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Introdução: O concreto permeável é a última etapa de um sistema de drenagem, pois
permite que a água da chuva escoe e seja armazenada nas camadas inferiores, até ser
conduzida ao lençol freático. É mais indicado para locais de menor solicitação de
carga, como ciclovias, estacionamentos e quadras. Ele é feito a partir de material
granular quase todo do mesmo tamanho. A quantidade de pedra, areia (grossa),
cimento e água vão variar de acordo com a resistência que se pretende ter no concreto.
Quanto maior a resistência, menor será a permeabilidade. Objetivo: Este trabalho tem
como finalidade confeccionar e avaliar amostras prismáticas de concreto permeável, de
fácil elaboração para poder ser aplicado principalmente em residências localizadas
onde ocorre incidência de alagamentos. Feitos então, análises de resistência à
compressão e permeabilidade. Metodologia: Foi realizado levantamento de
informações a respeito do concreto permeável por meio de artigos científicos,
empresas e publicações digitais para melhor entendimento. Estudou o processo de
fabricação do concreto permeável e os materiais mais adequados para obtenção do
mesmo. Em seguida, foi utilizado o laboratório para análise dos materiais a serem
utilizados, confecção do concreto permeável e ensaios de resistência à compressão e
permeabilidade. O traço adotado teve como referência trabalhos realizados por
pesquisadores e Universidades. Resultados: Através dos estudos realizados, percebe-se
a importância de realizar a separação por granulometria do agregado graúdo.
Devem-se utilizar areia grossa e não areia fina em pequena quantidade, por ser
granular, propiciando vazios no concreto permeável. Sua estrutura porosa contém
muitas cavidades que permitem e facilitam a passagem de água e do ar. Conclusão: A
produção de concreto permeável depende muito das características dos materiais
utilizados, e pode ser utilizado como uma alternativa aos sistemas drenagem e área de
retenção de água, reduzindo o escoamento de águas pluviais.
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