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RESUMO 
 

 
O concreto permeável possui grande potencial para o auxílio a problemas decorrentes 
do escoamento superficial decorrente de chuvas em centros urbanos, pois permite a 
percolação da água no solo. O presente trabalho tem como finalidade determinar 
dentre os traços 1:3,5:0,5, 1:4 e 1:4,5 qual atinge a melhor resistência a tração na 
flexão e permeabilidade, pois quanto maior o número de vazios do concreto, maior 
será sua permeabilidade, mas em contrapartida a sua resistência sofre uma 
diminuição. Foram confeccionados corpos de prova com os traços citados e fator a/c 
de 0,3, tanto para testes de resistência como para permeabilidade. No decorrer do 
trabalho foram efetuados diversos testes, entre eles o de granulometria, massa 
específica do agregado, resistência a tração na flexão, compressão e coeficiente de 
permeabilidade. Com os resultados dos ensaios houve a possibilidade de efetuar 
análises, que por fim possibilitou gerarmos um gráfico comparativo entre a resistência 
e permeabilidade, o qual está descrito no trabalho a seguir. 
 
Palavras-chave: Concreto permeável. Percolação. Resistência. Permeabilidade.   



ABSTRACT 
 
 
The permeable concrete has great potential to aid in the problems arising from surface 
runoff due to rainfall in urban centers, as it allows the percolation of water in the soil. 
The aim of the present work is to determine between the 1: 3,5: 0,5, 1: 4 and 1: 4,5 
traces which achieves the best tensile strength in flexion and permeability, since the 
greater the number of voids in the concrete, The greater its permeability, but in contrast 
its resistance suffers a decrease. Test specimens were made with the mentioned traits 
and a / c factor of 0.3, both for resistance and permeability tests. During the work, 
several tests were carried out, including granulometry, specific mass of the aggregate, 
tensile strength in flexion, compression and permeability coefficient. With the results of 
the tests, it was possible to carry out analyzes, which finally enabled us to generate a 
comparative graph between resistance and permeability, which is described in the 
following work. 
 
Keywords: Permeable concrete. Percolation. Resistance. Permeability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Os centros urbanos presentes em inúmeros lugares ao redor do mundo, tem 

sofrido com o problema de acúmulo de água em vias públicas e arredores, situação 

está que os governantes e profissionais vem buscando encontrar soluções para 

amenizar e quiçá resolver este problema que aflige e atinge a todos, trazendo caos 

para as cidades e sofrimentos para famílias atingidas (MARIANO, 2014). 

O acúmulo de água na grande maioria das vezes decorre principalmente das 

chuvas intensas que vem atingindo os grandes centros causando enxurradas e 

impossibilitando que lençóis freáticos e aquíferos sejam reabastecidos. Outro ponto 

que deve ser levado em consideração é o lixo trazido pelas enxurradas e acabam 

acumulando em córregos, rios e lagos, outro problema que nossas cidades enfrentam 

diariamente, pois estamos sujeitos a doenças e a poluição. Através de profissionais 

habilitados temos a oportunidade de melhorar o quadro que atualmente se apresenta. 

O que gera esse tipo de problema é a impermeabilização do solo, pois utilizamos cada 

vez mais o concreto sem vazios e camadas asfálticas (MARIANO, 2014).  

A diferença entre o concreto convencional e o concreto permeável é que o 

último possui menos agregados miúdos, e, em alguns casos o agregado miúdo nem 

é utilizado, possibilitando que o mesmo fique poroso e permita a passagem da água. 

O intuito deste trabalho é mostrar os benefícios do uso de concreto permeável, 

que contém um percentual mais elevado de vazios, proporcionando uma economia no 

material utilizado. Também permite a infiltração da água no solo ou gerando reservas 

que são evaporadas gradativamente, diminuindo o efeito das enxurradas. Ao final do 

trabalho, iremos definir três traços diferentes de concreto permeável, com um controle 

rigoroso dos componentes e sua dosagem, efetuando ensaios em seu estado 

endurecido, para conhecer valores tais como resistência à tração na flexão, à 

compressão e o coeficiente de permeabilidade, identificando assim as características 

de cada um dos traços e sua aplicação em diferentes situações na construção civil, 

usando como referência principal a NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto 

– Requisitos e procedimentos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT, 2015) e demais normas necessárias. 
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1.2 PROBLEMA 

 

O concreto permeável ainda é pouco utilizado, apesar de apresentar o benefício 

de captação de águas. Neste trabalho utilizaremos três traços de concreto permeável, 

e desta forma, qual traço apresentará a maior resistência à tração na flexão, à 

compressão e o melhor coeficiente de permeabilidade? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho tem como justificativa inovação, economia e 

sustentabilidade. 

 

1.3.1 Inovação 

 

Segundo Li (2009 apud BATEZINI, 2013), a utilização do concreto permeável 

começou a mais de 150 (cento e cinquenta) anos, mas a sua utilização em maior 

escala começou a pouco mais de 20 (vinte) anos, principalmente nos EUA, quando a 

resistência deste concreto se mostrou mais eficiente para diversos tipos de 

pavimentos, como para o tráfego de veículos leves e levando em consideração a 

capacidade de permeabilidade, permitindo a infiltração da água no solo ou em 

camadas projetadas para a retenção do liquido. No Brasil, somente em 2015 foi criado 

uma norma para este tipo de concreto, a NBR 16416: Pavimentos permeáveis de 

concreto - Requisitos e procedimentos (ABNT, 2015). 

 

1.3.2 Economia 

 

Levamos em consideração a economia em sistemas de drenagem, e em alguns 

casos até eliminar estes sistemas, pois parte da água infiltrará no solo ou ficará retida 

e vai evaporar com o passar do tempo. Também devemos considerar que o material 

utilizado para sua construção pode ser reciclado e reutilizado (DUARTE et al., 2006 

apud BRITO; SANTOS, 2010). 
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1.3.3 Sustentabilidade 

 

A recarga dos aquíferos e o aumento de sua qualidade é uma das finalidades 

do concreto permeável, pois este permite a infiltração da água diretamente no 

pavimento e consequentemente no solo. Também devemos considerar a diminuição 

da quantidade de lixo que é carregado para rios e córregos quando ocorrem as 

enxurradas (ARAÚJO et al., 2000 apud BRITO; SANTOS, 2010). 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta pesquisa apresentam-se a seguir. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Comparar três traços de concreto permeável e realizar ensaios no estado 

fresco e no estado endurecido que atendam a norma NBR 16416: Pavimentos 

permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos (ABNT, 2015), e escolher 

dentre os traços o qual possui maior resistência e permeabilidade. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar os materiais utilizados; 

b) Verificar qual seus índices de permeabilidade após 28 dias de cura; 

c) Determinar a resistência à compressão e à tração na flexão de três traços de 

concreto permeável em diversas idades. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho será por meio de referencial bibliográfico 

e posteriormente testes em laboratório, visando identificar a resistência e 

permeabilidade do concreto em estudo, gerando assim um gráfico com os valores 

destes parâmetros.



 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico irá conter a revisão bibliográfica a respeito da história do 

concreto, sua evolução, agregados, aditivos e o concreto permeável, onde iremos 

verificar o seu surgimento e principais utilizações. 

 

2.1.1 Concreto de cimento Portland 

 

De acordo com Araújo, Rodrigues e Freitas (2000), o concreto de cimento 

Portland é resultado de uma mistura com proporções definidas de aglomerante 

(cimento Portland), agregados miúdos (geralmente areia lavada), agregados graúdos 

(normalmente brita) e água. Em alguns casos específicos, ainda podemos fazer uso 

de aditivos. 

Quando o cimento e a água são misturados, tem-se um processo chamado de 

hidratação, no qual forma-se uma pasta que se adere aos agregados. Durante o 

período inicial, geralmente de algumas horas, pode-se moldar esta mistura conforme 

desejado. Com o passar do tempo, este material acaba endurecendo e adquirindo 

resistência mecânica, transformando-se em um material coeso com características 

semelhantes à de uma rocha (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS 2000). 

O concreto, para ser resistente, depende de três fatores: a resistência da pasta, 

dos agregados e da ligação entre eles. Mas para que isso ocorra, é necessário que o 

concreto seja produzido corretamente (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS 2000). 

Conforme Araújo, Rodrigues e Freitas (2000), para obtermos um bom concreto, 

devemos nos atentar aos seguintes itens: 

 

 A quantidade de cada material (dosagem);  

 A forma de mistura dos materiais;  

 Como eles serão transportados até a obra;  

 Colocação do concreto em seu local definitivo;  

 Eliminação dos vazios (adensamento);  

 Cuidado para o concreto não ter perda de água nos primeiros dias (cura). 
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Para obter-se concreto de boa qualidade, temos que estar atentos a todos estes 

requisitos, pois não podemos dar atenção especial uma determinada etapa se outra 

não foi bem executada, o que pode causar problemas no concreto (ARAÚJO; 

RODRIGUES; FREITAS, 2000). 

 

2.1.1.1 História do concreto 

 

O concreto é bastante utilizado nos dias atuais, pois se trata de um material 

que possui durabilidade, resistência e versatilidade. O concreto como é conhecido 

atualmente é de uso recente, pois até o final do século XIX, ainda era utilizado a 

combinação de estruturas de madeira e alvenaria. Os problemas relacionados a este 

material eram evidentes, pois tinham como características a baixa durabilidade e os 

riscos constantes de incêndios (CARVALHO, 2008). 

Podemos definir a alvenaria como sendo um sistema construtivo que utiliza 

pedras, tijolos ou blocos, juntamente com um material ligante, que seria a argamassa. 

A utilização de pedras era mais comum, devido a sua abundância na natureza. Nos 

locais onde as pedras eram escassas, costumava-se utilizar tijolos, geralmente feitos 

de barro (CARVALHO, 2008). 

Segundo Guimarães (1997 apud CARVALHO, 2008), existem indícios que a 

cal foi descoberta provavelmente na Idade da pedra (período Paleolítico). 

De acordo com Guimarães (1997 apud CARVALHO, 2008, p. 20): 

 

A mais antiga aplicação da cal como aglomerante foi encontrada na Sérvia, 
ex-Iugoslávia, nas ruínas de uma casa datada de 5600 a.C., com o piso feito 
de uma cal vermelha, areia, e pedregulho, mas o produto começa a aparecer 
com frequência nas construções a partir da civilização egípcia. O material de 
vedação da Pirâmide de Quéops (Khufu) (2.700 a.C.) demonstrou que os 
egípcios tinham experiência na utilização da argamassa de cal. Na pirâmide 
do faraó egípcio Tutancâmon (1.450 a.C.), há uma porta construída com 
enormes pedras rebocadas com argamassa, e na antecâmara havia um 
recipiente com argamassa utilizada para rebocar a porta. Podemos então 
considerar que o cimento, como o conhecemos hoje, têm sua origem em 2500 
a.C., com essa argamassa egípcia constituída por uma mistura de gesso 
calcinado. 

 

Os romanos utilizavam cal como aglomerante desde 600 a.C., mas o que teve 

real impacto na engenharia romana foi a descoberta de um novo material construtivo, 

o Opus Caementicium, o qual tinha como principal componente a cinza pozolânica, 

que ao se misturar a cal possuía características parecidas com o cimento atual. Esta 
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mistura era utilizada principalmente como massa para assentamento de pedras, mas 

em algumas construções, como coberturas e estradas essas pedras eram pequenas 

tais como as britas atuais, e assim tornavam essa mistura muito parecida com o 

concreto que hoje utilizamos (CARVALHO, 2008). 

O desenvolvimento do concreto no decorrer do império romano foi notável, se 

utilizando de agregados leves e também de barras metálicas, como no Pantheon e 

em suas estradas, mas essa fórmula era um segredo que acabou caindo no 

esquecimento devido a desarticulação do império romano (CARVALHO, 2008).  

 

Figura 1 – Pantheon romano 

 

Fonte: Volquez (2016) 

 

Figura 2 - Estradas romanas 

 

Fonte: Samstroy (2016) 
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2.1.1.2 História do cimento 

 

No século XVIII, em 1758, a mistura que se tornaria o cimento moderno ganhou 

novas características. Na data citada, um Engenheiro britânico chamado John 

Smeaton teve como tarefa desenvolver um cimento que possuísse a característica de 

suportar a erosão que o mar causaria. Utilizando cinza vulcânica proveniente da Itália 

chamada pozolânica, Smeaton conseguiu fabricar um tipo de cimento com ótima 

qualidade, que foi utilizado na construção do Farol de Eddystone, e durou cerca de 

um século (CARVALHO, 2008). 

 

Figura 3 - Farol de Eddystone 

 

Fonte: Linda Hall (2016) 

 

No ano de 1796, James Parker conseguiu desenvolver um tipo de cimento que 

era obtido pela calcinação de nódulos impuros de calcário que continham argila. Após 

a realização de testes, que foram feitos por pessoas de renome na área, o cimento de 

Parker, conhecido também como cimento romano, com excelentes qualidades e 

grande aceitação, foi liberado para construções. Na produção de cimento romano, os 

nódulos eram quebrados por meninos e levados para fornos em formato de garrafa 

que tinham capacidade de até 30 toneladas, onde era adicionado o carvão para sua 
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queima. Após três dias, a rocha havia sido queimada de forma suficiente, ela era 

retirada pela parte de baixo, em uma abertura e o forno era novamente abastecido 

com carvão e rocha. A rocha que foi calcinada, então passava por moagem, era 

peneirada para depois ser estocada em barris (KAEFER, 1998). 

Então Parker recebeu sua patente, e logo após isso os diretores da "British 

Society for Extending the Fisheries and Improving the Sea Coasts of This Kingdom" 

autorizaram testes que foram realizados por Thomas Telford, que tinha uma grande 

experiência na construção de estruturas portuárias e canais. O relatório de Telford foi 

extremamente favorável, o que fez Parker rapidamente o publicar em panfletos 

promocionais. Após dois anos, Parker vendeu sua patente a Samuel Wyatt e o 

sobrinho Charles Wyatt. A fábrica de Wyatt esteve em ascensão até 1810, quando a 

patente de Parker expirou (válida por 14 anos). Vários outros membros da família 

Wyatt estiveram à frente da companhia e também no desenvolvimento de diversos 

outros produtos. Em meados de 1810, houve rumores que o cimento romano de 

Parker estava em baixa devido à competição que acabou surgindo (KAEFER, 1998). 

Desde então, não foi desenvolvida uma teoria que pudesse explicar as 

propriedades e comportamento do cimento, mas Vicat publica Recherches 

expérimentales sur les chaux de construction, le béton et les mortiers, o qual contêm 

estudos e suas conclusões a respeito dos ensaios efetuados sobre cimento. Neste 

período ele estava à frente da construção de uma ponte sobre o Rio Dordogne, um 

grande projeto que não utilizava pozolana, fato este que instigou a investigação a 

respeito das propriedades do cimento. Vicat então decidiu verificar o que resultaria no 

endurecimento da argamassa embaixo da água. Ele então misturou cal, gesso e 

argila, em diferentes proporções e de diferentes tipos, preparando blocos pequenos 

destes materiais. De forma simples, ele determinou que não existe argamassa 

hidráulica otimizada sem sílica e que para a cal ter a denominação de hidráulica ela 

deve possuir ao menos uma quantidade de argila. A conclusão de Vicat era que as 

quantidades de misturas e tipos resultava em um concreto mais resistente que o 

encontrado de forma natural. Ele desenvolveu um teste para determinar o tempo de 

pega e o endurecimento, usado até hoje, que se baseia no fato de uma agulha 

penetrar em pasta de cimento fresco (KAEFER, 1998). 
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Figura 4 - Aparelho de Vicat 

 

Fonte: Kaefer (1998) 

 

Em 1824, Joseph Aspdin, com a queima de calcário e argila moídos de forma 

bem fina e a altas temperaturas, até que todo o CO2 (gás carbônico) fosse retirado, 

inventa o cimento Portland. Assim ele foi denominado devido as jazidas que se 

encontravam em Portland, na Inglaterra, as quais continham excelentes pedras para 

esta finalidade. Mas a definição de cimento Portland atual não pode ser atribuída ao 

cimento patenteado por Aspdin, pois o cimento atual é efetuado pela queima a 

altíssimas temperaturas, até a fusão insipiente, o que acaba criando o clínquer. É 

pouco provável que o cimento de Aspdin gerava o clínquer, sem falar que não era 

definida a proporção dos ingredientes utilizados (KAEFER, 1998). 

