.), de uma estrutura.

Para avaliar a precipitação mais intensa em áreas médias e grandes, 
durante temporais de verão em clima tropical, por exemplo, os estudiosos 
de Hidrologia estabelecem curvas de intensidade-duração-frequência (IDF) 
de chuvas, de tal sorte que sejam possíveis os cálculos de volumes ou alturas 
de precipitação durante eventos extremos: sejam chuvas de grande intensi-
dade e curta duração, sejam chuvas de menor intensidade que se prolongam 
durante dias.

Este capítulo dedica-se ao estudo formal (porém, básico) das questões de 
precipitação atmosférica do ponto de vista intensidade-duração-frequência, 
para finalidades de dimensionamento hidráulico dos pavimentos de concreto 
permeáveis.

2.1 impermeabilização do solo urbaNo e sua mitigação
Durante os períodos chuvosos, a ausência de permeabilidade das superfí-
cies dentro de uma bacia hidrográfica faz com que velocidades e volumes 
de escoamentos superficiais aumentem, bem como cresçam velocidades 
e volumes d’água em galerias de condução a córregos, rios e lagos, pois há 
pouco espaço para que a água pluvial penetre em solos e seja em parte signi-
ficativa absorvida.

O aumento da velocidade e do volume d’água a jusante não apenas causa 
elevação no nível de reservatórios e rios como também gera erosão de solos e 
seu transporte, assim como arraste de outros materiais e detritos presentes no 
meio urbano.



3Dimensionamento  
hidráulico de reservatórios

Este capítulo se dedica à tarefa de balizar o dimensionamento dos pavimentos-
-reservatórios tendo por base as permeabilidades oferecidas pelos materiais 
por suas capacidades de infiltração. Tal dimensionamento tem como objetivo 
a predefinição da espessura do reservatório, sendo que a espessura requerida 
estruturalmente será discutida no Cap. 6. Para o dimensionamento de vazões 
em drenos subsuperficiais, que não será tratado aqui, sugere-se recorrer à 
publicação de Suzuki, Azevedo e Kabbach Jr. (2013).

3.1 coNceito de pavimeNto ou calçada permeável – tipos 
e soluções

3.1.1 Conceituação geral dos pavimentos permeáveis 
	 em	norma	oficial

Conforme explicita a especificação de serviço ETS-03/2013 da PMSP 
(2013, p. 1):

Este tipo de pavimento [permeável] pode ser utilizado como sistema 
mitigador dos efeitos de inundações, pois tem a capacidade de reduzir 
os volumes de escoamento superficial e os picos de cheias. Parte do 
volume da água de escoamento superficial é absorvido através de uma 
camada de revestimento permeável e conduzido para a camada de 
base mista que atua como reservatório, e desta para um ponto de saída 
ou captação integrado ao sistema de drenagem convencional.

O grupo de trabalho da PMSP, nesse caso, quis fazer uma clara distin-
ção entre o que é um sistema pavimentado permeável e poroso, em termos 
de composição granulométrica e ausência de empacotamento de agregados 
em suas camadas (revestimento e base), e o que é o sistema de drenagem da 
infraestrutura viária, que é um conceito muito mais amplo, sendo exagerado 
designá-lo como pavimento drenante, asfalto drenante ou concreto drenante, 
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deve detalhar minuciosamente essas características para dimensionamentos 
de equipamentos eficazes.

Vias completas em pavimentos de concreto permeáveis fatalmente terão 
contribuições de volumes escoados difusos de várias áreas, o que, se por um 
lado aumenta a complexidade da análise, por outro constitui um desafio inte-
lectual de detalhamento de projeto para engenheiros e arquitetos.

3.1.5 Fatores limitantes do dimensionamento hidráulico
Inicialmente, em face dos conceitos expostos, deve-se considerar alguns 
aspectos a serem assumidos no dimensionamento do reservatório do 
pavimento de concreto permeável, conforme indicados preliminarmente 
no Quadro 3.1. Isso delimitará a sequência e os requerimentos dos procedi-
mentos de cálculo.

