


Concreto Poroso

Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa

facilitando a construção civil

A construção civil impõe desafios que precisam ser superados. 
A presença da água no ambiente urbano é algo vital, mas 
que precisa ser controlado para não trazer transtornos como 
vemos em épocas de grandes precipitações.

O concreto poroso permite o aumento da permeabilidade de 
pavimentos e tem como finalidade absorver certo volume de 
água, recarregando o lençol freático ou escoando essa água 
para outros pontos, através de dutos. Isso evita problemas 
decorrentes da impermeabilização dos solos, além de reduzir 
enchentes.

Também conhecido como concreto permeável, o 
concreto pososo tem como principal função o aumento 
da permeabilidade de pavimentos submetidos a cargas 
reduzidas.

O concreto poroso leva em sua mistura uma proporção 
maior de agregado graúdo (pedra ou brita) e pouca ou 
nenhuma areia. Esse traço resulta em um material com 
muitos espaços vazios que permitem a passagem de certa 
quantidade de água e ar, funcionando, assim, como um 
sistema de drenagem.

A principal finalidade do concreto poroso é a absorção e 
drenagem de certo volume de água. Essa característica 
o fez ser reconhecido também como concreto drenante 
e seu uso tornou-se comum em áreas com trânsito geral, 
estacionamentos, ciclovias e quadras poliesportivas.

Para funcionar corretamente, o concreto poroso precisa estar 
associado a uma base e sub-base granular (areia ou brita), 
para que a água absorvida seja armazenada e drenada nessa 
estrutura. Com isso, a água é escoada para o lençol freático 
ou transportada por dutos e drenos a outras áreas próprias.

Vale ressaltar que o concreto poroso é indicado em vias 
sem tráfego intenso, sobretudo de veículos pesados e que 
devemos observar se não está acumulando resíduos nos 
vazios que possam impedir a correta drenagem da água.

Benefícios amBientais:
O Concreto Poroso diminui os problemas ambientais 
decorrentes da impermeabilização do solo, permitindo a 
infiltração direta da água para os aquíferos subterrâneos.

Ele também diminui as enxurradas, que carreiam os resíduos 
que se acumulam no solo, como fluidos e óleos de veículos, 
dentre outros poluentes, evitando que cheguem aos cursos 
d´água.

Outra vantagem é a cor do material, que por ser de tom 
claro, absorve menos calor e radiação solar. Sua estrutura 
pouco densa também tem menor capacidade de armazenar 
calor, auxiliando na redução do aquecimento das áreas 
urbanas.

A porosidade desse concreto também facilita a sobrevivência 
da arborização urbana, permitindo que a água chegue com 
mais facilidade às raízes das plantas.

Vias para pedestres:
O Concreto Poroso evita a formação de poças nas vias 
destinadas a pedestres, trazendo mais conforto e evitando 
acidentes.

Um concreto bom até debaixo d´água O que é o Concreto Poroso?

Como funciona o Concreto Poroso? Principais vantagens do Concreto Poroso:
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Benefícios finAnceiros:
O Concreto Poroso torna-se mais durável a partir do 
momento que sofre menos com o desgaste excessivo causado 
pela água, por sofrer menos fissuração e, por consequência, 
incidência de buracos.

redução dAs enchentes:
O problema das enchentes em áreas urbanas, consequência 
da impermeabilização do solo é uma questão importante a 
ser tratada pela sociedade como um todo. O uso do concreto 
poroso no lugar de outros pavimentos impermeáveis, 
proporciona a infiltração da água da chuva no solo, evita 
seu deslocamento aos cursos d´água de forma abrupta e 
também os alagamentos.

MeLhor AProVeitAMento dos terrenos:
As áreas pavimentadas com Concreto Poroso entram 
na composição do percentual permeável exigido por lei 
em áreas urbanas. Isso permite que uma área maior seja 
edificada e, em alguns 
casos, existe benefício fiscal 
com a redução do IPTU de 
construções que possuem 
esse tipo de componente 
construtivo.

outrAs VAntAGens do concreto Poroso:
•	 Possibilidade de reutilização da água da chuva;
•	 Redução ou eliminação da necessidade de tanques de 

retenção;
•	 Minimiza ou dispensa obras de microdrenagem local;
•	 A rugosidade aumenta a tração dos veículos, prevenindo 

acidentes causados por deslizamentos;
•	 Pode ser usado como zona de transição em barragens, 

junto aos maciços rochosos;
•	 Pode ser produzido com qualquer tipo de agregado, o 

que permite a utilização de agregados locais;
•	 Permite o desenvolvimento de terras mais produtivas;
•	 Custo de ciclo de vida menor que outros concretos e 

asfalto;
•	 Por ser feito com cimento, possibilita o acréscimo de 

pigmentos para se ter uma variedade de cores.

Devido às suas característas, o concreto poroso é indicado 
para fins específicos, onde seja necessária alguma 
permeabilidade das estruturas
Principais usos:
•	 Estacionamento;
•	 Estradas;
•	 Pátios de carga;
•	 Ciclovias, calçadas;
•	 Estruturas hidráulicas;
•	 Barreiras acústicas.

Aplicações do Concreto Poroso