Aspdin então desenvolveu uma fábrica de cimento, em 1825, em Leeds, 

Inglaterra. Eram fornos em formato de garrafa, feitos de alvenaria, que possuíam 12 

metros de altura e 5,6 metros de diâmetro na base. Estes fornos eram muito precários 

devido ao desperdício de combustível devido ao processo de aquecimento de todos 

os tijolos e também a velocidade e direção do vento, que ocasionava uma queima 

imperfeita, gerando inspeção e classificação manual (KAEFER, 1998).  
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Figura 5 - Forno em formato de garrafa 

 

Fonte: Kaefer (1998) 

 
 
2.1.1.3 Cimento Portland 

 

O cimento Portland é a denominação conhecida mundialmente para o material 

utilizado na construção civil chamado cimento. Ele tem propriedades ligantes, 

aglutinantes ou aglomerantes que ao contato com a água acaba endurecendo, e após 

o endurecimento o mesmo não se decompõe. Misturado com água e outros 

componentes (areia, pedra britada, cal e outros), resulta em argamassa e concreto, 

usado nas mais diversas construções (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO 

PORTLAND - ABCP, 2002). 

As argamassas e concretos terão propriedades e características de acordo com 

a proporção e qualidade dos materiais utilizados, porém o cimento é o que tem maior 

atividade química. É verdade dizer que o cimento é o componente responsável nas 

misturas de argamassa e concreto no produto final que se deseja. Levando em 

consideração esta afirmação, é importante conhecer as suas propriedades e 

características para utilizar de forma adequada e aproveitando, da melhor forma 

possível, na aplicação desejada (ABCP, 2002). 
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2.1.1.3.1 Composição do cimento Portland 

 

Segundo a ABCP (2002), a composição do cimento Portland é clínquer e 

adições, sendo que o clínquer está presente em todos os tipos. As adições variam de 

acordo com o tipo de cimento Portland e definem as diferenças entre eles. 

 

2.1.1.3.1.1 Clínquer 

 

 O clínquer tem como componentes calcário e argila, obtidos geralmente de 

jazidas próximas as fábricas de cimento. O calcário é britado, moído e depois 

misturado com a argila moída, em proporções adequadas. Essa mistura atravessa um 

forno cilíndrico de grandes proporções, a 1450 ºC. O intenso calor converte a mistura 

em clínquer, no formato de pelotas. Este material, depois de resfriado é moído, 

transformando-se em pó. O clínquer reage quimicamente ao ser misturado a água, 

tornando-se pastoso e posteriormente endurecendo, tornando-se resistente e durável. 

Esta é sua principal característica, o que o torna um ligante hidráulico muito resistente 

(ABCP, 2002). 

 

2.1.1.3.1.2 Adições 

 

Adições são matérias primas (gesso, escórias de alto-forno, materiais 

pozolânicos e materiais carbonáticos) que são misturadas ao clínquer quando este é 

moído, e que formam os diversos tipos de cimento Portland existentes (ABCP, 2002). 

 

2.1.1.3.1.2.1 Gesso 

 

A ABCP (2002) nos diz que a função do gesso é controlar o início do 

endurecimento do clínquer (tempo de pega) ao entrar em contato com a água. Sem o 

gesso, o cimento iria endurecer de forma quase instantânea, deixando inviável o seu 

uso em obras. Devido a isso, o gesso está presente em todos os tipos de cimento 

Portland, em uma proporção de 3% de gesso para 97% de clínquer, em massa, 

aproximadamente. 
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2.1.1.3.1.2.2 Escórias de alto-forno 

 

De acordo com a ABCP (2002), as escórias de alto-forno têm a forma 

semelhante a grãos de areia e são obtidas no processo de produção de ferro-gusa em 

siderúrgicas. Ela não era considerada importante na mistura do cimento Portland, até 

que sua propriedade de ligante hidráulico resistente foi identificada. Isso significa que 

ao contato com a água se tornava um aglomerante muito semelhante ao clínquer. Ao 

adicionar as escórias de alto-forno em proporções adequadas apresentava uma 

melhoria em algumas propriedades, como maior resistência e durabilidade. 

 

2.1.1.3.1.2.3 Materiais pozolânicos  

 

O material pozolânico no formato de pó extremamente fino tem a propriedade 

de ligante hidráulico, quando em contato com a água, mas não de forma isolada. Ele 

precisa estar em conjunto com outros materiais, entre estes o clínquer, que na 

hidratação acaba liberando hidróxido de cálcio (cal) que vai reagir com a pozolana. A 

pozolana é encontrada em alguns tipos de argila queimada (entre 550 ºC e 900 ºC), 

material orgânico fossilizado, rochas vulcânicas, derivados da queima de carvão, entre 

outros. Devido a estes fatos, é recomendável a utilização do material pozolânico em 

quantidade controlada, pois irá oferecer maior impermeabilidade a argamassa ou 

concreto (ABCP, 2002). 

 

2.1.1.3.1.2.4 Materiais carbonáticos 

 

De acordo com a ABCP (2002), os materiais carbonáticos, também conhecidos 

como filer calcário, tem como característica tornar o concreto ou argamassa mais 

trabalháveis, pois os grãos deste material têm a proporção adequada para alojarem-

se entre os grãos dos outros componentes, funcionando tal como um lubrificante. Eles 

contêm carbonato de cálcio na sua composição e são obtidos da moagem de rochas 

calcarias. 
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2.1.1.3.2 Principais tipos de cimento Portland 

 

Segundo a ABCP (2002), os principais tipos de cimento Portland utilizados no 

Brasil, que possuem diferenças entre si de acordo com a sua composição são: 

 

 Cimento Portland comum; 

 Cimento Portland composto; 

 Cimento Portland de alto-forno; 

 Cimento Portland pozolânico.  

 

Também existem em menor escala, devido as características especiais, os 

cimentos (ABCP, 2002): 

 

 Cimento Portland de alta resistência inicial; 

 Cimento Portland resistente aos sulfatos; 

 Cimento Portland de baixo calor de hidratação; 

 Cimento para poços petrolíferos; 

 Cimento Portland branco. 

 

2.1.1.3.2.1 Cimento Portland Comuns (CP I) 

 

É um cimento que possui como adição somente o gesso, que controla a pega 

(tempo que o composto terá até seu endurecimento parcial). Muito utilizado nas 

construções de concreto das quais não exijam que o cimento possua propriedades 

específicas. Ele é normalizado pela ABNT, de acordo com a NBR 5732 – Cimento 

Portland Comum (ABNT, 1991) (CONCRETO E CONSTRUÇÕES, 2009). 

 

2.1.1.3.2.2 Cimento Portland Composto (CP II) 

 

De acordo com a revista Concreto e Construções (2009), este cimento possui 

em sua composição uma pequena adição de fíler, pozolana ou escória. Ele possui 

desempenho parecido ao cimento Portland CP I, atendendo a maioria das aplicações, 
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e na maioria das vezes, com vantagens. A norma que ele segue é a NBR 11578 – 

Cimento Portland Composto (ABNT, 1991). 

 

Tabela 1 - Composição dos cimentos Portland comuns e compostos 

Tipo de 
cimento 
Portland 

Sigla 

Composição (% em massa) 

Norma 
Brasileira 

Clínquer 
+ gesso 

Escória 
granulada 

de alto-
forno 

(sigla E) 

Material 
pozolânico 

(sigla Z) 

Material 
carbonáticos 

(sigla F) 

Comum 
CP I 100 - - - NBR 

5732 CP I-S 99-95 - 1-5 - 

Composto 

CP II-E 94-56 6-34 - 0-10 
NBR 

11578 
CP II-Z 94-76 - 6-14 0-10 

CP II-F 94-90 - - 0-10 
Fonte: ABPC (2002) 

 

2.1.1.3.2.3 Cimento Portland de Alto-Forno (CP III) 

 

As escórias de alto-forno endurecem quando misturadas a água, por 

apresentarem propriedades hidráulicas. Infelizmente este processo é muito lento, o 

que limitaria sua utilização, se não fossem aplicados agentes ativadores físicos e 

químicos na hidratação. Neste caso a cal liberada do clínquer na sua hidratação é o 

principal ativador químico, e a ativação física é obtida pela finura da escória ao ser 

moída (ABCP, 2002). 

Segundo a revista Concreto e Construções (2009), este tipo de cimento contem 

entre 35 a 70% de escória de alto-forno em sua massa. Por apresentar maior 

durabilidade e impermeabilidade, é bastante vantajoso em obras de concreto massa, 

como barragens. Ele é normatizado pela NBR 5735 – Cimento Portland de alto forno 

(ABNT, 1991). 

 

2.1.1.3.2.4 Cimento Portland Pozolânicos 

 

A ABCP (2002) nos diz que ao contrário das escórias de alto-forno, os materiais 

pozolânicos não sofrem reação ao contato com a água, mas se forem divididos de 

forma muito fina sofrem reação com hidróxido de cálcio em conjunto com água em 
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temperatura ambiente, formando compostos aglomerantes. Devido a estes motivos, é 

utilizado junto ao clínquer, que libera hidróxido de cálcio ao ser hidratado. 

Este cimento possui entre 15 e 50% de pozolana em sua massa. É 

recomendado em obras de ambiente agressivo, de água corrente, por ter alta taxa de 

resistência a compressão com o passar do tempo e baixa permeabilidade. É 

normatizado pela NBR 5736– Cimento Portland Pozolânico (ABNT, 1991) 

(CONCRETO E CONSTRUÇÕES, 2009).  

 

Tabela 2 - Composição dos cimentos Portland de alto-forno e pozolânicos 

Tipo de 
cimento 
Portland 

Sigla 

Composição (% em massa) 

Norma 
Brasileira 

Clínquer 
+ gesso 

Escória 
granulada 

de alto-
forno 

Material 
pozolânico 

Material 
carboná

tico 

Alto-Forno CP III 65-25 35-70 - 0-5 NBR 5735 

Pozolânico CP IV 85-45 - 15-50 0-5 NBR 5736 
Fonte: ABPC (2002) 

 

2.1.1.3.2.5 Cimento Portland de Alta Resistência Inicial 

 

Conforma a revista Concreto e Construções (2009), este tipo de cimento atinge 

logo nos primeiros dias alta resistência. Esta propriedade é atingida pela utilização de 

calcário e argila em uma dosagem especifica quando o clínquer é produzido, além de 

ter uma moagem mais fina. É comumente utilizado por empresas ou obras que 

necessitem de uma rápida desforma. É normatizada pela NBR 5733– Cimento 

Portland com alta resistência inicial (ABNT, 1991). 

 

Tabela 3 - Composição do cimento Portland de alta resistência inicial 

Tipo de cimento 
Portland 

Sigla 
Composição (% em massa) 

Norma 
Brasileira Clínquer + gesso 

Material 
carbonático 

Alta 
Resistencia 

Inicial 

CP V-
ARI 

100-95 0-5 NBR 5733 

Fonte: ABPC (2002) 
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Figura 6 - Evolução média de resistência à compressão dos distintos tipos de 

cimento Portland 

 

Fonte: ABCP (2002) 

 

2.1.1.3.2.6 Cimento Portland Resistente aos Sulfatos 

 

Conforme a ABCP (2002), este cimento é utilizado em ambientes agressivos, 

como em lugares litorâneos, redes de esgoto, obras marítimas e em alguns tipos de 

solos. É normalizado pela NBR 5737– Cimento Portland resistente a sulfatos (ABNT, 

1992) e os cinco tipos anteriormente vistos podem ser resistentes a sulfatos, desde 

que seja observado ao menos um dos parâmetros a seguir: 

 

 Índice de adições carbonáticos e de aluminato tricálcico do clínquer que 

possuam, no máximo, 5% e 8% em massa, respectivamente; 

 Cimentos de alto-forno que possuam escória granulada de alto-forno entre 60% 

e 70%, em massa; 

 Cimentos pozolânico com valores entre 25% e 40% de pozolânica, em massa; 

 Cimentos que obtiveram resultados de ensaios de longa duração ou de obras 

que indiquem resistência aos sulfatos. 

 

Em caso de estar enquadrado no primeiro e o último parâmetro, o cimento 

deverá atender ao menos uma das normas a seguir: NBR 5732 (ABNT, 1991), NBR 

5733 (ABNT, 1991), NBR 5735 (ABNT, 1991), NBR 5736 (ABNT, 1991) e NBR 11578 

(ABNT, 1991). 
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2.1.1.3.2.7 Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação 

 

Do mesmo modo que o cimento Portland resistente aos sulfatos, considera-se 

cimento Portland de baixo calor de hidratação os vistos anteriormente e que 

demonstrem que o calor que é gerado na hidratação se dissipe de forma mais lenta, 

mais prolongada. É recomendável sua utilização em concretagens de grande 

proporção onde deve haver o controle de fissuras, tais como obras hidráulicas. Ele é 

normatizado pela NBR 13116 -  Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação 

(ABNT, 1994) (CONCRETO E CONSTRUÇÕES, 2009). 

 

2.1.1.3.2.8 Cimento para Poços Petrolíferos 

 

É um tipo de cimento pouco utilizado, pois seu uso é bastante especifico 

(cimentação de poços de petróleo). Ele é regulamentado pela NBR 9831: Cimento 

Portland destinado à cimentação de poços petrolíferos - Requisitos e métodos de 

ensaio (ABNT, 2006) e contêm em sua composição somente clínquer e gesso para 

que o tempo de pega seja mais longo. Na sua fabricação é importante garantir a 

conservação das propriedades reológicas (plasticidade), para que a pressão e 

temperatura elevada encontrada em grandes profundidades sejam suportadas 

(ABCP, 2002). 

 

2.1.1.3.2.9 Cimento Portland Branco 

 

De acordo com a ABCP (2002), o cimento Portland branco, normatizados pela 

NBR 12989: Cimento Portland branco – Especificação (ABNT, 1993), é diferenciado 

pela coloração, a qual é adquirida por utilizar matérias primas que contenham óxidos 

de ferro e manganês em baixa quantidade, condições diferenciadas na sua fabricação 

e principalmente em relação a moagem e resfriamento. 

Ele é classificado em dois subtipos, cimento Portland branco estrutural e 

cimento Portland branco não estrutural, onde o primeiro é utilizado principalmente em 

locais onde o concreto terá fins arquitetônicos, com resistência similar aos demais 

tipos. Já o segundo, deve ser utilizado somente para fins não estruturais, tais como 

rejunte ou ladrilhos hidráulicos, propriedade esta que deve constar nas informações 
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da embalagem (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - ABCP, 

2002). 

 

Tabela 4 - Composição dos cimentos Portland branco 

Tipo de 
cimento 
Portland 

Código de 
identificação 

(Sigla + 
classe) 

Composição (% em massa) 
Norma 

Brasileira 
Clínquer branco 

+ gesso 
Material 

carbonático 

Branco 
estrutural 

CPB-25 
CPB-32 
CPB-40 

100-75 0-25 
NBR 12989 

Branco não 
estrutural 

CPB 74-50 26-50 

Fonte: ABCP (2002) 

 

2.1.1.4 Agregados  

 

O uso do termo agregado é empregado em tecnologias do concreto, pois nos 

demais ramos de construção é reconhecido de acordo com a situação, por nome 

específico, tais como rachão, fíler, bica-corrida, pedra britada, etc. Por definição é um 

material incoeso, constituído de partículas de vários tamanhos e quase não possui 

atividade química (BAUER, 2015). 

 

2.1.1.4.1 Classificação 

 

De acordo com Bauer (2015), as determinantes das classificações dos 

agregados são segundo sua origem, dimensões das partículas e o peso específico 

aparente. 

 

2.1.1.4.1.1 Conforme a origem 

 

Esta classificação é dividida em dois tipos: primeiramente temos os naturais, 

que se encontram na natureza em sua forma particulada, cascalho e areia; e o 

segundo tipo, os industrializados, que obtém sua forma particulada devido a 

processos industriais. As matérias-primas podem ser argila, rocha e escória de alto-

forno (ALMEIDA; LUZ, 2009). 
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2.1.1.4.1.2 Conforme as dimensões das partículas 

 

Segundo Bauer (2015), para a utilização em tecnologia do concreto o agregado 

é dividido em dois tipos: o miúdo (areia) e o graúdo (britas e cascalho). 