Quadro 3.1 Fatores concorrentes para o dimensionamento do reservatório

Condicionante Resposta Medida de projeto Resposta
Medida de 

projeto

Há áreas de 
contribuição 
laterais 
(lindeiras)?

Sim

Considerar todas 
as áreas laterais e 
seus revestimentos 
superficiais 
específicos para 
a determinação 
das vazões de 
contribuição

Não

Considerar 
apenas a área 
pavimentada 
de cumeeira 
sem área de 
contribuição em 
seu entorno

Ocorre saturação 
e alteamento da 
lâmina d’água no 
topo de subleito 
no período 
crítico?

Sim

Dimensionar para 
a condição de não 
infiltração de águas 
pelo subleito

Não

Considerar parte 
da infiltração 
pelo subleito à 
profundidade 
máxima da altura 
máxima do lençol 
d’água

Ocorrerá pico 
de chuva suces-
sivo após chuva 
intensa?

Sim Repensar a duração 
da chuva intensa Não Dimensionar para 

a chuva crítica



4Parâmetros de dosagem  
de concretos permeáveis

O concreto permeável, com sua grande quantidade de vazios, suscita no 
engenheiro atento a preocupação com suas características de desempenho 
mecânico. Sabe-se que a existência de vazios em um material e as dimensões 
desses vazios afetam de maneira importante tanto sua resistência quanto seu 
módulo de elasticidade; também alteram seu comportamento à fratura e à 
fadiga. Seria deveras pueril esperar que um concreto com 25% de porosidade 
se comportasse de modo idêntico a um concreto denso convencional, fosse 
plástico ou seco.

Essa intensa porosidade tem implicações em todas as fases de produção 
e aplicação do concreto, incluindo sua misturação, seu transporte e seu aden-
samento. Também, antes mesmo de sua produção, há um desafio importante, 
que é sua dosagem, que não pode seguir critérios convencionais pautados por 
consistência, teor de argamassa e resistência; o American Concrete Institute 
(ACI, 2010) já apresentava proposta alternativa havia mais de década. Para 
obter concreto permeável, trabalha-se com um concreto tipicamente seco 
(Figs. 4.1 e 4.2), sem abatimento e cujo método de adensamento difere daquele 
dos concretos plásticos tradicionais e 
dos concretos compactados com rolo 
para pavimentação.

É preciso ter em conta que, 
considerada a ausência ou a extrema 
limitação da quantidade de finos na 
mistura, a dosagem deverá trabalhar 
com a pasta de cimento como agente 
exclusivo de ligação nodal entre os 
grãos de agregados (que apresentam 
diâmetros semelhantes) e terá a tarefa 
de dar a viscosidade necessária para Fig. 4.1 Ensaio de abatimento em tronco de 

cone com concreto permeável
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que, mesmo sem calibração em laboratório, mostra resistência muito inferior 
a ambos (a distância é de cem vezes). O modelo para concreto de alto desem-
penho em pista, se para baixos níveis de tensão pudesse ser mais realista para 
representar um concreto permeável, de longe denotaria tenacidade ou fragili-
dade semelhante. Nas atuais circunstâncias, sugere-se o emprego do modelo 
discorrido para concreto permeável, sendo interessante, contudo, os técnicos 
de aplicação prática de engenharia ficarem bem atentos aos desenvolvimentos 
prometidos sobre o assunto para um futuro breve.

