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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve por finalidade estudar concretos permeáveis para uso em blocos 

intertravados para pavimentação de estacionamentos. Com a escassez de pesquisas em âmbito 

nacional, se fez necessário primeiramente aprofundar os conceitos envolvidos sobre o assunto. 

Em seguida, iniciou-se a busca por uma mistura de concreto permeável de cimento Portland 

que atendesse aos requisitos mínimos para o uso de blocos intertravados em estacionamentos, 

por meio da realização de ensaios laboratoriais de caracterização mecânica e hidráulica para 

três diferentes misturas com variação no método de compactação e adição de areia em um dos 

traços. A caracterização mecânica foi realizada com base em ensaios de resistência à 

compressão uniaxial e tração indireta por compressão diametral. De cada composição foram 

determinadas a permeabilidade com uso de um permeâmetro de carga variável, assim como os 

parâmetros que caracterizam o concreto permeável, como índice de vazios, porcentagem de 

vazios comunicantes, massa específica do concreto fresco e endurecido, absorção, abatimento 

e perda de massa no ensaio de cântabro. Obteve-se concretos com permeabilidade variando de 

0,13 cm/s a 0,90 cm/s, resistência à compressão de até 23,8 MPa e resistência à tração por 

compressão diagonal de até 2,49 MPa, absorção de aproximadamente 5%, índice de vazios 

variando de 0,21 a 0,45 e vazios comunicantes de 0,15 a 0,42. Em nenhuma das misturas 

obteve-se resistência à desagregação significativa. Melhores resultados foram obtidos com o 

método de compactação mecânico com 10 segundos/camada em duas camadas com 

substituição de 7% da massa do agregado graúdo por areia. Os concretos permeáveis 

apresentaram índices de condutividade hidráulica suficientes para o uso em estacionamentos, 

porém, as resistências à compressão foram inferiores ao necessário, assim como, o concreto 

não apresentou resistência à abrasão no ensaio de cântabro. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Concreto, poroso, drenante, resistência, permeabilidade 
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ABSTRACT  

 

 

The main goal of this research was to study the pervious concrete material to use 

interlocking concrete blocks in paving lots. With the lack of research on the subject, it was 

necessary to deepen the concepts involved. Because of that it began a search for a mixture of 

permeable concrete Portland that met the minimum requirements for the use of interlocked 

blocks in parking lots, through the performance of mechanical and hydraulic characterization 

laboratory tests for three different mixtures with variation in method of compaction and 

addition of sand in one of the traces. The mechanical characterization was performed based on 

tests of uniaxial compressive strength and split tensile strength. From each composition the 

permeability was determined using a variable head permeameter, as well as the parameters 

that characterize the permeable concrete, such as air voids, percentage of interconnected 

voids, unit weight of fresh and hardened concrete, absorption, abatement and cantabro loss. 

The tests obtained permeability between 0.13 cm/s and 0.90 cm/s, compressive strength up to 

23.8 MPa and split tensile strength up to 2.49 MPa, absorption of approximately 5%, air voids 

between 21% and 45% and interconnected voids between 15% and 42%. No significant 

resistance to disaggregation was found in any of the blends. Better results were obtained with 

the method of mechanical compaction with 10 seconds/layer in two layers with replacement 

of 7% of the aggregate mass by sand. The permeable concrete presented good hydraulic 

conductivity index, but the compressive strengths were inferior to those required for use in 

parking lots, also, the concrete did not show abrasion resistance in the cantabro test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Concrete, pervious, porous, mechanical strength, permeability 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 

 Os avanços tecnológicos em saúde, educação e saneamento básico contribuíram para o 

rápido crescimento da população mundial, especialmente no século XX, período no qual 

houve o maior crescimento populacional. Conforme dados divulgados pelo Fundo de 

População das Nações Unidas (United Nations Funds for Population Activities - UNFPA), em 

2010 a Terra possuía 6,9 bilhões de habitantes, onde 54% viviam em áreas urbanas. 

Estimativas indicam que em 2050, a Terra terá pouco mais de nove bilhões de habitantes e 

66% dessa população estará vivendo em cidades. O crescimento rápido e desordenado das 

cidades tem como consequência a falta de planejamento racional do uso do solo e de sua 

ocupação. 

 Dentre as alterações ambientais causadas pelas atividades urbanas citam-se o aumento 

da temperatura (até 10 ºC) nas áreas centrais (DREW, 1986) e maior índice de evaporação, 

que resultam em aumento na quantidade de chuvas e, portanto, da ocorrência de enchentes e 

alagamentos, que são decorrentes da modificação da cobertura terrestre por meio da 

impermeabilização, causando redução drástica na taxa de infiltração do solo implicando em 

aumento no volume escoado superficialmente (TUCCI, 2006). 