 

2.1.1.4.1.3 Conforme o peso específico aparente 

 

De acordo com a densidade de suas partículas, os agregados são 

considerados leves, médios e pesados (BAUER, 2015). 

 

Tabela 5 - Densidades aparentes médias 

Leves Médios Pesados 

Vermiculita 0,3 Calcário 1,4 Barita 2,9 

Argila expandida 0,8 Arenito 1,45 Hematita 3,2 

Escória granulada 1,0 Cascalho 1,6 Magnetita 3,3 

  Granito 1,5   

  Areia 1,5   

  Basalto 1,5   

  Escória 1,7   
Fonte: Bauer (2015). 

 

2.1.1.4.2 Areia 

 

Segundo Bauer (2015), a areia é um sedimento clástico inconsolidado, com 

diâmetros que variam de 0,06 e 2,00 mm e formato quartzosos. Como material para 

construções ela é considerada um agregado miúdo, que não necessariamente 

necessite ser quartzoso, mas sim consistente. A areia para material de construção é 

obtida através de: 

 De rios, que formam depósitos sedimentares nos seus leitos. Ela é retirada 

através de sucção da água (dragas) que contêm aproximadamente 10% de 

areia, a qual fica em lagoas de decantação e se necessário é efetuado a 

classificação, para retirar elementos com diâmetro superior a 4,8 mm;  

 De cavas, que são fundos de vales cobertos por solo. É extraída por desmonte 

hidráulico ou escavação por maquinas e passa pelo mesmo tratamento das 

areias de rio; 

 



37 

 

 De britagem, que é obtido através de pedreiras, ao ser feito a classificação a 

seco. Possui um percentual de material impalpável (com diâmetro abaixo de 

0,075 mm), o qual pode ser removido nos separadores de areia (processo 

úmido), mas se for utilizada no concreto, que é a maior fonte consumidora, 

permite utilização sem passar pelo processo úmido; 

 De escória, a qual é obtida pela fragmentação das escórias de alto-forno, quase 

sempre com diâmetro inferior a 12,7 mm. Esta fragmentação ocorre quando é 

resfriada de forma brusca por jato de água, formando a areia de escória. 

 

2.1.1.4.3 Cascalho 

 

Também conhecido como pedregulho, o cascalho é um sedimento fluvial 

formado por rocha ígnea inconsolidada, com grãos geralmente de diâmetro superior 

a 5 mm e podendo chegar a cerca de 100 mm. Ele também pode ter origem litorânea 

marítima. Com um coeficiente volumétrico em média superior a 0,15, traduzindo, 

grãos cúbicos acima de 90%. Normalmente os grãos tem formado arredondado, 

devido a atrição causada pela movimentação em águas de rios ou mar, o que leva a 

serem chamados de seixos rolados. Apresenta resistência ao desgaste elevado 

devido a suas arestas vivas serem eliminadas no processo de atrição (BAUER, 2015). 

 

2.1.1.5 Aditivos 

 

Os aditivos são utilizados para compor o concreto e/ou argamassa, de origem 

química, que são adicionados a massa antes ou durante a sua mistura, visando a 

melhora das características no estado fresco ou no estado endurecido (IBI, 2014). 

De acordo com a NBR 11768– Aditivos para concreto de cimento Portland 

ABNT, 2011), aditivo é um componente químico que é incorporado no decorrer do 

processo de preparo do concreto, em quantidade que não ultrapasse 5% da massa 

cimentícia, e tem por objetivo alterar as propriedades no estado fresco ou endurecido. 

Em caso de concreto projetado o índice pode ser superior a 5% (IBI, 2014). 

Os aditivos normalmente atuam no concreto em suas propriedades reológicas, 

alterando a reação a hidratação no cimento, melhorando a trabalhabilidade, alterando 

a viscosidade, retendo agua, acelerando ou retardando o tempo de pega, controlando 

a resistência mecânica, melhorando a resistência devido ao congelamento, 
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diminuindo a fissura térmica, diminuindo a ação dos sulfatos, minimiza corrosão das 

armaduras, entre outras propriedades (IBI, 2014). 

De acordo com IBI (2014), cada aditivo varia em sua efetividade conforme a 

concentração no concreto, o material cimentício, a temperatura no local e dos 

materiais utilizados, energia liberada na mistura, o tempo de adição e a variação da 

constituição do mesmo. Os aditivos também podem mostrar alguns efeitos 

secundários, além dos efeitos principais, que modifiquem algumas propriedades do 

concreto. 

Segundo IBI (2014), os aditivos podem ser classificados da seguinte forma: 

 

 Aditivo redutor de água/plastificante; 

 Aditivo de alta redução de água/superplastificante tipo I; 

 Aditivo de alta redução de água/superplastificante tipo II; 

 Aditivo incorporador de ar (IA); 

 Aditivo acelerador de pega (AP); 

 Aditivo acelerador de resistência (AR); 

 Aditivo retardador de pega (RP);  

 Aditivos polifuncionais/multifuncionais. 

 

De acordo com IBI (2014), além desses, existem outros tipos, mais usados em 

casos específicos: 

 

 Aditivos modificadores de viscosidade; 

 Aditivos inibidores de corrosão; 

 Aditivos redutores de permeabilidade capilar; 

 Aditivos retentores de água; 

 Aditivos aceleradores para concreto projetado; 

 Aditivos redutores de reação álcali-agregado; 

 Aditivos para preparação de concreto extrusado e vibro-prensado; 

 Aditivos controladores de hidratação; 

 Aditivos expansores; 

 Aditivos redutores e compensadores de retração por secagem. 
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2.1.1.5.1 Aditivo redutor de água/plastificante 

 

É um aditivo que tem como finalidade alterar a consistência do concreto fresco, 

o que reduz a quantidade de água utilizado, ou, utilizando a mesma quantidade de 

água aumenta a sua fluidez (consegue reduzir a água em cerca de 5% com relação 

ao concreto sem aditivo). Também pode realizar simultaneamente os dois efeitos. Ele 

pode ter funções de retardo e aceleração de pega (plastificante retardador – PR e 

plastificante acelerador – PA), ou não alterar o tempo de pega (plastificante – PN) (IBI, 

2014). 

 
 

2.1.1.5.2 Aditivo de alta redução de água/superplastificante tipo I 

 

É um aditivo que tem como finalidade alterar a consistência do concreto fresco, 

o que reduz de forma elevada a quantidade de água utilizado, ou, utilizando a mesma 

quantidade de água aumenta de forma considerável a sua fluidez (consegue reduzir 

a água em cerca de 12% com relação ao concreto sem aditivo). Também pode realizar 

simultaneamente os dois efeitos. Ele pode ter funções de retardo e aceleração de 

pega (superplastificante tipo I retardador – SPI-R e superplastificante tipo I acelerador 

– SPI-A), ou não alterar o tempo de pega (superplastificante tipo I – SPI-N) (IBI, 2014). 

2.1.1.5.3 Aditivo de alta redução de água/ superplastificante tipo II 

É um aditivo que tem como finalidade alterar a consistência do concreto fresco, 

o que reduz de forma elevadíssima a quantidade de água utilizado, ou, utilizando a 

mesma quantidade de água aumenta de forma extremamente considerável a sua 

fluidez (consegue reduzir a água em cerca de 20% com relação ao concreto sem 

aditivo). Também pode realizar simultaneamente os dois efeitos. Ele pode ter funções 

de retardo e aceleração de pega (superplastificante tipo II retardador – SPII-R e 

superplastificante tipo II acelerador – SPII-A), ou não alterar o tempo de pega 

(superplastificante tipo II – SPII-N) (IBI, 2014). 

 

 

 

 



40 

 

2.1.1.5.4 Aditivo incorporador de ar (IA) 

 

Este aditivo permite que uma quantidade pequena e controlada de bolhas de 

ar permaneça no concreto, após o amassamento, distribuídas de forma uniforme, 

quando este estiver no estado endurecido (IBI, 2014). 

 

2.1.1.5.5 Aditivo acelerador de pega (AP) 

 

Segundo IBI (2014), tem como finalidade diminuir o tempo que o concreto leva 

para sair do estado plástico para o estado endurecido. 

 

2.1.1.5.6 Aditivo acelerador de resistência (AR) 

 

Sua finalidade é aumentar a resistência inicial do concreto, podendo ou não 

alterar o tempo de pega (IBI, 2014). 

 

2.1.1.5.7 Aditivo retardador de pega (RP) 

 

Tem como função aumentar o tempo que o concreto leva para sair do estado 

plástico e entrar no estado endurecido (IBI, 2014). 

 

2.1.1.5.8 Aditivos polifuncionais/multifuncionais 

 

São redutores de água ou plastificantes que nos permite aplicar doses maiores 

que os plastificantes convencionais, o que fornece um aumento na trabalhabilidade 

ou redução de água (IBI, 2014). 

 

2.1.2 Pavimentos permeáveis 

 

De acordo com a NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos 

e procedimentos (ABNT, 2015), pavimentos permeáveis são aqueles que permitem o 

acúmulo temporário ou percolação de água, reduzindo o escoamento em superfície e 

que ao mesmo tempo possa atender as solicitações de condições de rolamento e 

esforços mecânicos. 
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Segundo Virgiliis, (2009) o pavimento permeável deve possuir permeabilidade 

e porosidade elevada, de forma que possa influenciar de maneira positiva a hidrologia 

e o meio ambiente. Pavimentos onde o teor de vazios é muito baixo, quase não 

permitindo a infiltração de água não são classificados como porosos. 

Neste trabalho veremos de forma sucinta os variados tipos, pois o foco do 

mesmo é o concreto permeável. 

 

2.1.2.1 Tipos de revestimentos 

 

A NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e 

procedimentos (ABNT, 2015), diz que os pavimentos permeáveis podem ser divididos 

em: 

 

 Revestimento de pavimento intertravado permeável; 

 Revestimento de pavimento de placas de concreto permeável; 

 Revestimento de pavimento de concreto permeável. 

 

2.1.2.1.1 Revestimento de pavimento intertravado permeável 

 

De acordo com a NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos 

e procedimentos (ABNT, 2015), este tipo de revestimento é subdividido em três 

categorias: 

 

 Revestimento peças de concreto com juntas alargadas; 

 Revestimento de peças de concreto com áreas vazadas; 

 Revestimento de peças de concreto permeável. 

 

2.1.2.1.1.1 Revestimento peças de concreto com juntas alargadas 

 

Este é um revestimento permeável onde a percolação se dá pelas juntas 

existentes entre cada peça de concreto (NBR 16416 - ABNT, 2015). 
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Figura 7 - Pavimento com revestimento constituído por peças de concreto com 

juntas alargadas 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 

2.1.2.1.1.2 Revestimento de peças de concreto com áreas vazadas 

 

É um tipo de revestimento em que a água percola por áreas vazadas das peças 

de concreto (NBR 16416, 2015). 

 

Figura 8 - Pavimento com revestimento constituído por peças de concreto com áreas 

vazadas 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 
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2.1.2.1.1.3 Revestimento de peças de concreto permeável 

 

Tipo de revestimento onde a água deve percolar através de peças de concreto 

permeável (NBR 16416, 2015). 

 

Figura 9 - Pavimento com revestimento constituído por peças de concreto permeável 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 

2.1.2.1.2 Revestimento de pavimento de placas de concreto permeável 

 

É um revestimento efetuado com placas pré-fabricadas de concreto permeável, 

e colocadas no local após sua cura (NBR 16416, ABNT, 2015). 

 

Figura 10 - Pavimento com revestimento constituído por placas de concreto 

permeável 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 
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2.1.2.1.3 Revestimento de pavimento de concreto permeável 

 

É um tipo de revestimento efetuado com concreto feito in loco, permeável, 

permitindo a percolação da água (NBR 16416, ABNT, 2015). 

 

Figura 11 - Pavimento revestido com concreto permeável moldado no local 

 

Fonte: Virgiliis (2009) 

 

2.1.2.2 Sistema de infiltração 

 

Conforme a NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e 

procedimentos (ABNT, 2015), a pavimentação permeável pode ser efetuada de três 

formas distintas em relação a como a água precipitada pode infiltrar. Esta escolha irá 

depender de condições de projeto ou característica de solo. A classificação dos 

sistemas de infiltração podem ser: 

 

 Infiltração total; 

 Infiltração parcial; 

 Sem infiltração. 

 

2.1.2.2.1 Infiltração total 

 

Este tipo de sistema de infiltração permite que toda a água precipitada possa 

alcançar o subleito e infiltrar (NBR 16416, ABNT, 2015). 
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Figura 12 - Exemplo de sistema de pavimento permeável com infiltração total 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 

2.1.2.2.2 Infiltração parcial 

 

Este sistema de infiltração permite que apenas uma parte da água precipitada 

possa alcançar o subleito e infiltrar, e outra parte deve ficar estocada em uma estrutura 

permeável e posteriormente será removida através de um dreno (NBR 16416, ABNT, 

2015). 

 

Figura 13 - Exemplo de sistema de pavimento permeável com infiltração parcial 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 
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2.1.2.2.3 Sem infiltração 

 

Neste sistema, a água precipitada deverá ser armazenada de forma temporária 

na estrutura permeável e não poderá infiltrar no subleito, sendo totalmente removida 

através do dreno (NBR 16416, ABNT, 2015). 

 

Figura 14 - Exemplo de sistema de pavimento permeável sem infiltração 

 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 

2.1.2.3 Requisitos da camada de base e/ou sub-base 

 

Esta camada deverá conter materiais pétreos com granulometria aberta, que 

devem obedecer às especificações da tabela (NBR 16416, ABNT, 2015). 

 

Tabela 6 - Especificação para o material de sub-base e/ou base 

PROPRIEDADE MÉTODO ESPECIFICAÇÃO 

Abrasão “Los Angeles” ABNT NBR NM 51 < 40 % 

Índice de vazios ABNT NBR NM 45 ≥ 32 % 
Índice de suporte 
Califórnia (CBR) 

ABNT NBR 9895 ≥ 80 % 

Material passante na 
peneira com abertura de 

malha de 0,075 mm 
ABNT NBR NM 46 ≤ 2 % 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 
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Tabela 7 - Distribuição granulométrica recomendada para o material de sub-base 

e/ou base 

Peneira com abertura de malha 
Porcentagem retida, em massa % 

Sub-base Base 

75 mm 0 - 

63 mm 0 a 10 - 

50 mm 30 a 65 - 

37,5 mm 85 a 100 0 

25 mm 90 a 100 0 a 5 

19 mm 95 a 100 0 a 35 

12,5 mm - 40 a 75 

4,75 mm - 90 a 100 

2,36 mm - 95 a 100 
Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 

2.1.2.4 Coeficiente de permeabilidade 

 

Os pavimentos permeáveis, de qualquer tipo, devem possuir, quando recém 

construídos, um coeficiente de permeabilidade acima de 10-3 m/s. Este coeficiente 

deve ser analisado no campo após a confecção do pavimento utilizando o método 

descrito no anexo A. este coeficiente também pode ser analisado de forma prévia em 

laboratório, utilizando somente a camada de revestimento ou toda a estrutura do 

pavimento. A tabela 8 apresenta as considerações do coeficiente de permeabilidade, 

tanto em campo como em laboratório (NBR 16416, ABNT, 2015). 