4.2.4 Durabilidade (mecânica) do concreto permeável –  
 ensaio cântabro
Durabilidade mecânica por desgaste (cântabro)

A ASTM C1747 (ASTM, 2013) estabelece o método de ensaio para o estudo 
da durabilidade mecânica (degradação por impacto) de concretos permeáveis 
com o emprego de máquina de abrasão Los Angeles. Nesse teste, três amostras 
de concreto permeável cilíndricas (100 mm × 100 mm) são colocadas à prova, 
simulando-se 500 revoluções do tambor cilíndrico em velocidade de 500 rpm, 
com o objetivo de simular um típico defeito de desgaste superficial com a 
soltura de agregados da superfície. Medem-se os pesos iniciais das amostras 
e, após ensaios, os pesos finais, comparando-se ambos e indicando a perda de 
peso em porcentagem. Embora não existam valores limitantes claros norma-
lizados, os efeitos da quantidade de pasta de cimento na mistura, a resistência 
dos agregados em si mesmos e, potencialmente, a porosidade da amostra de 
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5Materiais para 
pavimentação permeável

5.1 coNcreto permeável
A dosagem do concreto permeável, dadas suas características favoráveis ao 
emprego em pavimentação sustentável, buscará atender a critérios hidráu-
licos (atendimento à especificação de condutividade hidráulica) e a critérios 
estruturais (atendimento ao trinômio resistência estática/módulo de elasti-
cidade/resistência à fadiga). Deverá ainda atender às especificidades dos 
equipamentos de construção, em especial de compactação, empregados em 
obras, para que sua aplicação em pista resulte favorável a suas características 
esperadas em dosagem.

A seleção de um proporcionamento adequado de agregados, água e 
ligantes hidráulicos (eventualmente com adições e aditivos) para concretos 
permeáveis não possui regras racionais consagradas como para o caso dos 
concretos clássicos ou secos convencionais. Há muitos centros de pesquisa 
no globo buscando estabelecer critérios racionais mnemônicos; isso não 
significa que não são usados critérios racionais em dosagens experimentais 
atualmente, mas simplesmente que não há uma “receita de bolo” genérica e 
universal. O que se depreende do estudo sobre o tema é que há muito a fazer 
para atingir bases racionais para a dosagem desse tipo de concreto.

Como ponto de partida para dosagens de natureza mais empírica, o ACI 
(2010) fornece parâmetros básicos quanto às quantidades de materiais (bási-
cos) de insumo para a mistura de concretos permeáveis, os quais são reprodu-
zidos na Tab. 5.1.

Entende-se, pelas definições e conceituações já apresentadas, que esse 
concreto possui boa porosidade, capaz de permitir o fluxo de águas pluviais 
por sua estrutura interna, cheia de vazios (Fig. 5.1). Por outro lado, a ainda 
que pequena quantidade de pasta de cimento em relação aos vazios decor-
rentes da ausência de melhor empacotamento dos agregados graúdos tem um 
papel essencial nas ligações pontuais entre os grãos dos agregados, formando 
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os pares E ∙ c ∙ fc encontrados sobre o gráfi co, conclui-se que as relações ante-
riores não corroboram com os dados apresentados.

5.2 materiais para bases graNulares permeáveis
Como se sabe, para seu adequado desempenho, um pavimento asfáltico 
apresenta relativa dependência da camada de base sob o revestimento. Mesmo 
considerando áreas onde ocorra apenas trânsito de veículos leves, como 
estacionamentos, as cargas estáticas terão alguma capacidade de causar a 
fl uência do material, ainda que de maneira bem mais lenta. As misturas asfál-
ticas permeáveis, também chamadas de camadas porosas de atrito, geralmente 
são empregadas em infraestrutura rodoviária, mas sobre outras camadas de 
misturas asfálticas mais densas e bases mais resistentes, não se confi gurando 
aí o conceito expresso sobre pavimento permeável na presente obra.

O emprego de bases mal graduadas, de diâmetro máximo do agregado 
de maior calibre, apresenta-se como uma necessidade do sistema de pavimen-
tos permeáveis, sendo aplicadas tanto sob revestimentos asfálticos quanto 
sob revestimentos em concreto permeável moldado in loco ou em blocos de 
concreto permeáveis.