 Entre as consequências da impermeabilização está a redução do nível do lençol 

freático que deixa de ser reabastecido pelas chuvas chegando a perdas de 10 a 50% das redes 

de abastecimento de águas nos grandes centros urbanos. A movimentação do fluxo de água na 

bacia também sofre alteração e com a retirada da vegetação o volume da evapotranspiração 

sofre redução impactando no equilíbrio térmico do ambiente (TUCCI, 2007). 

  A urbanização brasileira não foi acompanhada de obras estruturais adequadas às 

características naturais. Em várias localidades, as enchentes e os deslizamentos de terra são 

desafios constantes.  Apesar de ser um fenômeno de ocorrência natural, o transbordamento 

de rios em direção às suas margens é intensificado pela ação humana. O mau uso do espaço 

urbano e a retirada da mata ciliar que acompanha o trajeto dos rios promovem o aumento do 

escoamento superficial. Como destacado por Silva (2016), além das obstruções aos 

escoamentos causados pelo desenvolvimento urbano, como aterros, pontes e sistemas de 
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drenagem inadequados, somam-se a estes fatores, os sistemas ineficientes de coleta de lixo e 

de drenagem, e a falta de consciência por parte da população na destinação do lixo residencial 

(TUTTI, 2008). O consequente acúmulo de lixo causa o assoreamento de bueiros e prejudica 

a funcionalidade dos sistemas de água e esgoto, o que também contribui para o problema das 

enchentes.  

 A problemática das enchentes e alagamentos nos centros urbanos levou à criação de 

um novo conceito de gerenciamento das águas pluviais em meio urbano, conhecido como 

Best Management Practices (BMPs) cujo objetivo é reduzir as cheias a partir da origem do 

problema e melhorar a qualidade da água do escoamento superficial. Dentre as práticas 

adotadas observa-se o uso de reservatórios de acumulação, filtros biológicos e químicos e 

aumento de áreas permeáveis. Segundo Tucci (2008) a recuperação da capacidade de 

infiltração do solo é fundamental para o gerenciamento das inundações.  

 Em um estudo realizado por Souza et al. (2001) foi simulada a bacia do Arroio 

Moinho, em Porto Alegre, para obter o hidrograma de saída após a implementação de quatro 

tipos de dispositivos de controle, sendo eles: sem uso de dispositivos; com o uso de 

microrreservatórios; com o uso de pavimentos permeáveis; e com o uso de trincheiras de 

infiltração. Como demonstrado no Gráfico 1, o pavimento permeável se mostrou a alternativa 

mais eficiente para redução de escoamentos superficiais. 

 

 

 

Gráfico 1: Resultado da simulação de escoamento da bacia do Arroio Moinho para chuva com tempo 
de recorrência de 5 anos. Fonte: SOUZA et. al. (2001) 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 

 

 A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social de uma cidade. Em contrapartida é um dos segmentos 

das indústrias que causa maior impacto no meio ambiente.  

 Neste contexto, o concreto permeável é uma tecnologia que possibilita o equilíbrio 

entre desenvolvimento e sustentabilidade, além de ser uma solução para um dos grandes 

problemas da urbanização: a impermeabilização do solo.  

 Apesar de ter surgido no século XIX, o uso dessa tecnologia é incipiente, e são 

escassos os estudos sobre sua aplicabilidade, o que justifica o interesse pessoal por um 

aprendizado mais aprofundado sobre a questão. A escassez de conhecimento sobre o tema 

garante uma vasta possibilidade de estudos futuros, sendo um tema com grande potencial 

dentro da Engenharia Civil. 

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

 

 Este trabalho teve como finalidade apresentar informações e características técnicas 

sobre o concreto permeável, produzir e caracterizar uma dosagem de concreto permeável com 

as características mecânicas e hidráulicas mínimas exigidas para uso em blocos intertravados 

para estacionamentos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONCRETO PERMEÁVEL - DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

 

 O concreto permeável ou poroso também denominado concreto drenante é um tipo de 

concreto com alto índice de vazios interligados, sendo uma mistura de aglomerante, agregado 

graúdo e água preparada com pouco ou nenhum agregado miúdo, o que permite a passagem 

desobstruída de grande volume de água. 

  Diferente dos outros concretos, a qualidade do concreto drenante é definida pela sua 

porosidade, pela taxa de infiltração de água e seu peso, não sendo a resistência fator de grande 

importância. A alta porosidade é garantida pela utilização de agregado com a mesma 

granulometria, proporcionando volume de vazios, normalmente situado entre 15% e 30% do 

volume total. A quantidade de cada material é variável de acordo com a resistência pretendida 

e com a finalidade de utilização.  

 Quantidades controladas do fator água/cimento resultam em espesso revestimento em 

torno das partículas agregadas criando-se vazios interligados que conferem permeabilidade.   

 O volume de vazios reduz a resistência em relação ao concreto comum. Para se obter 

maiores resistências é possível acrescentar agregado miúdo que reduz o volume de vazios e 

proporciona menor permeabilidade ao concreto.  