 

Tabela 8 - Determinação do coeficiente de permeabilidade 

Tipo de revestimento 

Método de ensaio Coeficiente de 
permeabilidade do 
pavimento recém 
construído (m/s) 

Local de avaliação 

Em laboratório Em campo 

Peças de concreto 
(juntas alargadas ou 

áreas vazadas 
Anexo A 

Anexo A > 10-3 
Peça de concreto 

permeável 

ABNT NBR 13292 
ou anexo A 

Placa de concreto 
permeável 

Concreto permeável 
moldado no local 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 



48 

 

2.1.2.5 Resistência mecânica e espessura mínima 

 

De acordo com a NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos 

e procedimentos (ABNT, 2015), as peças ou placas de concreto, caso sejam 

entregues em obra com tempo inferior a 28 dias deverão apresentar ao menos 80% 

da resistência determinada na tabela 9, e acima de 28 dias deverá atingir ou ser 

superior ao estipulado em projeto, cumprindo os valores mínimos da tabela 9. Para o 

concreto permeável feito in loco, este deverá atender os requisitos da NBR 7212 – 

Execução de concreto dosado em central (ABNT, 2012) e também o que foi 

determinado em projeto, devendo atingir os valores mínimos da Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resistência mecânica e espessura mínima do revestimento permeável 

Tipo de 
revestimento 

Tipo de 
solicitação 

Espessura 
mínima 
(mm) 

Resistencia 
mecânica 

característica (MPa) 

Método de 
ensaio 

Peça de concreto 
(juntas alargadas 

ou áreas 
vazadas) 

Tráfego de 
pedestres 

60,0 
≥ 35,0 a 

ABNT 
NBR 9781 

Tráfego leve 80,0 

Peça de concreto 
permeável 

Tráfego de 
pedestres 

60,0 
≥ 20,0 a 

Tráfego leve 80,0 

Placa de 
concreto 

permeável 

Tráfego de 
pedestres 

60,0 
≥ 2,0 b 

ABNT 
NBR 

15805 Tráfego leve 80,0 

Concreto 
permeável 

moldado no local 

Tráfego de 
pedestres 

60,0 ≥ 1,0 c 
ABNT 
NBR 

12142 Tráfego leve 100,0 ≥ 2,0 c 
a determinação da resistência à compressão, conforme na ABNT NBR 9781. 
b determinação da resistência à flexão, conforme na ABNT NBR 15805. 
c determinação da resistência à tração na flexão, conforme na ABNT NBR 12142. 

Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015) 

 

2.1.2.6 Manutenção e limpeza 

 

Caso o pavimento permeável tenha seu desempenho mecânico ou hidráulico 

comprometido, o mesmo deve sofrer intervenções de manutenção para a correção 

destes fatores. Para realizar o reparo devemos utilizar o mesmo material do pavimento 

existente, não utilizando materiais impermeáveis que prejudiquem o desempenho do 

mesmo (NBR 16416, ABNT, 2015). 
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Segundo a NBR 16416, (ABNT, 2015), a permeabilidade do pavimento deve 

ser verifica periodicamente conforme indicação de projeto. Caso o pavimento 

apresente coeficiente de permeabilidade menor que 10-5 m/s (de acordo com o Anexo 

A), devemos realizar ações de limpeza para recuperar esta capacidade. Como etapas 

de limpeza recomendada estão: 

 

 Remoção de sujeiras e detritos da superfície através de varrição mecânica ou 

manual; 

 Aplicar jato de água sob pressão; 

 Aplicar sucção para retirada de finos; 

 Recomposição de rejuntamento (quando for o caso). 

 

Não deve ser utilizado produtos químicos ou água contaminada na limpeza. 

Após a execução da limpeza, fazer novamente a medição do coeficiente de 

permeabilidade conforme o Anexo A. as áreas que receberam a limpeza devem 

apresentar ao menos 80% do coeficiente descrito no Anexo A (NBR 16416, ABNT, 

2015). 

 

2.1.3 Concreto Permeável 

 

Para que o concreto seja permeável, ele necessita que existam poros em sua 

massa. Estes poros possuem diversidade de tamanho, podendo ser contínuos ou não, 

e sua quantidade depende de alguns parâmetros tais como a relação água/cimento (o 

qual é responsável pelo volume e continuidade dos vazios) e teor de ar no concreto. 

Estes fatores são determinantes na permeabilidade do material (ARAÚJO et al., 2000 

apud BRITO; SANTOS, 2010). 

De acordo com Araújo et al., (2000 apud BRITO; SANTOS, 2010), a camada 

superior do concreto permeável é similar a concretos convencionais, retirando a parte 

de agregados miúdos (areia) de sua mistura. 
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2.1.3.1 Materiais utilizados na composição do concreto permeável 

 

O concreto permeável apresenta um índice alto de vazios se interligando, 

permitindo a passagem da água. Ele é composto por cimento Portland, agregados 

graúdos, pouco ou nenhum agregado miúdo (utiliza-se caso queira aumentar a 

resistência, mas compromete a permeabilidade), água e em alguns casos aditivos. Se 

a implantação e a manutenção periódica forem adequadas, o concreto permeável 

pode ter uma vida útil superior a 20 anos (MARIANO, 2014). 

Segundo Mariano (2014), deve-se controlar a água e aditivos de forma rigorosa 

para obter uma pasta que irá envolver as partículas dos agregados de forma espessa. 

Em comparação com o concreto convencional, os insumos são os mesmos, a 

diferença fica por conta do agregado miúdo, que se inserido, aumenta a resistência 

do concreto, diminuindo sua permeabilidade. A Tabela 10 mostra algumas proporções 

comumente utilizadas no concreto permeável: 

 

Tabela 10 - Consumos e proporções típicas utilizadas nas misturas de concreto 

permeável 

Materiais Consumo/Proporção 

Ligante hidráulico (kg/m3) 270 a 415 

Agregado graúdo (kg/m3) 1190 a 1700 

Relação água/cimento (a/c) em massa 0,27 a 0,34 

Relação cimento/agregado em massa 1:4 a 1:4,5 

Relação agregado miúdo/agregado graúdo em massa 0 a 1:1 
Fonte: Batezini (2013) 

 

2.1.3.2 Características do concreto permeável no estado fresco 

 

Segundo Batezini (2013), o concreto permeável em estado fresco apresenta 

baixa trabalhabilidade, elevada consistência em relação ao concreto convencional. 

Seu abatimento da mistura fica abaixo de 20 mm, na maioria dos casos. É muito difícil 

ter abatimento superior a 50 mm. Devido a este fato normalmente não se utiliza o 

ensaio de abatimento de tronco de cone, substituindo por ensaios de massa unitária 

e controle visual. Este tipo de concreto representa massa unitária com cerca de 70% 

em relação ao concreto convencional. 
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O tempo de trabalho do concreto permeável é menor em ralação ao concreto 

convencional, com tempo sugerido de 60 minutos, podendo chegar a 90 minutos com 

uso de aditivos retardadores e conforme a condição climática (BATEZINI, 2013). 

 

2.1.3.3 Características do concreto no estado endurecido 

 

Neste capítulo apresentaremos as principais características do concreto 

permeável no estado endurecido. 

 

2.1.3.3.1 Textura, massa específica e índice de vazios 

 

Quando comparamos a textura do concreto permeável em relação ao concreto 

convencional, ela se diferencia devido a pouco ou nenhum agregado miúdo (areia) na 

sua composição, o que lhe confere uma superfície rugosa e com maior atrito. Esta 

característica lhe traz benefícios em ralação a segurança, pois em períodos chuvosos 

ou com incidência de neve, este atrito minimiza os riscos de hidroplanagem. Este 

fenômeno ocorre devido a sua permeabilidade, pois permite que a água percole pelos 

seus vazios, não permanecendo em sua superfície (BATEZINI, 2013). 

Conforme o material constituinte do concreto permeável e sua compactação 

teremos sua massa específica e índice de vazios. Sua massa específica aparente no 

estado fresco varia de 1.300 a 2.000 kg/m3 (TENNIS et al., 2004 apud BATEZINI, 

2013). 

A resistência mecânica do concreto permeável no estado endurecido é afetada 

pelo seu índice de vazios, pois quanto maior seja este índice, menor será sua 

resistência. Caso o concreto permeável apresente índice de vazios menor que 15% 

ele terá baixa porosidade, por outro lado, se o índice for superior a 30% terá alta 

porosidade. Segundo Tennis et al. (2004 apud BATEZINI, 2013), o índice de vazios 

para garantir uma boa permeabilidade e resistência é na ordem de 20%. 

No concreto permeável, a sua permeabilidade é um dos parâmetros de maior 

importância e é definido pela taxa de infiltração de água em sua estrutura. Segundo 

Tennis et al. (2004 apud BATEZINI, 2013), os valores típicos variam entre 0,21 cm/s 

e 0,54 cm/s. 
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2.1.3.3.2 Redução de ruído 

 

Segundo Olek et al. (2003 apud BATEZINI, 2013), devido sua estrutura aberta, 

o concreto permeável possui uma diferença na reflexão e tempo de chegada das 

ondas sonoras dos veículos que por ele trafegam. Por este motivo a intensidade do 

ruído é menor, pois o pavimento absorve parte deste ruído. 

Kajio et al. (1998 apud BATEZINI, 2013), comparou os níveis de ruído gerado 

em pavimentos confeccionados com concreto permeável utilizando duas dimensões 

de agregados (6,3 mm e 12,5 mm) e pavimentos asfálticos densos, levando em 

consideração diferentes velocidades dos veículos sobre a pista. Na Tabela 11 estão 

apresentados estes valores. 

 

Tabela 11 - Resultado das medidas de ruído em concreto permeável e revestimento 

asfáltico 

Veículo 
Condição 

do 
pavimento 

Velocidade 
(km/h) 

Nível de ruído (dB) 

Concreto permeável  
(Ø máximo, em mm) 

Revestimento 
asfáltico 

6,3 12,5 

De passeio 

Seco 

40 65,8 66,6 72,3 

60 72,2 74,5 79,9 

75 75,1 77,9 82,5 

Molhado 

40 66,8 68,1 70,6 

60 73,1 74,4 77,2 

75 75,9 77,8 80,4 

Caminhão 

Seco 
40 73,8 72,5 80,6 

60 82 81,0 86,5 

Molhado 
40 74,8 76,1 78,6 

60 81,7 81,3 84,5 
Fonte: Kajio et al. (1998 apud BATEZINI, 2013) 

 

2.1.3.3.3 Resistência a tração na flexão e compressão 

 

A resistência mecânica (tração na flexão e compressão) é de suma importância 

ao concreto permeável, para sua estrutura, sofrendo influência de diversos fatores, 

mas em especial ao índice de vazios (BATEZINI, 2013). 

Segundo Kevern et al. (2009 apud BATEZINI, 2013), o concreto permeável até 

o final dos anos 90, nos EUA, apresentava alta condutividade hidráulica (em média 
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0,6 cm/s), mas por possuir um índice de vazios elevado, sua resistência a compressão 

era baixa (entre 6,7 Mpa e 17,5 Mpa). 

Já na Europa, Austrália e Japão a resistência a compressão chegava a 32 Mpa, 

mas com uma permeabilidade menor (BEELDENS, 2001 apud BATEZINI, 2013). 

Então deve-se efetuar estudos para melhor entendimento da relação 

resistência e permeabilidade, pois a dosagem e tipos de materiais empregados terão 

que proporcionar resistência suficiente para atender os requisitos de tráfego e 

permeabilidade para suprir a rápida percolação da água (BATEZINI, 2013). 

Segundo Dellate et al. (2009 apud BATEZINI, 2013), em diversos corpos de 

prova de diferentes locais com revestimento permeável nos EUA apresentaram 

degradação superficial e perda de agregados em pequena escala, e em alguns casos 

existiam diferença entre o índice de vazios na parte superior e inferior da espessura 

do revestimento permeável (a parte superior apresentava um índice de vazios menor 

que a parte inferior), problema este decorrente do processo construtivo ou da 

colmatação dos vazios na superfície da placa, por não receber a devida manutenção. 

A resistência à compressão e tração na flexão são inversamente proporcionais 

ao volume de vazios, quanto maior o volume de vazios, menor a resistência mecânica, 

conforme mostra a Figura (DELLATE et al., 2009 apud BATEZINI, 2013). 

 

Figura 15 - Resistência à compressão (dividido por 10) e resistência à tração na 

flexão em função da variação do índice de vazios 

 

Fonte: Dellate et al. (2009 apud BATEZINI, 2013) 

 



54 

 

Schaefer et al. (2006 apud BATEZINI, 2013) estudaram o efeito da energia de 

compactação e seu efeito nas propriedades do concreto permeável, e os parâmetros 

estudados foram resistência à compressão, resistência à tração por compressão 

diametral, massa unitária e resistência a ciclos de gelo e degelo. A conclusão a que 

chegaram é que os resultados obtidos se correlacionam melhor com energia de 

compactação regular em relação a energia de compactação baixa (a dispersão dos 

resultados é maior quando a energia de compactação é menor), mostrados nas 

Figuras 16, 17 e 18. 

 

Figura 16 - Efeito da energia de compactação na resistência à compressão em 

corpos de prova rompidos aos 7 dias 

 

Fonte: Schaefer et al. (2006 apud BATEZINI, 2013) 

 

Figura 17 - Efeito da energia de compactação na relação entre a resistência à 

compressão e resistência à tração por compressão diametral 

 

Fonte: Schaefer et al. (2006 apud BATEZINI, 2013) 
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Figura 18 - Efeito da energia de compactação na variação da massa unitária em 

função do índice de vazios 

 

Fonte: Schaefer et al. (2006 apud BATEZINI, 2013) 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

No decorrer deste capítulo iremos apresentar os materiais e a metodologia 

utilizados para desenvolver o presente trabalho. 

 

2.2.1 Materiais 

 

Este trabalho tem como finalidade desenvolver três traços distintos de concreto 

permeável, analisando a relação entre resistência e permeabilidade. Desta forma, 

iremos utilizar os materiais listados a seguir: 

 

 Agregado graúdo; 

 Agregado miúdo; 

 Cimento Portland; 

 Água de amassamento. 
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2.2.1.1 Agregado graúdo 

 

O agregado graúdo a ser utilizado no trabalho é proveniente da cidade de 

Caçador – SC, com diâmetros variando entre 4,75 mm e 12,5 mm. A caracterização 

deste agregado será baseada nos seguintes ensaios: 

 

 NBR 7211 – Agregados para concreto (ABNT, 2009); 

 NBR NM 27: Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios de 

laboratório (ABNT, 2001); 

 NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006); 

 NBR NM 46: Determinação do material fino que passa através da peneira 75 

μm, por lavagem (ABNT, 2003); 

 NBR NM 53: Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa 

específica aparente e absorção de água (ABNT, 2003); 

 NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003). 

 

2.2.1.2 Agregado Miúdo 

 

O agregado miúdo a ser utilizado no trabalho é proveniente da cidade de 

Caçador – SC, com diâmetros variando entre 0,15 mm e 4,75 mm. A caracterização 

deste agregado será baseada nos seguintes ensaios: 

 

 NBR 7211 – Agregados para concreto (ABNT, 2009); 

 NBR NM 27: Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios de 

laboratório (ABNT, 2001); 

 NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006); 

 NBR NM 46: Determinação do material fino que passa através da peneira 75 

μm, por lavagem (ABNT, 2003); 
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 NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação de massa específica e massa 

específica aparente (ABNT, 2009); 

 NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003). 

 

2.2.1.3 Cimento Portland 

 

O cimento que vai ser utilizado neste trabalho é o CP II Z – 32, pois é o cimento 

comumente utilizado em nossa região e facilmente encontrado no comércio em geral. 

De acordo com a NBR 11578 - Cimento Portland composto (ABNT, 1991), este 

tipo de cimento contém em sua composição os seguintes componentes: 

 

 Clínquer + sulfatos de cálcio (94% a 76%); 

 Material pozolânico (14% a 6%); 

 Material carbonático (10% a 0%). 

 

2.2.1.4 Água de amassamento 

 

A água a ser utilizada nos ensaios é potável e proveniente de poço artesiano 

localizado na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, da cidade de Caçador 

– SC. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

2.2.2.1 Caracterização dos materiais  

 

Os ensaios de caracterização dos materiais serão executados no laboratório 

de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, da cidade 

de Caçador – SC, de acordo com as normas vigentes especificadas neste trabalho. 
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2.2.2.1.1 Agregados 

 

De acordo com a NBR 7211 – Agregados para concreto (ABNT, 2009), o 

agregado graúdo é o grão que passa pela peneira de abertura de malha de 75 mm e 

ficam retidos na peneira de malha de 4,75 mm, ressalvados limites estabelecidos por 

ensaios realizados de acordo com a NBR NM 248 - Agregados – Determinação da 

composição granulométrica (ABNT, 2003). 

Os ensaios de caracterização dos agregados graúdos serão efetuados 

conforme as normas brasileiras citadas no item 2.2.1.1. 

 

2.2.2.1.1.1 Ensaio de granulometria para agregado graúdo 

 

Para efetuar este ensaio iremos utilizar as recomendações da NBR NM 248 – 

Agregados – Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003). 