As placas de concreto, especifi camente, não apresentam fl uência lenta, 
contudo estão sujeitas a níveis de tensão muito superiores àqueles sofridos 

Fig. 5.6 Comportamentos do módulo de elasticidade em função da resistência 
e do peso específi co do concreto permeável



6Princípios de análise estrutural de 
pavimentos de concreto permeáveis

“Procedimentos otimizados de projeto de espessuras para materiais 
de elevada qualidade estabilizados com cimento podem ser desen-
volvidos se critérios realísticos de desempenho e de fadiga estiverem 
disponíveis.”

(Shiraz Tayabji, TRR 839, 1982)

6.1 proposição geral
Os anos de academia me ensinaram a entender que não são cautas, em senso 
desinteressado, as tentativas de estabelecer critérios de dimensionamento 
genéricos sem o conhecimento profundo da microestrutura dos materiais 
e de sua reologia global em sistemas de camadas sobrepostas; somente em 
posse desses conhecimentos é possível, inclusive, avaliar mais criteriosa-
mente qual modelo estrutural serviria e qual não prestaria. Mas... acontece 
o contrário, porque é urgente de alguma maneira. Aqui não se vislumbra tal 
senso de urgência, e caberá apresentar o passo a passo (ainda que em parte 
obscuro) cuidadoso na arte de dimensionar uma estrutura detentora de grau 
de complexidade que impressiona.

A abordagem será feita de maneira bem direta e didática, sendo que 
conceitos de pavimentação em placas de concreto não serão recordados aqui 
por economia, já que editamos há uma década obra específica e geral, concei-
tual e rigorosa, sobre o assunto (Balbo, 2009). A abordagem de fundo da 
análise, considerando o material de revestimento (placa) isotrópico, não vai 
muito além, nesse momento, de uma simples digressão. Cuidados com fatores 
de segurança são essenciais em épocas de conhecimento incipiente.

6.2 pavimeNto de coNcreto permeável saturado ou seco?
É evidente que haverá, como consequência da função de reservatório da 
estrutura, em determinados períodos, pavimentos saturados e cargas 
de veículos sobre eles. No caso de cargas de bicicletas ou de transeuntes, 



7Construção de calçadas 
e pavimentos de concreto permeáveis

O concreto permeável, poroso, possui a tendência natural de grande interação 
com a umidade relativa do ar em sua estrutura interna. Considerada tal 
circunstância, deve ser entendido que esse material deva ser aplicado rapida-
mente após sua misturação, bem como adensado e colocado sob proteção de 
luz solar e umidade do ar na sequência, sob pena de evaporação de parte da 
água de hidratação.

A prática de construção de painéis de teste dias ou semanas antes do 
lançamento do concreto permeável, na área desejada, pode ser bastante salutar 
para a evolução da obra, haja vista que esses pequenos testes podem auxiliar 
na correção de diversas dificuldades, em especial em decorrência da falta de 
experiência e certificação da mão de obra com esse tipo de construção no país.

Cabe recordar que, em matéria de pavimentação, uma má especifica-
ção, construção ou projeto pode significar o sepultamento da tecnologia. Essa 
atitude foi tomada nos experimentos realizados na USP, quando primeira-
mente se elaborou um painel de 8 m × 1 m e se pôde entender a sequência 
construtiva geral e as dificuldades presentes, antes da execução de um calça-
mento experimental definitivo de 100 m de comprimento na Praça do Pôr do 
Sol (campus São Paulo).

Dois aspectos são de essencial verificação durante a aplicação do 
concreto permeável, com necessidade de juízo de valor súbito sobre a aceita-
ção do produto que está sendo produzido na obra (sendo aplicado).

Caso, em estado solto ou após adensamento, apareçam manchas inten-
sas de pasta indicando ausência de porosidade, o material deverá ser descar-
tado ou imediatamente removido.

