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1 Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade do uso do asfalto 

permeável flexível, que tem como função, a redução de enchentes e alagamentos 

nas metrópoles, onde grande parte do solo encontra-se impermeável.   

 

2 Introdução 

Pavimentação das vias, é dada como obra civil, que busca melhoria 

operacional de tráfego, sendo assim, quanto maior a qualidade de rolamento, haverá 

maior redução nos custos operacionais. Sua regularidade permite um deslocamento 

de maior velocidade e agilidade, diminuindo o tempo das viagens. 

O risco da implantação de um asfalto sem planejamento é grande, podendo 

causar sérios acidentes e catástrofes. 

Uma solução para melhorar essas diversas problemáticas seria a introdução 

de um asfalto flexível e permeável, segundo Urbonas e Stahre (1993), este 

pavimento é capaz de fazer de armazenar a água em um reservatório de pedra, que 

depois poderá sofrer evaporação, ou atingir o lençol freático. E aumentando a 

flexibilidade do asfalto auxilia na recuperação dos quais já foram deteriorados. 

 

3 Objetivo 

Uma solução para melhorar problemáticas das enchentes em grandes 

metrópoles, introduzindo um asfalto permeável, potencializando o mesmo com fibras 

para uma melhor flexibilidade do pavimento, da forma qual amenizaria a manutenção 

do mesmo. 

 

4 Metodologia  

            A palavra Asfalto, acredita-se que tenha origem de um idioma antigo grego, 

acádico, asphaltic que significava algo estável.  

Hoje em dia, ainda são seguidos alguns modelos de rodovias, que fora feitos 

na época da Roma Antiga; atualmente, o asfalto utilizado nas rodovias, é constituído 

do petróleo, que fora retirado de processos de destilação; onde são separados 

outros elementos da mistura, como o diesel e a gasolina. 

Por fim, este artigo, tem como objetivo estudar a incorporação de novas 

tecnologias no asfalto flexível, trazendo a permeabilidade, e o tratamento de fissuras 

com macro fibras. 



 

5 Desenvolvimento 

Segundo Borges (2015), o asfalto permeável, também conhecido como 

Camada Porosa do Asfalto (CPA), refere-se a uma mistura granular, deixando o 

material poroso, auxiliando na absorção de água, servindo para filtração de águas 

pluviais e abastecimento de sistemas de drenagem em lençóis freáticos. Este 

sistema, é composto por 2 camadas; tendo a parte superficial, em contato com a 

rolagem, onde estão locadas pequenas pedras ligadas ao asfalto, deixando vazios, 

permitindo a passagem da água, assim, penetrando na segunda camada, que trata-

se de uma parte mais volumosa, com grandes pedras, deixando vazios maiores, 

armazenando o volume que chegou da superfície. Logo após a passagem pela 

segunda camada, toda a água chegará ao subsolo, podendo atingir o lençol freático, 

ou, caso contenha um sistema de drenagem, ou captação, a água poderá ser 

coletada e conduzida aos reservatórios. Borges relata que, ao implantar o asfalto 

permeável em grandes centros, ocorre a tendência de diminuição de grandes 

impactos ao meio ambiente. Este asfalto tem alta permeabilidade, podendo absorver 

de 11 a 18 litros de água por minuto, filtrando a água poluída e abastecendo, 

possíveis, sistemas ou o lençol freático; também, facilita o tratamento de esgoto, 

diminuindo a pressão que cairia sobre os canais subterrâneos, e por fim auxilia no 

controle de inundações e da poluição. Porém, a tecnologia de absorção, pode não 

suportar tráfego pesado, pois possui uma linha tênue entre a resistência e 

permeabilidade, onde quanto maior resistência, menor sua permeabilidade. 

Para auxiliar no suporte de tensão de tráfego, atualmente, usa-se fibras, que 

é uma matéria intermitente com comprimento superior as dimensões da seção 

transversal. As macro fibras tem alto modulo de elasticidade e alta resistência, sendo 

assim tem como principal função reforçar o pavimento, entretanto existe as 

microfibras que contem baixo modulo elasticidade portanto não reforçam a 

estrutural, porem são indicadas no controle de fissurações. 

 

6 Resultados  

Seguindo a linha de estudo abordada, pode-se observar que a macro fibra é 

de melhor incorporação ao asfalto flexível para o tratamento de fissuração, e assim, 

na recuperação de um asfalto danificado, ou que sofra frequentes impactos. 



Com a introdução da porosidade no asfalto, além de reabastecer os lençóis 

freáticos, ocorrerá a diminuição da pressão nos sistemas de escoamentos e 

drenagens urbanos, evitando enchentes. 

 

7  Considerações finais  

 Tendo em vista o tema abordado, chega-se a conclusão que a utilização de 

novas tecnologias para as ruas e rodovias, é viável, de modo que o asfalto 

permeável diminuirá grandes riscos a comunidade; e ressalta-se que as 

problemáticas relacionadas a tensão e fissuras, a integração de fibras irá sanar as 

dificuldades.  
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