


O Pevedreno é um tubo corrugado, de perfil anelar 
e perfurado, produzido com polietileno de alta 
densidade para o mercado de drenagem 
subterrânea. Pode ser produzido de duas formas: 

Pevedreno HD  
 

Pevedreno 





Atende à norma técnica brasileira ABNT NBR 15073 

Tubo dreno corrugado    

Diâmetros externos de 65mm, 100mm, 160mm e 200mm     

Cor preta     

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Produto ecológico e sustentável  

Tubo dreno corrugado    

Produzido com resinas recicladas de qualidade controlada 

Diâmetros externos de 65mm, 100mm, 160mm e 200mm     

Cor preta 
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Pevedreno 



manta 

brita 

Pevedreno 

Cobrir a vala com manta geotêxtil 

Abrir a vala na terra 

Colocar a brita 2 por cima da manta geotêxtil 

Posicionar o Pevedreno por cima da brita 2   

Cobrir o Pevedreno com a manta geotêxtil 

Acrescentar mais uma camada de brita 

2 e/ou areia (depende do projeto) 

Fechar a vala 

 



A manta geotêxtil no processo, atua como elemento filtrante 

O Pevedreno pode ser instalado em curvas, em desníveis, em longas 
extensões, sem prejuízo da performance 

A brita 2 atua como um condutor da água/efluente 

 

A função do tubo é o de direcionar a água/efluente 



Oferece solução sob medida para seus clientes , pois além de ser 
fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15073 (HD), também 
pode ser fabricado de acordo com a necessidade do cliente 

Oferece rapidez no escoamento de líquidos devido ao baixo 
coeficiente de manning (0,016) 

Possui elevada resistência mecânica (impacto e compressão 
diametral) 

Produto sustentável e ecológico, facilitando a reciclagem de sua 
resina 

Assegura a drenagem completa do solo em pouco tempo e com 
grande eficiência em virtude da área aberta (cm2/m) 



DE dem dim AA 

65 66±3,0 50,5±1,0 114 

100 101,6±3,0 85,5±1,0 190 

160 160±3,0 139±1,5 206 

200 200±3,0 175±1,5 178 

DE - Diâmetro Externo Nominal (mm) 

dem - Diâmetro Externo Médio (mm) 

dim - Diâmetro Interno Médio (mm) 

AA – Área Total Aberta (cm2/m) 

CR – Classe de Rigidez (PA) 

ri – Resistência ao Impacto (J) 

OIT – Tempo de Indução Oxidativa (min) 

 

 

 

Legenda 
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PEVEDRENO HD 



Conexão 

Caixa de acesso  

     



Surgiu a partir da Plásticos Pevesol (1972), reconhecida 
fabricante de produtos de PVC 

Fundada em 2000 para a fabricação de produtos de polietileno de 
alta densidade 

Tornou-se uma das líderes de mercado como fabricante de 
dutos corrugados, drenos e tubos lisos de PEAD 

Certificado ISO 9001 desde 2008 pelo Instituto Falcão Bauer   

A Peveduto assegura a qualidade de seus produtos, seus 
processos e serviços desde a homologação de fornecedores de 
matérias primas até o pós-venda para os clientes 

Atende os mercados de infraestrutura elétrica, telecomunicação, 
saneamento, drenagem, irrigação e mineração   



Eficiência em redes subterrâneas 