Se após aplicação e adensamento ocorrer, isoladamente, desagregação ou 
desprendimento de grãos na superfície, caso a porosidade seja notável, seria 
possível aceitar provisoriamente a superfície acabada, mas se deveria paralisar 
a produção para ajustes necessários ou no traço, ou na misturação e no trans-
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Fig. 7.2 Disposições gerais de mantas 
sobre subleitos e seu acabamento 
superior: (A)  manta geotêxtil ao fundo e 
manta PEAD frontal e (B) subida da manta 
ao nível da superfície do concreto

(Fig. 7.2A). A manta é esticada sobre a superfície do subleito, evitando-se, após 
sua colocação, o tráfego de mão de obra sobre o local, para não a deslocar nem 
a perfurar. A extremidade superior da manta deve ter altura maior que a da 
caixa do pavimento para que fique, após o acabamento, ajustada rente à super-
fície do concreto permeável (Fig. 7.2B).

7.3 aplicação de bases graNulares
Bases granulares abertas não são de fácil compactação (Fig. 7.3). Há que se 
considerar também a questão da deformabilidade ou da resistência oferecida 
pelo subleito abaixo, pois, como discor-
rido, o subleito poderá ser objeto de não 
compactação para algumas aplicações 
do pavimento de concreto permeável. 
Seu espalhamento e distribuição o mais 
nivelados possível, sem o uso de equipa-
mentos, são aceitáveis para calçadas de 
pedestres e ciclovias (exceto cruzamentos 
com vias convencionais).

A título de sugestão e limitação, 
indica-se o emprego de placas vibratórias 

Fig. 7.3 Base granular com RCD na calçada 
experimental da USP



8Conservação e manutenção dos 
pavimentos permeáveis

8.1 colmatação e perda de permeabilidade
A ação de carreamento de folhagens, solos, detritos e lamas pelas águas escoadas 
superficialmente produz o que é chamado de colmatação (em Engenharia 
Geotécnica) ou “entupimento” dos poros que constituem o revestimento 
permeável, e talvez, em razão de uma quantidade excepcional, o entupimento 
imediato mesmo da base permeável sob o revestimento permeável. Em situa-
ções de viários urbanos onde sejam recorrentes os alagamentos em épocas 
chovediças (Fig. 8.1), o engenheiro de infraestrutura de transportes deverá 
analisar a real necessidade de microdrenagem local, pois pavimentos permeá-
veis estariam fadados ao insucesso em breve período de tempo, perdendo sua 
função primordial em virtude de entupimento abrupto pela secagem de lama 
entre seus vazios.

Como nos demais pavimentos de concreto, as inspeções para fins de 
inventário e manutenção envolvem também a determinação de ocorrências de 
fissuras, buracos, degraus etc. É estimado que, com manutenção adequada, os 
pavimentos permeáveis possam cumprir suas tarefas precípuas durante perío-
dos longos de serviço, como duas décadas 
(Hunt; Collins, 2008). O entupimento dos 
pavimentos permeáveis paulatinamente 
causa a perda de capacidade de infiltra-
ção na superfície ou na estrutura como 
um todo, sendo um aspecto essencial no 
processo de gestão e manutenção de vias 
com esse sistema de pavimentação. Mas, 
nesse caso, o crescimento de vegetais em 
suas superfícies deve ser sanado.

O processo de entupimento de pavi-
mentos, ainda que lento, é inexorável, 

Fig. 8.1 Alagamento pluvial em Dresden, 
na Alemanha, em 2002
Fonte: Stefan Malsch (CC BY-SA 3.0, https://w.
wiki/AvX).
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Fig. 8.7 Equipamento para varrição e 
aspiração de detritos em vias urbanas
Fonte: torange.biz (CC-BY 4.0, https://torange.biz/
street-clean-51258).

Fig. 8.8 Jateamento de água sob pressão e resultado da limpeza

8.2.3 Manutenção corretiva
Para a remoção dos detritos depositados na estrutura porosa do concreto 
permeável, devem ser consideradas duas possibilidades, preferencialmente de 
forma combinada para ser mais eficiente o processo. Primeiramente, emprega-
-se um equipamento de varrição e sucção (Fig. 8.7) para remover todos os 
detritos na camada de revestimento que porventura não estejam aderidos às 
paredes dos poros.