Como iremos utilizar agregados graúdos com dimensão máxima de 12,5 mm a 

recomendação para massa mínima de amostra de ensaio é de 2 kg. Após a coleta de 

massa para amostra, deve-se secar as amostras em estufa, esfriando posteriormente 

à temperatura ambiente e em seguida determinar suas massas (m1 e m2). Tomar a 

amostra da massa m1 e guardar a de massa m2. Devemos encaixar as peneiras, 

limpas, formando um único conjunto de peneiras, com a abertura da malha em ordem 

crescente da base até o topo (utilizaremos as peneiras de 2,00 mm, 4,75 mm, 9,5 mm 

e 12,5 mm), colocando um fundo que se adeque ao conjunto. Colocar a amostra ou 

parte dela sobre a peneira superior, não deixando acumular uma camada espessa de 

material sobre qualquer uma das peneiras durante a agitação. O acumulo de material 

sobre uma peneira não permite o acesso de todos os grãos à tela e também pode 

causar danos a mesma. Para aberturas menores que 4,75 mm, a quantidade 

depositada sobre a peneira não pode ultrapassar 7 kg/m2 de área de peneiramento. 

Para peneiras iguais ou maiores que 4,75 mm, calcula-se pela expressão: 

 

m = 2,5 x a x s (01) 

 

Onde: 
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 m é a máxima quantidade de material sobre cada peneira, em quilogramas (kg); 

 a é a abertura da malha, em milímetros (mm); 

 s é a superfície efetiva de peneiramento, em metros quadrados (m2). 

 

Então deve-se promover agitação mecânica do conjunto por um tempo 

razoável, permitindo a separação dos diferentes tamanhos de grãos. Deve-se 

destacar cada peneira e agitar manualmente até que a massa passante seja inferior 

a 1% do material retido, por minuto. Se necessário experimentar a passagem de cada 

grão manualmente, sem forçar a tela. 

O material retido em cada peneira deve ser alocado em uma bandeja 

identificada, escovando a tela em ambos os lados. Considera-se o material removido 

do lado interno como retido e o desprendido na parte inferior como passante. 

A massa total do material retido em cada peneira deve ser determinada e não 

pode ter uma diferença maior que 0,3% de m1. Seguir o mesmo procedimento para a 

segunda amostra, a m2. 

Para cada amostra do ensaio deve-se calcular o percentual retido, em massa, 

de cada peneira com uma aproximação de 0,1%. As amostras devem ter a mesma 

dimensão máxima característica e nas outras peneiras os valores de percentual retido 

não devem ter uma diferença maior que 4% entre si. Se isso ocorrer, deve-se repetir 

o peneiramento com outras amostras até que esta exigência seja atendida. Calcula-

se o percentual médio retido e acumulado em cada uma das peneiras, com valor de 

aproximação de 1%. Determina-se o modulo de finura com valor de aproximação de 

0,01. O relatório de ensaio deve ter o percentual médio retido em cada peneira, o 

percentual médio retido acumulado em cada peneira, a dimensão máxima 

característica e o modulo de finura. 

 

2.2.2.1.1.2 Ensaio para determinação da massa unitária e do volume de vazios  

 

Este ensaio visa determinar a densidade a granel e de volume de vazios dos 

agregados graúdos com dimensão até 75 mm. 

Conforme a NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios (ABNT, 2006), o procedimento inicia-se separando a amostra de 

acordo com a NBR NM 27: Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios 

de laboratório (ABNT, 2001). Utilizaremos uma balança com resolução de 50 g, uma 
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haste de adensamento reta, de aço com 16 mm de diâmetro e 600 mm de 

comprimento e com uma das extremidades em formato semi-esférico e de diâmetro 

igual ao da haste, um recipiente de forma cilíndrica, rígido, com alças, com capacidade 

mínima de 10 dm3, diâmetro interior de 220 mm e altura interior de 268 mm, uma pá 

para encher o recipiente, placa de calibração, constituída de vidro de 6 mm de 

espessura e comprimento que ultrapasse em pelo menos 25 mm o diâmetro do 

recipiente, uma estufa capaz de manter a temperatura em 105 ºC ± 5 ºC. 

A amostra deve conter aproximadamente 150% da capacidade do recipiente 

utilizado e deve ser manipulada evitando a segregação. Secar a amostra de agregado 

até atingir massa constante, em estufa com temperatura de 105 ºC ± 5 ºC. 

A calibração do recipiente é feita enchendo-o com água à temperatura entre 18 

ºC e 25 ºC, e posteriormente cobrindo com a placa de calibração, eliminando as bolhas 

de ar e água em excesso. Determina-se então a massa de água contida no recipiente. 

Verificar a temperatura da água e obter sua massa específica conforme a Tabela 12, 

interpolando, caso seja necessário. 

 

Tabela 12 - Massa específica de água 

Temperatura (ºC) Massa específica (kg/m3) 

15,6 999,01 

18,3 998,54 

21,1 997,97 

23,0 997,54 

23,9 997,32 

26,7 996,59 

29,4 995,83 
Fonte: NBR NM 45 (ABNT, 2006) 

 

Calcula-se o volume V do recipiente dividindo a massa da água que encheu o 

mesmo pela massa específica. 

Para o ensaio determinamos a massa do recipiente vazio e após colocamos o 

material até atingir um terço da capacidade e nivelamos com os dedos. Efetua-se o 

adensamento dos agregados com 25 (vinte e cinco) golpes da haste de adensamento 

de forma uniforme na superfície do material, sem encostar no fundo do recipiente. 

Continuar o enchimento do recipiente até dois terços da sua capacidade e 

proceder da mesma forma que o primeiro terço. 
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Por fim, encher completamente o recipiente e repetir o procedimento do 

segundo terço. 

Ao compactar a segunda e terceira camada a haste não deve penetrar as 

camadas anteriores. 

Nivelar a camada superficial do agregado utilizando as mãos ou espátula, 

deixando rente à borda superior. Após feito estes passos, determinar e registrar a 

massa do recipiente juntamente com seu conteúdo. 

A massa unitária será determinada pela fórmula a seguir: 

Pap = 
𝑚𝑎𝑟−𝑚𝑟

𝑉
 (02) 

 

Onde: 

 

 Pap é a massa unitária do agregado em quilogramas por metro cúbico (kg/m3); 

 mar é a massa do recipiente mais o agregado, em quilograma (kg); 

 mr é a massa do recipiente vazio em quilograma (kg); 

 V é o volume do recipiente em metros cúbicos (m3). 

 

Para calcular o índice de vazios, usamos a massa unitária, descoberta 

anteriormente, na seguinte fórmula: 

 

Ev= 
100 [(𝑑1𝑝𝑤)−𝑃𝑎𝑝]

𝑑1𝑝𝑤
 (03) 

 

Onde: 

 

 Ev é o índice de volume de vazios nos agregados, definido em porcentagem 

(%); 

 d1 é a massa específica relativa do agregado seco, conforme a NBR NM 53: 

Agregado graúdo – Determinação de massa específica, massa específica 

aparente e absorção de água (ABNT, 2003); 

 pw é a massa específica da água, em quilogramas por metro cúbico (kg/m3); 
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 Pap é a massa unitária média do agregado em quilograma por metro cúbico 

(kg/m3). 

 

Como resultado, a massa unitária do agregado solto ou compactado é obtida 

através da média dos resultados individuais de ao menos três determinações, onde a 

massa do agregado é dividida pelo volume do recipiente utilizado. O resultado é 

expressado em quilogramas por metro cúbico. Os resultados individuais de cada 

ensaio não podem ter um desvio maior que 1% da média. 

O relatório de resultados de massa unitária deve ter uma aproximação de 10 

kg/m3. 

O relatório de resultado de conteúdo de volume de vazios deve ter uma 

aproximação de 1%. 

 

2.2.2.1.1.3 Ensaio do material fino que passa através da peneira 75 μm, por lavagem 

 

Para efetuar este ensaio, usaremos como referência a NBR NM 46: 

Determinação do material fino que passa através da peneira 75 μm, por lavagem 

(ABNT, 2003), e para a amostragem usaremos o procedimento de acordo com a NBR 

NM 27: Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório 

(ABNT, 2001). A massa mínima estipulada para a dimensão máxima nominal do 

agregado de 4,75 mm deve ser de 500 g. 

Os instrumentos a serem utilizados serão uma balança de resolução de 0,1 g 

ou 0,1% da carga de ensaio (o que for maior), um jogo de peneiras, a inferior com 

malha de 75 μm e a superior com malha de 1,18 mm, um recipiente que permita conter 

a amostra coberta com água e posterior agitação, sem perder amostra ou água, estufa 

capaz de manter a temperatura uniforme de (105 ± 5) ºC, dois recipientes de vidro 

transparente com a mesma dimensão e forma, agente dispersante (detergente líquido 

de lavar louça) para separação dos finos. 

O procedimento inicia-se com a secagem da amostra até se obter massa 

constante a temperatura de 105 ± 5 ºC. Deve-se determinar a massa com precisão de 

0,1% mais próximo da massa de amostra. 

Logo após a secagem, coloca-se a amostra de ensaio em um recipiente e a 

cobre totalmente com água e adicionar o agente dispersante (quantidade que gere 

pouca espuma). Agita-se a amostra de forma vigorosa para separar por completo 
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todas as partículas mais finas que 75 μm das maiores, deixando o material fino em 

suspensão. Imediatamente escorrer a água contendo os sólidos que estão suspensos 

e dissolvidos sobre as peneiras, não permitindo a decantação das partículas maiores 

da amostra. 

Repetir o processo até conseguir que a água de lavagem fique clara. 

Então retorna-se o material retido nas peneiras com um fluxo contínuo de água 

sobre a amostra lavada. Secar este agregado até obter massa constante em 

temperatura de 105 ± 5 ºC, determinando a massa com aproximação de 0,1% mais 

próximo da massa de amostra. 

Para calcular a quantidade de material que passou pela peneira de 75 μm por 

lavagem utilizamos a seguinte fórmula: 

 

m = 
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
 * 100 (04) 

 

Onde: 

 

 m é a porcentagem de material mais fino que a peneira de 75 μm por lavagem 

(%); 

 mi é a massa original da amostra seca em gramas (g); 

 mf é a massa da amostra seca após a lavagem em gramas (g). 

 

O resultado deve ser uma média aritmética obtida de duas determinações. A 

diferença obtida nas duas determinações não deve ser maior que 0,5% em relação à 

média. Caso isso não ocorra deve ser feita uma terceira determinação e adotar a 

média aritmética como resultado do ensaio. 

O relatório deve ser registrado aproximando ao décimo mais próximo, a não ser 

que o resultado seja 10% superior. Caso isso ocorra, registra-se o valor inteiro mais 

próximo. 
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2.2.2.1.1.4 Ensaio para determinação de massa específica, massa específica 

aparente e absorção de água do Agregado Graúdo 

 

Para efetuar este ensaio, usaremos como referência a NBR NM 53: Agregado 

graúdo – Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção 

de água (ABNT, 2003), e para a amostragem usaremos o procedimento de acordo 

com a NBR NM 27: Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios de 

laboratório (ABNT, 2001). 

Os instrumentos a serem utilizados são uma balança com capacidade mínima 

para 10 kg e resolução de 1 g, um recipiente para conter a amostra, feito de arame 

com abertura de malha igual ou inferior a 3,35 mm e capacidade de 4 dm3 a 7 dm3. 

Deve ser construído de tal forma que não se perca material ou retenha ar ao ser 

submerso. Um recipiente estanque para colocar água e submergir o recipiente com a 

amostra, uma peneira com abertura nominal de 4,75 mm, estufa capaz de manter a 

temperatura uniforme de (105 ± 5) ºC. 

Para o processo de amostragem, devemos eliminar o material passante pela 

peneira de 4,75 mm por via seca. Após, lava-se o agregado graúdo para remoção de 

pó ou qualquer outro material da superfície. Secar o material até atingir massa 

constante a uma temperatura de (105 ± 5) ºC. Após, deixa-se esfriar a temperatura 

ambiente com tempo de 1 h à 3 h, de forma que possam ser manipulados. 

A massa mínima de amostra para a dimensão máxima de 12,5 mm é de 2 kg. 

O procedimento inicia-se pesando a amostra, para logo em seguida submergir 

em água a temperatura ambiente por um período de 24 ± 4 h. 

Então deve-se retirar a amostra da água e envolver em pano para absorver 

toda a água visível. Secar individualmente os fragmentos grandes. Evitar a 

evaporação da água dos poros dos agregados enquanto enxuga a amostra. Pesar a 

amostra imediatamente após enxugar, com precisão de 1 g (ms, agregado saturado 

com superfície seca). Colocar a amostra novamente no recipiente de arame e 

submergir em água mantida a 23 ± 2 ºC e pesar em água com precisão de 1 g (ma, 

massa em água). 

Levar a estufa e secar a amostra a 105 ± 5 ºC até atingir massa constante, 

resfriando a temperatura ambiente durante 1 h a 3 h, até que atinja temperatura para 

manipulação, pesando com precisão de 1 g (m, agregado seco). 
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O cálculo para massa específica do agregado seco é efetuado de acordo com 

a seguinte fórmula: 

 

d = 
𝑚

𝑚𝑠−𝑚𝑎
 (05) 

 

Onde: 

 

 d é a massa específica do agregado seco, em gramas por centímetro cúbico 

(g/cm3); 

 m é a massa ao ar da amostra seca, em gramas (g); 

 

 ms é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em 

gramas (g); 

 ma é a massa em água da amostra , em gramas (g). 

 

O cálculo para massa específica do agregado na condição saturada superfície 

seca é efetuado conforme a formula a seguir: 

 

ds = 
𝑚𝑠

𝑚𝑠−𝑚𝑎
 (06) 

 

Onde: 

 

 ds é a massa específica do agregado na condição saturada superfície seca, 

em gramas por centímetro cúbico (g/cm3); 

 ms é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em 

gramas (g); 

 ma é a massa em água da amostra, em gramas (g). 

 

O cálculo para massa específica aparente é efetuado de acordo com a fórmula: 

 

da = 
𝑚

𝑚−𝑚𝑎
 (07) 
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Onde: 

 

 da é a massa específica aparente, em gramas por centímetro cúbico (g/cm3); 

 m é a massa ao ar da amostra seca em estufa, em gramas (g); 

 ma é a massa em água da amostra saturada, em gramas (g). 

 

Para a absorção da água, calcula-se utilizando a seguinte fórmula: 

 

A = 
𝑚𝑠−𝑚

𝑚
 * 100 (08) 

 

Onde: 

 

 A é a absorção da água, em porcentagem (%); 

 ms é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em 

gramas (g); 

 m é a massa ao ar da amostra seca, em gramas (g). 

 

O resultado do ensaio deve ser a média de duas determinações. Informar os 

resultados com valor de aproximação de 0,01 g/cm3, indicando o tipo de massa 

específica. Os resultados de absorção de água devem ser indicados com valor de 

aproximação de 0,1%. 

 

2.2.2.1.1.5 Ensaio para determinação de massa específica e massa específica 

aparente do Agregado Miúdo 

 

Para efetuar este ensaio, usaremos como referência a NBR NM 52: Agregado 

miúdo – Determinação de massa específica e massa específica aparente (ABNT, 

2009), e para a amostragem usaremos o procedimento de acordo com a NBR NM 27: 

Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório (ABNT, 

2001). 

Os instrumentos a serem utilizados são uma balança com capacidade mínima 

para 10 kg e resolução de 0,1 g, um recipiente para conter a amostra, feito de vidro e 

capacidade de 500 ± 5 cm3, molde tronco cônico metálico, com capacidade de 40 ± 3 
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mm de diâmetro superior, 90 ± 3 mm de diâmetro inferior e 75 ± 3 mm de altura, com 

espessura de 1mm, haste de compactação metálica com 340 ± 15 g de massa e 

superfície de compactação circular plana de 25 ± 3 mm de diâmetro, estufa com 

temperatura de 105 ± 5 ºC, bandeja metálica para secar a amostra, circulador de ar e 

espátula de aço. 