Na sequência, são utilizados jatos d’água sob pressão – em princípio, até 
mesmo com equipamento de pequeno porte, dependendo do estado de colma-
tação – para remover total ou parcialmente 
detritos orgânicos de várias naturezas (em 
especial, de vegetação e de combustíveis, 
lubrificantes e graxas) e partículas de solos 
argilosos aderidos às paredes dos poros 
(Fig. 8.8). Contudo, sempre há a necessi-
dade de experimentação para a dosagem 
da pressão da água, de tal maneira a evitar 
o desprendimento superficial de agregados.

A remoção de partículas e detritos 
depositados entre a superfície e 25  mm 
abaixo dela é efetiva para restaurar a 
capacidade de infiltração do pavimento 
permeável (ASTM, 2013). Em nível especulativo, como o concreto não ficaria 
sujeito à fluência nesse caso (o que não necessariamente é real para pavimentos 
asfálticos), o tamanho dos poros não diminuiria e, assim, não haveria maiores 
dificuldades para a remoção de detritos em termos comparativos.



9.1 precipitação da pasta duraNte seu laNçameNto e 
adeNsameNto

As Figs. 9.1 a 9.8 dão a oportunidade de pensar na questão da precipitação 
(ou sangramento ou exsudação) da pasta de cimento descensionalmente para 
partes inferiores, que será analisada com o apoio das imagens. A extração de 
amostras de concreto permeável em pista pode ter como meta a elaboração 
de novos ensaios de condutividade hidráulica para a análise da colmatação 
no tempo, ao longo de seu uso como pavimento. As imagens foram tomadas 
em experimento real preliminar realizado em dezembro de 2015 na USP 
(campus São Paulo).

9Desafios para a pavimentação com 
concretos permeáveis

Fig. 9.1 Sondagem rotativa em concreto 
permeável

Fig. 9.2 Concreto permeável cortado
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de retração (todas as seções foram curadas apenas com lona de PEAD sobre 
si durante sete dias, para semelhantes condições climáticas).

É interessante notar que nessas fissuras há acúmulo de vegetação fina ao 
longo do tempo, o que pode ser compreendido como inibidor de infiltração. 
Entende-se, assim, que quando se faz o corte não seria uma restrição o emprego 
de silicone em sua espessura. Ademais, embora não existam barras de transfe-
rência de carga, seria conveniente entender que a própria estrutura do concreto 
poroso causará uma propagação de fissura abaixo da zona de corte não linear, 
o que facilitará o intertravamento de ambas as faces em contato com a fissura, 
garantindo alguma transferência de carga, ao menos para tráfego leve.

9.9 estabelecer rotiNas de maNuteNção e seus métodos– 
gereNciar

É também necessário afirmar que, na atualidade, para nossas condições de 
clima e uso dos pavimentos permeáveis, pouco se sabe sobre processos de 
degradação, seja de perda de permeabilidade (colmatação), seja de degra-
dação estrutural (patologias típicas). Isso é natural em face da recente intro-
dução, em passos lentos e mais experimentais, dos concretos permeáveis em 
pavimentação em nosso país.

A questão de patologias versus manutenção mantém relações biunívocas. 
As seguintes atitudes de registro e memória em engenharia devem ser conside-
radas para o desenvolvimento completo da tecnologia no país:

•	 Monitorar a perda de permeabilidade, se possível mensalmente, em 
função das condições locais, que definem maior ou menor penetração 
de matérias orgânicas ou minerais no concreto poroso de revestimento.

•	 Testar equipamentos de aspiração e de jateamento de água, sendo neces-
sária a aferição de sua eficiência pela medida de recuperação da taxa de 
infiltração após seu uso; note-se bem que é necessário verificar a potencia-
lidade de cada equipamento separadamente e de ambos conjuntamente.

21,56 m

14,4 m 4,44 m 24,34 m

Seção 1 Seção 2 Seção 3

19,66 m 44,92 m

Fig. 9.9 Fissuras de retração na calçada experimental da USP – Praça do Pôr do Sol