Para o processo de amostragem, devemos ter 1 kg de agregado miúdo. Após, 

coloca-se a amostra em um c=recipiente e cobre com água, deixando em repouso por 

24 h. após este período, estende-se a amostra em superfície plana e submete a ação 

de corrente de ar suave, para secagem uniforme, onde os grãos não podem ficar 

aderidos fortemente entre si. Colocar o agregado miúdo no molde sem comprimi-lo e 

compactar com 25 golpes da haste de adensamento e então levantar o molde. O 

agregado deve desmoronar ao retirar o molde. Se o agregado desmoronar na primeira 

tentativa ele terá sido seco além do ponto de saturado superfície seca. Neste caso 

deve-se adicionar pequena quantidade de água, misturando e deixar em recipiente 

tampado por 30 minutos, iniciando posteriormente o processo de secagem e ensaio. 

O procedimento inicia-se separando 500,0 ± 0,1 g de amostra, colocando no 

frasco e registrando a massa do conjunto. Após, enche-se o frasco com água até 

próximo a marca de 500 ml. Movimenta-se o frasco para eliminar bolhas de ar e depois 

coloca-se em banho mantido a temperatura constante de 21 ± 2 ºC. Após 1 hora, 

completar com água o frasco até a marca de 500 cm3 e determinar a massa total com 

precisão de 0,1 g. 

Retirar o agregado miúdo do frasco e secar em estufa a 105 ± 5 ºC até massa 

constante. Esfriar em temperatura ambiente e pesar com precisão de 0,1 g. 

O cálculo para massa específica do agregado seco é efetuado de acordo com 

a seguinte fórmula: 

 

d1 = 
𝑚

𝑉−𝑉𝑎
 (09) 

 

Onde: 



68 

 

 d é a massa específica aparente do agregado seco, em gramas por centímetro 

cúbico (g/cm3); 

 m é a massa da amostra seca em estufa, em gramas (g); 

 V é o volume do frasco, em centímetros cúbicos (cm3); 

 Va é o volume de água adicionada ao frasco, de acordo com a seguinte fórmula, 

em centímetros cúbicos (cm3): 

 

Va = 
𝑚2−𝑚1

𝑃𝑎
 

 

Onde: 

 

 m1, é a massa do conjunto (frasco + agregado) determinada em gramas (g); 

 m2, é a massa total (frasco + agregado + água) determinada d em gramas (g); 

 Pa, é a massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico (g/cm3). 

 

O cálculo para massa específica do agregado na condição saturada superfície 

seca é efetuado conforme a formula a seguir: 

 

d2 = 
𝑚𝑠

𝑉−𝑉𝑎
 (10) 

 

Onde: 

 

 d2 é a massa específica aparente do agregado saturado superfície seca, em 

gramas por centímetro cúbico (g/cm3); 

 ms é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas 

(g); 

 V é o volume do frasco, em centímetros cúbicos (cm3); 

 Va é o volume de água adicionada ao frasco em centímetros cúbicos (cm3). 

 

O cálculo para massa específica é efetuado de acordo com a fórmula: 

 

d3 = 
𝑚

(𝑉−𝑉𝑎)−
𝑚𝑠−𝑚

𝑃𝑎
 
 (11) 
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Onde: 

 

 d3 é a massa específica do agregado em gramas por centímetro cúbico (g/cm3); 

 m é a massa da amostra seca em estufa, em gramas (g); 

 V é o volume do frasco, em centímetros cúbicos (cm3); 

 Va é o volume de água adicionada ao frasco em centímetros cúbicos (cm3); 

 ms é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas 

(g); 

 Pa, é a massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico (g/cm3). 

 

Os resultados dos ensaios com a mesma amostra não devem diferir em mais 

de 0,02 g/cm3 para a massa específica. Toma-se o valor em definitivo a média dos 

valores obtidos registrados com aproximação de 0,01 g/cm3. 

 

2.2.2.2 Estudo e dosagem 

 

No presente trabalho iremos trabalhar com a relação água/cimento de 0,27 a 

0,34, aglomerante hidráulico (cimento Portland) com valores entre 270 a 415 kg/m3, 

agregado graúdo de 1.190 a 1.700 kg/m3 e relação cimento/agregado em massa com 

proporção de 1:4 a 1:4,5 (BATEZINI, 2013). 

A massa específica irá variar entre 1.600 a 2.000 kg/m3. 

 

2.2.2.3 Ensaios do concreto 

 

Neste capítulo iremos abordar os ensaios para o concreto permeável no seu 

estado endurecido. 

 

2.2.2.3.1 Ensaios no estado endurecido 

 

No estado endurecido do concreto permeável fizemos os seguintes ensaios: 
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 Resistência a tração na flexão; 

 Resistência a compressão; 

 Coeficiente de permeabilidade. 

 

2.2.2.3.1.1 Resistência a tração na flexão 

 

Para efetuar este ensaio, tivemos como base a NBR 12142: Concreto – 

Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos 

(ABNT, 2010), e para a confecção dos corpos de prova usaremos a NBR 5738: 

Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova (ABNT, 2015). 

Os instrumentos utilizados são uma máquina de ensaio com dispositivo de 

flexão que permita que a força perpendicular seja aplicada as faces superior e inferior 

do corpo de prova, sem gerar excentricidade. 

As Figuras 19, 20, 21 e 22 mostram como o dispositivo auxiliar deve estar para 

ser acoplado em equipamentos que permitam este ensaio. 

 

 

Figura 19 - Corpo de prova prismático em perspectiva 

 

Fonte: NBR 12142 (ABNT, 2010) 

 

Figura 20 - Corpo de prova prismático vista frontal 
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Fonte: NBR 12142 (ABNT, 2010) 

 

Figura 21 - Corpo de prova prismático vista lateral 

 

Fonte: NBR 12142 (ABNT, 2010) 
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Figura 22 - Corpo de prova prismático vista superior 

 

Fonte: NBR 12142 (ABNT, 2010) 

 

Os elementos de aplicação da força devem ser acoplados a rótula da máquina 

de ensaio. Um dos elementos deve ter liberdade de movimentação para qualquer 

direção de no mínimo ± 4º e o outro somente no sentido longitudinal. O mesmo ocorre 

para os apoios. O mecanismo deve apresentar paralelismo entre os planos verticais 

dos eixos dos elementos de apoio e de aplicação de força. 

Os elementos de apoio devem ter forma cilíndrica com raio de curvatura de 

12,5 ± 0,5 mm e comprimento de 3 mm a 5 mm maior que a largura do corpo de prova, 

com dureza de pelo menos 55 HRC. 

O procedimento consiste em colocar o corpo de prova com o lado maior em 

paralelo ao seu eixo longitudinal sobre os apoios, centrando-os. 

A força deve ser contínua e sem choques, com o aumento de tensão sobre o 

corpo de prova esteja no intervalo de 0,9 MPa/min a 1,2 MPa/min. 

Após realizar o ensaio, devemos medir o corpo de prova onde houve a ruptura, 

determinando a largura e altura médias, com precisão de 1 mm. As medidas devem 

ser a média de três determinações. 

O cálculo para determinar a resistência à tração na flexão é efetuado pela 

seguinte equação: 

 

Fctf = F * l / b * d2 (12) 

 

Caso ocorra a ruptura fora do terço médio, com distancia não superior a 5% de 

l (ver Figura 19), o cálculo se dá pela seguinte equação: 
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Fctf = 3 * F * a / b * d2 (13) 

 

Onde: 

 

 Fctf é a resistência à tração na flexão, em megapascal (MPa); 

 F é a força máxima registrada na máquina de ensaio, em newtons (N); 

 l é a dimensão do vão entre apoios, em milímetros (mm); 

 b é a largura média do corpo de prova, em milímetros (mm); 

 d é a altura média do corpo de prova, em milímetros (mm); 

 a é a distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e a linha 

correspondente ao apoio mais próximo, em milímetros (mm). 

 

Figura 23 - Ruptura fora do terço médio 

 

Fonte: NBR 12142 (ABNT, 2010) 

 

O relatório do ensaio deve conter: 
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 Identificação do corpo de prova; 

 Largura média do corpo de prova, com valor de aproximação de 1 mm; 

 Altura média do corpo de prova, com valor de aproximação de 1 mm; 

 Vão entre apoios, em milímetros (mm); 

 Força máxima, em newtons (N); 

 Resistência à tração na flexão, com três algarismos significativos, em 

megapascal (MPa); 

 Defeitos ou anomalias do corpo de prova (caso houver); 

 Idade do corpo de prova; 

 Referência a NBR 12142: Concreto – Determinação da resistência à tração na 

flexão de corpos de prova prismáticos (ABNT, 2010). 

 

2.2.2.3.1.2 Resistência a compressão 

 

Para efetuar este ensaio, tivemos como base a NBR 5739: Concreto – Ensaio 

de compressão de corpos-de-prova cilíndricos (ABNT, 2007), e para a confecção dos 

corpos de prova usaremos a NBR 5738: Concreto – Procedimento para moldagem e 

cura de corpos de prova (ABNT, 2015). 

O equipamento utilizado consiste de máquina de ensaio de classe 1, pratos de 

compressão de aço, com superfície de dimensão 4% superior ao maior diâmetro do 

corpo-de-prova, com dureza mínima de 55 HCR, paquímetro compatível com a 

dimensão básica do corpo-de-prova e resolução igual ou menor a 0,1 mm. 

Os corpos-de-prova devem atender ao estabelecido na NBR 5738: Concreto – 

Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova (ABNT, 2015), e até a idade 

do ensaio devem permanecer em processo de cura úmida ou saturada. 

Para a execução do ensaio, determinamos o diâmetro utilizado para o cálculo 

da área da seção transversal. Determinamos a altura do corpo-de-prova, com precisão 

de 0,1 mm. Os corpos-de-prova devem ser rompidos à compressão em uma data 

especificada, com as tolerâncias de tempo contidas na Tabela 14. 
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Tabela 13 - Tolerância para a idade de ensaio 

Idade de ensaio Tolerância permitida (h) 

24 horas 0,5 

3 dias 2 

7 dias 6 

28 dias 24 

63 dias 36 

91 dias 48 
Fonte: NBR 5739 (ABNT, 2007) 

 

A escala de força escolhida para o ensaio deve ser tal que a ruptura do corpo-

de-prova ocorra no intervalo calibrado no equipamento. O carregamento do ensaio 

deve ser continuo e sem choques, com velocidade de carregamento de 0,45 ± 0,15 

MPa/s. O carregamento só deve parar quando houver ruptura do corpo-de-prova. 

Para efetuar o cálculo da resistência à compressão usamos a seguinte 

equação: 

fc =  
4𝐹

𝜋 x 𝐷2
  (14) 

 

Onde: 

 

 fc é a resistência à compressão, em megapascal; 

 F é a força máxima alcançada, em newtons; 

 D é o diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros. 

 

O resultado da resistência à compressão deve ser expresso em megapascal, 

com três algarismos significativos. 

Para avaliar a eficiência das operações de ensaio, encontram-se no Anexo B 

os níveis de classificação em função do coeficiente de variação do ensaio obtido. 

Para a apresentação dos resultados, o relatório deve conter as seguintes 

informações: 

 

 Número de identificação do corpo-de-prova;  

 Data de moldagem;  

 Idade do corpo-de-prova;  
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 Data do ensaio;  

 Dimensões dos corpos-de-prova;  

 Tipo de capeamento empregado;  

 Classe da máquina de ensaio;  

 Resultado de resistência à compressão individual dos corpos-de-prova e do 

exemplar;  

 Tipo de ruptura do corpo-de-prova (opcional) (Anexo C). 

 

2.2.2.3.1.3 Coeficiente de permeabilidade 

 

O coeficiente de permeabilidade do concreto permeável é baseado na NBR 

13292: Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à 

carga constante (ABNT, 1995), mas também é encontrado no Anexo A retirado do 

NBR 16146: Pavimentos permeáveis de concreto – Requisitos e procedimentos 

(ABNT, 2015). 

Neste caso nos baseamos no Anexo A contido neste trabalho. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Deste ponto em diante serão apresentados os resultados, gráficos, 

comparações e análises de acordo com as normas estipuladas anteriormente. 

 

2.3.1 Ensaio de Granulometria do Agregado Graúdo 

 

O agregado graúdo utilizado nos testes de laboratório tem como características 

a dimensão máxima de 12,7 mm (brita 1). Foi utilizado agregado de forma 

arredondada, para facilitar a permeabilidade do concreto. Foram separadas duas 

amostras, m1 de 2.037,25 g e m2 de 2.042,89 g, de material úmido, o qual foi seco 

em estufa. Após a secagem, a massa total da amostra m1 era de 2.000,20 g e a massa 

total do material retido foi de 1998,99 g, ocasionando um percentual de 0,06% de 

material perdido. Neste caso o percentual de amostra perdida no peneiramento 

acabou sendo inferior a 0,3%, validando a operação. No caso da amostra m2, a massa 

total era de 2.000,08 g e a massa total do material retido foi de 1.996,99 g, 
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ocasionando um percentual de 0,15% de material perdido. Também neste caso 

ocorreu a validação da operação. 

As peneiras utilizadas foram: 19,1 mm, 12,7 mm, 9,5 mm, 4,75mm e 2 mm. 

Abaixo seguem figuras das amostras secas: 

 

Figura 24 - Amostra m1 granulometria agregado graúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 25 - Amostra m2 granulometria agregado graúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Foi efetuado o peneiramento mecânico através do conjunto de 

peneiras, permitindo a separação dos diferentes tamanhos dos grãos do agregado. O 

material retido em cada peneira foi separado e pesado individualmente. Os grãos 

presos nas malhas das peneiras foram removidos com escova de aço, para não haver 

perda de material 

Ao terminar o processo, tendo em mãos os valores, efetuamos o cálculo da 

planilha de composição granulométrica, onde pode ser definido os percentuais de 

material retido e retido acumulado. 

Com o percentual retido acumulado definimos a curva granulométrica. Também 

foram definidos o módulo de finura e o diâmetro máximo do agregado. 
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Segue abaixo tabela com a composição granulométrica da amostra m1, m2 e 

valor médio: 

 

Tabela 14 - Material retido e acumulado agregado graúdo 

Composição Granulométrica Agregado Graúdo 

% Retida 
Acumulada 

Peneiras 
(mm) 

Amostra m1 Amostra m2 
% Retida 

Média 
Peso 

retido (g) 
% Retida 

Peso 
retido (g) 

% Retida 

19,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

12,7 19,71 1,0 38,83 1,9 1,4 1,4 
9,5 312,40 15,6 394,96 19,7 17,7 19,1 

4,75 1485,43 74,3 1454,73 72,7 73,5 92,6 

2,00 173,75 8,7 103,24 5,2 6,9 99,5 

Fundo 7,70 0,4 5,23 0,3 0,4 99,9 

Total 1998,99 100,0 1996,99 99,8 99,9 99,9 

Diâmetro Máximo: 12,7 mm Módulo de finura: 2,13 
Fonte: O próprio autor 

 

O valor final da tabela 14, indica um valor final com variação referente ao 

material perdido no processo da amostra m2, mas por sua porcentagem ser inferior a 

0,3% o ensaio se torna válido, conforme item 5.2.9 de NBR NM 248: Agregados – 

Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003). 

 

O módulo de finura foi obtido somando-se os percentuais retidos acumulados 

e dividindo o total por 100: 

MF  (1,4 + 19,1 + 92,6 +99,5) / 100 = 2,13. 

 

Foi definido o diâmetro máximo do agregado graúdo pela peneira onde ficou 

retido o percentual acumulado igual ou imediatamente inferior a 5%. Neste caso o 

resultado foi: 

 

Diâmetro máximo = 12,7 mm. 

 

A curva granulométrica obtida através do material retido nas peneiras está 

demonstrada nos gráficos abaixo: 
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Figura 26 - Curva Granulométrica Agregado Graúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Com base nos resultados obtidos, a brita foi classificada como brita 1, pois a 

mesma apresentou diâmetro máximo de 12,7 mm. 

 

2.3.2 Ensaio de Granulometria do Agregado Miúdo 

 

O agregado miúdo utilizado foi a areia industrial (pó de pedra) e coletada em 

quantidade de 2053,17 g e 2050,23 de amostras m1 e m2, respectivamente, conforme 

prescreve a NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003). Então foi efetuado o ensaio, com o seguinte conjunto de peneiras: 4,75 

mm; 2,00 mm; 1,18 mm; 0,60 mm; 0,30 mm; 0,15 mm. 

Após passar por secagem a amostra m1 ficou reduzida a 2.000,33 g e a massa 

total do material retido foi de 1996,01 g, ocasionando um percentual de 0,22% de 

material perdido. Neste caso o percentual de amostra perdida no peneiramento 

acabou sendo inferior a 0,3%, validando a operação. A amostra m2, após secagem, 

ficou reduzida a 2.000,02 g, com massa total do material retido de 1.996,34 g, 

ocasionando um percentual de 0,18% de material perdido. Neste caso o percentual 
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de amostra perdida no peneiramento acabou sendo inferior a 0,3%, validando a 

operação. Abaixo seguem figuras das amostras secas: 

 

Figura 27 - Amostra m1 granulometria agregado miúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 28 - Amostra m2 granulometria agregado miúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Foi efetuado o peneiramento mecânico através do conjunto de 

peneiras, permitindo a separação dos diferentes tamanhos dos grãos do agregado. O 

material retido em cada peneira foi separado e pesado individualmente. Os grãos 

presos nas malhas das peneiras foram removidos com escova de aço, para não haver 

perda de material 

Ao terminar o processo, tendo em mãos os valores, efetuamos o cálculo da 

planilha de composição granulométrica, onde pode ser definido os percentuais de 

material retido e retido acumulado. 

Como percentual retido acumulado pudemos definir a curva granulométrica. 

Também foram definidos o módulo de finura e diâmetro máximo do agregado. 
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Seguem abaixo tabelas com a composição granulométrica da amostra m1 e 

m2: 

Tabela 15 - Material retido e acumulado agregado miúdo 

Composição Granulométrica Agregado Graúdo 

% Retida 
Acumulada 

Peneiras 
(mm) 

Amostra m1 Amostra m2 
% Retida 

Média 
Peso 

retido (g) 
% Retida 

Peso 
retido (g) 

% Retida 

4,75 28,90 1,4 30,30 1,5 1,4 1,4 

2,00 584,41 29,2 639,52 32,0 30,6 32,0 

1,2 417,90 20,9 404,17 20,2 20,6 52,6 

0,6 361,54 18,1 351,92 17,6 17,8 70,4 

0,3 236,30 11,8 218,76 10,9 11,4 81,8 

0,15 125,26 6,3 135,57 6,8 6,5 88,3 

Fundo 241,7 12,1 216,10 10,8 11,5 99,8 

Total 1996,01 99,8 1996,34 99,8 99,8 99,8 

Diâmetro Máximo: 4,75 mm Módulo de finura: 3,26 
Fonte: O próprio autor 

 

O valor final da tabela 15 indica um valor final com variação referente ao 

material perdido no processo, mas por sua porcentagem ser inferior a 0,3% o ensaio 

se torna válido, conforme item 5.2.9 de NBR NM 248: Agregados – Determinação da 

composição granulométrica (ABNT, 2003). 

O módulo de finura foi obtido somando-se os percentuais retidos acumulados 

e dividindo o total por 100: 

 

MF  (1,4 + 32 + 52,6 + 70,4 + 81,8 + 88,3) / 100 = 3,26. 

 

Foi definido o diâmetro máximo do agregado graúdo pela peneira onde ficou 

retido o percentual acumulado igual ou imediatamente inferior a 5%. Neste caso o 

resultado foi: 

 

Diâmetro máximo = 4,75 mm. 

 

A curva granulométrica obtida através do material retido nas peneiras está 

demonstrada nos gráficos abaixo: 
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Figura 29 - Curva granulométrica agregado miúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Com base nos resultados obtidos, a areia foi classificada como areia média, 

pois a mesma apresentou módulo de finura de 3,26. 

 

2.3.3 Ensaio de Massa Unitária e Volume de Vazios do Agregado Graúdo 

 

A massa unitária do agregado é a relação entre a massa e o volume sem 

compactação, levando em consideração o vazio entre os grãos. A sua massa unitária 

compactada é a relação entre sua massa e o volume compactado. 

Para este procedimento utilizamos os seguintes materiais: 

 

 Recipiente cilíndrico, com medidas de 152 mm de diâmetro e 179 mm de altura; 

 Balança com precisão de 5 g; 

 Haste de adensamento semiesférica com 16 x 600 mm; 

 Estufa a 105 (± 5) ºC; 

 Concha para o lançamento do material. 
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Figura 30 - Recipiente com agregado graúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Para o cálculo do volume do recipiente, dividimos a massa da água que usamos 

para enchê-lo pela massa específica: 

 

V = 3,24 kg / 997,75 kg/m3 

V = 0,003247 m3 (3,247 dm3) 

 

As leituras encontradas nas três amostras foram as seguintes: 

 

1ª leitura = 5,335 kg. 

2ª leitura = 5,365 kg. 

3ª leitura = 5,330 kg. 

 

O cálculo da média das três amostras foi o seguinte: 

 

5,335 + 5,365 + 5,330 = 16,03 kg/dm3 

16,02 / 3 = 5,343 kg/dm3 

 

Cálculo da amostra 1 para validar o ensaio: 

 

5,343 / 100 = 0,0534 kg/dm3  1% 

5,335 – 5,343 = 0,008 kg/dm3  menor que 1% 



84 

 

A primeira amostra é válida, pois a diferença não ultrapassa 1% da média. 

 

Cálculo da amostra 2 para validar o ensaio: 

 

5,343 / 100 = 0,0534 kg/dm3  1% 

5,365 – 5,343 = 0,022 kg/dm3  menor que 1% 

A segunda amostra é válida, pois a diferença não ultrapassa 1% da média. 

 

Cálculo da amostra 3 para validar o ensaio: 

 

5,343 / 100 = 0,0534 kg/dm3  1% 

5,330 – 5,343 = 0,013 kg/dm3  menor que 1% 

A terceira amostra é válida, pois a diferença não ultrapassa 1% da média. 

 

A seguir calculamos a massa unitária do agregado graúdo utilizado (brita 1): 

 

Pap = 
14,275 −8,935

0,003247
  1644,59 kg/m3 

 

Com o valor da massa unitária conseguimos calcular o índice de vazios, com a 

fórmula a seguir: 

 

Ev= 
100 ∗ [(2,49 ∗ 997,75)−1644,59]

2,49 ∗ 997,75
  33,8 % 

 

2.3.4 Ensaio de Massa Unitária e Volume de Vazios do Agregado Miúdo  

 

Para este procedimento utilizamos os seguintes materiais: 
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 Recipiente cilíndrico, com medidas de 152 mm de diâmetro e 179 mm de altura; 

 Balança com precisão de 5 g; 

 Haste de adensamento semiesférica com 16 mm x 600 mm; 

 Estufa a 105 (± 5) ºC; 

 Concha para o lançamento do material. 

 

Figura 31 Recipiente com agregado miúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Para o cálculo do volume do recipiente, dividimos a massa da água que usamos 

para enchê-lo pela massa específica: 

 

V = 3,24 kg / 997,75 kg/m3 

V = 0,003247 m3 (3,247 dm3) 

 

As leituras encontradas nas três amostras foram as seguintes: 

1ª leitura = 5,260 kg. 

2ª leitura = 5,330 kg. 

3ª leitura = 5,380 kg. 

 

O cálculo da média das três amostras foi o seguinte: 

 

5,260 + 5,330 + 5,380 = 15,970 kg/dm3 

15,970 / 3 = 5,323 kg/dm3 
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Cálculo da amostra 1 para validar o ensaio: 

 

5,323 / 100 = 0,0532 kg/dm3  1% 

5,260 – 5,323 = 0,063 kg/dm3  menor que 1% 

A primeira amostra é válida, pois a diferença não ultrapassa 1% da média. 

 

Cálculo da amostra 2 para validar o ensaio: 

 

5,323 / 100 = 0,0532 kg/dm3  1% 

5,330 – 5,323 = 0,007 kg/dm3  menor que 1% 

A segunda amostra é válida, pois a diferença não ultrapassa 1% da média. 

 

Cálculo da amostra 3 para validar o ensaio: 

 

5,323 / 100 = 0,0532 kg/dm3  1% 

5,380 – 5,323 = 0,057 kg/dm3  menor que 1% 

A terceira amostra é válida, pois a diferença não ultrapassa 1% da média. 

 

A seguir calculamos a massa unitária do agregado miúdo utilizado (areia 

industrial): 

 

Pap = 
14,273 −8,950

0,003247
  1639,36 kg/m3 

 

Com o valor da massa unitária conseguimos calcular o índice de vazios, com a 

fórmula a seguir: 

 

Ev= 
100 ∗ [(2,49 ∗ 997,75)−1644,59]

2,49 ∗ 997,75
  34,0 % 
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2.3.5 Ensaio de Massa Especifica, Massa Específica Aparente e Absorção de Água 

do Agregado Graúdo 

 

Este ensaio tem como objetivo determinar a massa específica do agregado 

graúdo da amostra 1 e amostra 2, que seguem abaixo: 

 

1ª leitura = 2.000,45 g amostra seca e 2.029,21 g amostra saturada superfície 

seca. 

2ª leitura = 2.003,27 g amostra seca e 2.031,76 g amostra saturada superfície 

seca. 

 

Para iniciarmos o ensaio, determinamos a massa específica do agregado seco, 

de acordo com a fórmula a seguir: 

 

d1 = 
2.000,45

2.029,21 − 1.225,00
  2,49 g/cm3 

 

d2 = 
2.003,27

2.031,76 − 1.229,52
  2,50 g/cm3 

 

d  2,49 g/cm3 

 

Após isso, partimos para o cálculo da massa especifica do agregado em 

condição saturada superfície seca, conforme abaixo: 

 

ds1 = 
2.029,21

2.029,21 − 1.225,00
  2,52 g/cm3 

 

ds2 = 
2.031,76

2.031,76 − 1.229,52
  2,53 g/cm3 

 

ds  2,52 g/cm3 

 

O cálculo para determinar a massa específica aparente se dá conforme a 

fórmula a seguir: 
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da1 = 
2.000,45

2.000,45 − 1.225,00
  2,58 g/cm3 

 

da2 = 
2.003,27

2.003,27 − 1.229,52
  2,59 g/cm3 

 

da  2,58 g/cm3 

 

Para descobrir a absorção de água, segue abaixo a fórmula: 

 

A1 = 
2.029,21 − 2.000,45

2.000,45
 * 100  1,44% 

 

 A2 = 
2.031,76 − 2.003,27

2.003,27
 * 100  1,42% 

 

A  1,43% 

 

Após os ensaios, podemos classificar o agregado graúdo como agregado com 

peso médio, de baixa absorção de líquidos. 

 

2.3.6 Ensaio de Massa Especifica e Massa Específica Aparente do Agregado Miúdo 

(areia industrial) 

 

Para este ensaio usamos duas amostras e seus valores seguem abaixo: 

 

1ª amostra: 

 

 Massa da amostra seca me estufa = 482,93 g; 

 Massa do conjunto (frasco + agregado) = 713,04 g; 

 Massa total (frasco + agregado + água) = 1042,45 g; 

 Massa específica da água = 0,99797 g/cm3. 

 

2ª amostra: 
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 Massa da amostra seca me estufa = 485,81 g; 

 Massa do conjunto (frasco + agregado) = 713,23 g; 

 Massa total (frasco + agregado + água) = 1043,38 g; 

 Massa específica da água = 0,99797 g/cm3. 

 

Figura 32 - Amostra com água agregado miúdo 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Neste ensaio iremos determinar o volume de água adicionada ao frasco, em 

centímetros cúbicos, da amostra 1 e amostra 2, como segue abaixo: 

 

Va1 = 
1042,45−713,04

0,99797
  330,08 cm3 

 

Va2 = 
1043,38−713,23

0,99797
  330,82 cm3 

 

Este ensaio tem como objetivo determinar a massa específica do agregado 

seco da amostra 1 e amostra 2, que seguem abaixo: 

 

d1 = 
482,93

500,00−330,08
  2,84 g/cm3 
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d2 = 
485,81

500,00−330,82
  2,87 g/cm3 

 

d  2,86 g/cm3 

 

Após isso, partimos para o cálculo da massa especifica do agregado em 

condição saturada superfície seca, conforme abaixo: 

 

d2-1 = 
500,01

500,00−330,08
  2,94 g/cm3 

 

d2-2 = 
500,04

500,00−330,82
  2,96 g/cm3 

 

d2  2,95 g/cm3 

 

O cálculo para determinar a massa específica se dá conforme a fórmula a 

seguir: 

 

d3-1 = 
482,93

(500,00−330,08)− 
500,01−482,93

0,99797

  3,16 g/cm3 

 

d3-1 = 
485,81

(500,00−330,82)− 
500,04−485,81

0,99797

  3,14 g/cm3 

 

d3  3,15 g/cm3 

 

As amostras não tiveram uma diferença maior que 0,02 g/cm3 entre si, o que 

validou o ensaio. 

Com o resultado do ensaio, podemos classificar o agregado miúdo como 

pesado. 
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2.3.7 Ensaio de Material Fino que Passa Através da Peneira 75 μm (agregado graúdo, 

brita 1) 

 

Para conseguirmos o teor de material fino que passa através da peneira 75 μm, 

definimos as massas das amostras antes (mi) e depois (mf) da lavagem (em gramas), 

expresso em porcentagem, da média de duas amostras (m1 e m2). 

 

Figura 33 - Amostra agregado graúdo submerso 

 

 Fonte: O próprio autor 

 

m1 = 
500,11 −498,89

500,11
 * 100  0,24 % 

 

m2 = 
502,52 −500,76

502,52
 * 100  0,35 % 

 

Média das duas amostras: 

 

0,24 + 0,35

2
  0,29 % 

 

A diferença entre as duas amostras ficou menor que 0,5 % em relação à média, 

conforme determinado pela norma para agregados graúdos, o que valida o ensaio 

sem a necessidade de uma terceira amostra. 
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Também foi constatado que o material fino teve um valor aceitável de acordo 

com a norma NBR 7211 – Agregados para concreto (ABNT, 2009). 

 

2.3.8 Ensaio de Material Fino que Passa Através da Peneira 75 μm (agregado miúdo, 

areia industrial) 

 

Para conseguirmos o teor de material fino que passa através da peneira 75 μm, 

definimos as massas das amostras antes (mi) e depois (mf) da lavagem (em gramas), 

expresso em porcentagem, da média de duas amostras (m1 e m2). 

  

m1 = 
500,02 −444,20

500,02
 * 100  11,16 % 

 

m2 = 
501,37 −452,98

501,37
 * 100  9,65 % 

 

Média das duas amostras: 

 

11,16 + 9,65

2
  10,40 % 

 

A diferença entre as duas amostras ficou menor que 1 % em relação à média, 

conforme determinado pela norma para agregados miúdos, o que valida o ensaio sem 

a necessidade de uma terceira amostra. 

Como o resultado mostrou, a amostra ficou abaixo do valor de 12% tido como 

a tolerância máxima aceitável para areia industrial definido pela norma NBR 7211 – 

Agregados para concreto (ABNT, 2009). 

 

2.3.9 Ensaio de Resistência à Tração na Flexão 

 

Para estes ensaios utilizamos de amostras com as dimensões de 40 cm x 10 

cm x 10 cm (comprimento, largura e altura). Para cada ensaio utilizamos 3 amostras. 

Os ensaios realizados foram de 7, 14 e 28 dias. Os traços escolhidos foram de 

1:3,5:0,5, 1:4 e 1:4,5, todos com o fator de a/c (água/cimento) de 0,3. Todos os corpos 

de prova sofreram o rompimento dentro do terço médio. 
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Segue nas tabelas abaixo os resultados médios das 3 amostras de cada 

ensaio, de acordo com a NBR 12142: Concreto – Determinação da Resistência à 

Tração na Flexão de Corpos de Prova Prismáticos (ABNT, 2010): 

 

Tabela 16 - Tração na Flexão em MPa - Traço 1:3,5:0,5 

Tração na Flexão - Traço 1:3,5:0,5 

Corpo de 
prova 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Vão entre 
apoios (mm) 

Força 
(N) 

Resistência 
(Mpa) 

Idade 
(dias) 

F1-7 100 100 350 9904,72 3,57 7 

F1-14 100 100 350 13238,98 4,45 14 

F1-28 100 100 350 20593,97 7,05 28 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 34 - Resistência à Tração na Flexão em MPa - Traço 1:3,5:0,5 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Tabela 17 - Tração na Flexão em MPa - Traço 1:4 

Tração na Flexão - Traço 1:4 

Corpo de 
prova 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Vão entre 
apoios (mm) 

Força 
(N) 

Resistência 
(Mpa) 

Idade 
(dias) 

F2-7 100 100 350 10787,32 4,77 7 

F2-14 100 100 350 17259,70 5,73 14 

F2-28 100 100 350 18632,64 6,80 28 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 35 - Resistência à Tração na Flexão em MPa - Traço 1:4 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Tabela 18 - Tração na Flexão em MPa - Traço 1:4,5 

Tração na Flexão - Traço 1:4,5 

Corpo de 
prova 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Vão entre 
apoios (mm) 

Força 
(N) 

Resistência 
(Mpa) 

Idade 
(dias) 

F3-7 100 100 350 11571,85 4,29 7 

F3-14 100 100 350 14219,64 5,41 14 

F3-28 100 100 350 19417,17 6,51 28 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 36 - Resistência à Tração na Flexão em MPa - Traço 1:4,5 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 37 - Corpo de prova prismático rompido 

 

Fonte: O próprio autor 

 

De acordo com os resultados, todos os traços em estudo atingiram, desde as 

amostras com somente 7 (sete) dias, a resistência mínima indicada pela norma NBR 

16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos (ABNT, 

2015) para tráfego leve, que é de 2 (dois) Mpa (MegaPascal). Desta forma, qualquer 

um dos traços em estudo pode ser utilizado. 

 

2.3.10 Ensaio de Resistência à Compressão 

 

Para estes ensaios utilizamos de amostras com as dimensões de 10 cm de 

diâmetro por 20 cm de altura. Para cada ensaio utilizamos 3 amostras. Os ensaios 

realizados foram de 7, 14 e 28 dias. Os traços escolhidos foram de 1:3,5:0,5, 1:4 e 

1:4,5, todos com o fator de a/c (água/cimento) de 0,3. 

Segue nas tabelas abaixo os resultados, de acordo com a NBR 5739: Concreto 

– Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos (ABNT, 2007): 

 

Tabela 19 - Compressão em MPa - Traço 1:3,5:0,5 

Compressão - Traço 1:3,5:0,5 

Corpo de prova 
Diâmetro 

(mm) 
Altura (mm) 

Resistência 
(Mpa) 

Idade (dias) 

C1-7 100 200 5,99 7 
C1-14 100 200 7,48 14 
C1-28 100 200 8,49 28 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 38 - Resistência à Compressão em MPa - Traço 1:3,5:0,5 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Tabela 20 - Compressão em MPa - Traço 1:4 

Compressão - Traço 1:4 

Corpo de prova 
Diâmetro 

(mm) 
Altura (mm) 

Resistência 
(Mpa) 

Idade (dias) 

C2-7 100 200 6,49 7 
C2-14 100 200 6,56 14 
C2-28 100 200 7,55 28 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 39 - Resistência à Compressão em MPa - Traço 1:4 

 

Fonte: O próprio autor 
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Tabela 21 - Compressão em MPa - Traço 1:4,5 

Compressão - Traço 1:4,5 

Corpo de prova 
Diâmetro 

(mm) 
Altura (mm) 

Resistência 
(Mpa) 

Idade (dias) 

C3-7 100 200 5,56 7 
C3-14 100 200 6,17 14 
C3-28 100 200 7,31 28 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 40 - Resistência à Compressão em MPa - Traço 1:4,5 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 41 - Corpos de prova cilíndricos rompidos 

 

Fonte: O próprio autor 
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Como os resultados demonstraram, a resistência a compressão é baixa se 

comparado ao concreto convencional. Isto se deve ao elevado número de vazios, 

característica do concreto permeável. Este tipo de ensaio não é exigido pela norma 

NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos 

(ABNT, 2015). 

 

2.3.11 Ensaio de Coeficiente de Permeabilidade 

 

Para podermos verificar a permeabilidade do concreto em estudo utilizamos o 

procedimento descrito na norma NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - 

Requisitos e procedimentos (ABNT, 2015), que se encontra no Anexo A deste 

trabalho. 

Segue abaixo a tabela com os valores encontrados: 

 
Tabela 22 - Coeficiente de Permeabilidade de acordo com o traço 

Coeficiente de Permeabilidade 

Traço Diâmetro 
cilindro (mm) 

Percolação 
(s) 

Massa 
água (kg) 

Coeficiente de 
Permeabilidade (k) 

mm/h m/s 

1:3,5:0,5 120 79 3,6 14505,3 4,03-3 

1:4 120 59 3,6 19422,3 5,40-3 

1:4,5 120 31 3,6 36965,0 10,3-3 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 42 - Coeficiente de Permeabilidade 

 

Fonte: O próprio autor 
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Segundo os resultados encontrados, o traço 1:4,5 pode ser utilizado para 

qualquer tipo de pavimento, seja ele com infiltração total, parcial ou sem infiltração, 

pois o coeficiente de permeabilidade está acima de 10-3 m/s (metros por segundo), 

definido na norma NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e 

procedimentos (ABNT, 2015) em seu anexo B. Os demais traços, de acordo com a 

mesma norma, podem ser utilizados em pavimentos com infiltração parcial ou sem 

infiltração, pois seu coeficiente de permeabilidade está entre 10-3 a 10-5 m/s (metros 

por segundo). 

 

2.3.12 Comparativo entre resistência e permeabilidade 

 

Após os testes efetuados, foi comprovado que a resistência é inversamente 

proporcional a permeabilidade do concreto permeável. Os corpos de prova com maior 

resistência a tração na flexão e a compressão tiveram sua permeabilidade reduzida, 

como mostra a tabela a seguir: 

 
Tabela 23 - Comparativo de resistência e permeabilidade do concreto 

Comparativo de resistência e permeabilidade do concreto 

Traço 
Resistência média 28 dias (Mpa) Coeficiente de 

Permeabilidade (k) m/s Tração na flexão Compressão 
1:3,5:0,5 7,05 8,49 4,03-3 

1:4 6,80 7,55 5,40-3 
1:4,5 6,51 7,31 10,30-3 

 Fonte: O próprio autor 

 

Com os valores descritos na tabela geramos o gráfico a seguir: 
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Figura 43 - Comparativo de resistência e permeabilidade do concreto 

 

Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO 

 

O referido trabalho foi desenvolvido através de pesquisa teórica e ensaios em 

laboratório, buscando informações referentes ao concreto permeável, o qual ainda é 

pouco utilizado no Brasil, mas que no decorrer do mesmo mostrou ter um grande 

potencial para o controle de infiltração de águas no solo. Desta forma chegamos as 

seguintes conclusões: 

 

 O concreto permeável, devido ao seu elevado índice de vazios frente ao 

concreto convencional, permite uma redução dos componentes utilizados, 

reduzindo assim o seu custo de fabricação; 

 Os fatores principais para a determinação de tempo de vida útil e 

funcionalidade do concreto permeável é uma rigorosa dosagem e escolha dos 

componentes para a sua fabricação, correta aplicação em campo e 

manutenções planejadas, para que o mesmo atinja à tração na flexão prevista 

em norma e não tenha sua permeabilidade reduzida; 

 Redução de ruído, pois sua estrutura aberta faz com que parte deste ruído, 

gerado pelo tráfego, seja absorvido, em comparação ao pavimento 

convencional; 

 Superfície rugosa, determinante para um coeficiente de atrito elevado, devido 

a pouco ou nenhum agregado miúdo, o que também ocasiona alto índice de 

permeabilidade. Sendo assim, a água percola nos seus vazios, o que pode 

evitar acidentes em períodos de chuva ou de clima frio, que venha a formar 

neve ou gelo na pista, que é absorvido de forma mais rápida pelo concreto 

permeável; 

 Os ensaios do agregados estiveram dentro da faixa aceitável para a utilização 

no concreto permeável; 

 Os traços em estudo não mostraram uma grande variação entre si em relação 

a resistência a tração na flexão, ultrapassando com folga o valor mínimo 

descrito em norma para o tráfego leve, que é de 2 MPa (MegaPascal); 
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 Os testes em laboratório mostraram que a variação do traço, ao contrário da 

resistência, tem uma influência grande na permeabilidade, visto que somente 

um dos três traços atingiu a permeabilidade recomendada em norma para 

utilização em todos os tipos de pavimento, que é de 10-3 m/s (metros por 

segundo). 

 

Para trabalhos futuros os seguintes itens são sugeridos: 

 

 Possibilidade de utilização de materiais reciclados na confecção do concreto 

permeável; 

 Teste de redução de ruídos entre o pavimento de concreto convencional e o 

concreto permeável; 

 Comparativo de diferentes traços de concreto e sua influência na resistência e 

permeabilidade do concreto permeável; 

 Inclusão de aditivos na mistura, atingindo assim o coeficiente de 

permeabilidade mínimo previsto em norma e aumentando sua resistência. 
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ANEXO A - NORMATIVO 

 

Determinação do coeficiente de permeabilidade de pavimento permeável 

 

A.1 Introdução  

Este método de ensaio tem como objetivo medir o coeficiente de 

permeabilidade do pavimento permeável, podendo ser utilizado em campo ou no 

laboratório. 

 

A.2 Equipamentos  

Os equipamentos necessários para a execução do ensaio são os seguintes: 

 

a)  Anel de infiltração: cilíndrico vazado com diâmetro de (300 ± 10) mm e altura 

mínima de 50 mm. Internamente o cilindro deve ter duas linhas de referência 

com distâncias de 10 mm e 15 mm em relação à face da inferior do anel. O 

material deve ser resistente à água, com rigidez suficiente para não deformar 

quando cheio; 

b)  Balança com resolução de 0,1 g; 

c)  Recipiente com volume mínimo de 20 L, que permita o derramamento 

controlado do volume de água; 

d)  Cronômetro com resolução de 0,1 s; 

e)  Massa de calafetar; 

f)  Água limpa. 

 

A.3 Lote de ensaio  

 

Os ensaios devem ser realizados em diferentes pontos do pavimento, conforme 

as especificações a seguir:  
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 Três pontos de ensaio para áreas de até 2 500 m2;  

 Um ponto adicional para cada 1 000 m2 adicionais. 

 

Os locais de ensaio devem ser escolhidos de forma aleatória e ser localizados 

de modo a representar o lote. 

O ensaio deve ser executado com intervalo superior a 24 h após a última 

precipitação ocorrida no local. Não é permitida a execução do ensaio caso haja água 

na superfície do pavimento. 

 

A.4 Procedimento 

 

O pavimento deve ser limpo apenas varrendo o lixo, sedimentos e outros 

materiais que não estejam aderidos ao pavimento. O anel de infiltração deve ser 

posicionado no local de ensaio e vedado na parte em contato com o pavimento com 

massa de calafetar, para não permitir vazamentos. 

O ensaio de determinação do coeficiente de permeabilidade deve ser realizado 

conforme a seguir: 

 

  Iniciar o ensaio em até 2 min depois da execução da pré-molhagem; 

  Despejar a água no anel de infiltração com velocidade suficiente para manter 

o nível da água entre as duas marcações do anel (10 mm a 15 mm); 

  Marcar o intervalo de tempo acionando o cronômetro assim que a água atingir 

a superfície do pavimento permeável e parar o cronômetro quando não houver 

mais água livre na superfície do mesmo. Registar o tempo com exatidão de 0,1 

s. 

 

A determinação do volume de água deve ser realizada como a seguir: 

 

  O volume de água do ensaio é determinado em função do tempo de pré-

molhagem conforme a Tabela A.1 
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Tabela A.1 – Determinação da massa de água para ensaio 

Tempo de pré-molhagem (s) Massa de água para ensaio (kg) 

≤ 30 18 ± 0,05 

> 30 3,60 ± 0,05 

 

O ensaio deve ser realizado conforme a seguir: 

 

  Iniciar os ensaios em até 2 min depois da pré-molhagem; 

  Despejar a água no anel de infiltração com velocidade suficiente para manter 

o nível da água entre as duas marcações do anel (10 mm a 15 mm); 

  Marcar o intervalo de tempo da pré-molhagem, acionando o cronômetro assim 

que a água atingir a superfície do pavimento permeável e parando o 

cronômetro quando não houver mais água livre na superfície do pavimento 

permeável. Registrar o tempo com exatidão de 0,1 s. 

 

Se o pavimento tiver inclinação, manter o nível de água entre as duas marcas 

no cilindro na parte mais baixa do aclive. 

Se o ensaio for repetido no mesmo ponto, a segunda determinação não requer 

a realização do procedimento de pré-molhagem, se for iniciada em até 5 min após o 

primeiro. Neste caso, deve-se considerar a média das duas determinações como 

resultado do ensaio. Não se pode repetir o ensaio mais que duas vezes no mesmo 

local no mesmo dia. 

 

A.5 Cálculo  

 

Calcular a coeficiente de permeabilidade (k) usando a seguinte equação: 

 

𝑘 =
𝐶 .  𝑚

(𝑑2 . t)
 

 

k é o coeficiente de permeabilidade expresso em milímetros por hora (mm/h); 

m é a massa de água infiltrada expressa em quilogramas (kg); 

d é o diâmetro interno do cilindro de infiltração expresso em milímetros (mm); 

t é o tempo necessário para toda a água percolar expresso em segundos (s); 
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C é o fator de conversão de unidades do sistema SI, com valor igual a 4 583 

666 000. 

 

A.6 Apresentação dos resultados  

 

No relatório de ensaio deve constar no mínimo: 

g)   Identificação da obra; 

h)  Identificação do local ensaiado; 

i)  Área permeável total da obra; 

j)  Número de ensaios executados; 

k)  Data do ensaio; 

l)  Diâmetro interno do cilindro, expresso em milímetros (mm); 

m)  Intervalo de tempo para percolação de água no pavimento, expresso em 

segundos (s); 

n)  Massa de água utilizada no ensaio expresso em quilogramas (kg); 

o)  Coeficiente de permeabilidade individual, expresso em milímetros por hora 

(mm/h) e em metros por segundo (m/s). 
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ANEXO B - INFORMATIVO 

 

Avaliação estatística de desempenho do ensaio 

 

B.1 O objetivo deste anexo é apresentar um procedimento para uma avaliação 

estatística dos resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão quanto 

à dispersão dos resultados, devido às operações de ensaio.  

 

B.2 Para a execução desta análise, recomenda-se que a amostra tenha dez ou 

mais exemplares e os exemplares tenham dois ou mais corpos-de-prova.  

 

B.3 Amplitude de valores de resistência de um exemplar é a diferença entre o 

maior e o menor resultado dos corpos-de-prova que representam esse exemplar.  

 

B.4 A estimativa do desvio-padrão dentro do ensaio (se) é obtida a partir da média 

das amplitudes dos valores de resistência de todos os exemplares da amostra. A 

amplitude de cada exemplar deve ser dividida pelo coeficiente d2, relacionado na 

Tabela B.1, correspondente ao número de corpos-de-prova que o compõem, de 

acordo com a equação:  

 

 

 

Onde: 

  

 Ai é a amplitude de valores de resistência, em megapascal;  

 n é o número de exemplares da amostra.  
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Tabela B.1 – Coeficiente d2 

Quantidade de corpos-de-prova Coeficiente d2 

2 1,128 

3 1,693 

4 2,059 

5 2,326 

6 2,534 

 

B.5 O cálculo do coeficiente de variação dentro do ensaio (cve) é feito dividindo-se o 

desvio-padrão obtido em B.4 pela resistência média (fcm) dos exemplares da amostra, 

de acordo com a equação:  

 

 

 

B.6 A avaliação da eficiência das operações de ensaio é feita através dos conceitos 

atribuídos ao coeficiente de variação dentro do ensaio (cve), conforme níveis 

determinados na Tabela B.2.  

 

Tabela B.2 – Avaliação do ensaio através do coeficiente de variação dentro do 

ensaio 

Coeficiente de variação (cve) 

Nível 1 

(Excelente) 

Nível 2 

(Muito bom) 

Nível 3 

(Bom) 

Nível 4 

(Razoável) 

Nível 5 

(Deficiente) 

cve ≤ 3,0 3,0 < cve ≤ 4,0 4,0 < cve ≤ 5,0 5,0 < cve ≤ 6,0 cve > 6,0 
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ANEXO C - INFORMATIVO 

 

Tipo de Ruptura de Corpos-de-prova 

 