 Como destacado por Mazzonetto (2011) a resistência é inversamente proporcional à 

permeabilidade. O aumento da porosidade do concreto diminui a sua resistência (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008).  Dessa forma, há limitações no uso do concreto permeável, sendo este 

indicado para locais onde a resistência é menos relevante.   

 É necessário grande controle sobre a quantidade de argamassa na mistura para que os 

vazios do concreto se mantenham interconectados permitindo a passagem da água. A 

limitação do agregado miúdo no traço do concreto cria poros interconectados que possibilitam 

a infiltração de água em sua estrutura. 

 Segundo Dellate e Clearly (2006) (apud BATEZINI, 2013), existem três tipos de 

concreto permeável que podem ser caracterizados pelo nível de resistência e drenabilidade: 

 

a) O concreto permeável hidráulico é um material com baixa resistência mecânica e 

elevada permeabilidade, utilizado para aplicações não estruturais.  
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b) O concreto permeável convencional possui resistência e permeabilidade 

intermediária, e pode ser utilizado para estacionamentos e calçadas, sendo 

representado por uma mistura sem adição de agregado miúdo.  

c) O concreto permeável estrutural possui aditivos e/ou adições minerais na 

mistura. Este tipo pode ser usado em estacionamentos, ruas e avenidas que 

possuam tráfego de veículos pesados. 

 

 

2.2 HISTÓRICO 

 

 

2.2.1 Experiências no exterior 

 

 

  O concreto permeável foi usado pela primeira vez na Europa, em 1852. Ainda que 

não seja uma tecnologia nova, o interesse pelo tema é atual, especialmente por causa das 

legislações de controle da qualidade da água proveniente do escoamento superficial e do 

interesse cada vez maior da população em tecnologias que tenham como premissa a 

preservação do meio ambiente e a redução dos impactos ambientais.  

 A técnica da utilização do concreto permeável como material estrutural, na época 

denominado concreto sem finos (no-fines concrete), teve origem na Alemanha e foi usada 

pela primeira vez na década de 20 (FLEMING, 2002). Passou a ser usado no Reino Unido a 

partir da década de 30, mas só foi amplamente disseminado na década de 40 por meio do 

sistema Wimpey no-fines house.  

 A destruição e a falta de materiais nas cidades afetadas em decorrência da segunda 

guerra mundial fez necessária a implementação de um programa de investimento nacional de 

construções de moradias para a população. George Wimpey, um dos donos da George 

Wimpey & Co Ltda, focou em um método construtivo que fosse rápido, de fácil execução e 

econômico, que posteriormente, foi considerado um dos sistemas construtivos de pequenas 

moradias de maior sucesso da história (MALHOTRA, 1976), sendo estimado em mais de 300 

mil as casas construídas com esta tecnologia no Reino Unido de 1950 até 1980 (ROSS, 2002). 

 Esse tipo de material foi extensivamente usado na Inglaterra para a construção de 

moradias tanto de alvenaria estrutural, quanto de vedação. A ausência de areia na composição 

do concreto e o uso de agregados de um só diâmetro formam uma estrutura que se assemelha 
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a um favo de mel proporcionando maior isolamento térmico à estrutura. Em 1970 devido ao 

aparecimento de patologias nas casas construídas entre as décadas de 1940 e 1950, surgiu uma 

reação contra esse sistema de construção. Foram encontrados problemas com isolamento 

térmico, isolamento sonoro e condensação, e em alguns casos falhas no revestimento externo 

e em componentes estruturais. Foi constatado, no entanto, que os problemas foram devido à 

má qualidade das esquadrias e dos sistemas de aquecimento. 

 Os pavimentos permeáveis foram estudados nos Estados Unidos da América (EUA) na 

década de 1970 como uma forma de evitar aquaplanagem, reduzir o ruído, o ofuscamento do 

farol dos carros e o efeito spray, mas acabaram abandonados. Mais tarde, os estudos foram 

retornados junto aos problemas de hidráulica, principalmente na Flórida e nos estados do 

sudeste, e os pavimentos permeáveis retornaram como uma solução para coeficientes de 

escoamento superficiais elevados provocados pela impermeabilização de novas áreas urbanas, 

não para transportes. 

 No final dos anos 70, agora com o nome comercial de concreto permeável (pervious 

concrete) ou concreto poroso (porous concrete), sua capacidade de infiltração se tornou foco 

de estudos.  

 A França foi um dos primeiros países europeus a utilizar misturas asfálticas drenantes, 

no ano de 1977, e nos anos seguintes foram executadas inúmeras obras com esta tecnologia.  

 Em 1978, foi lançado na França pelo “Ministère de l’Equipement” um projeto de 

pesquisa com o objetivo de desenvolver novas soluções para o problema das inundações. O 

pavimento permeável em concreto destacou-se dentre as soluções estudadas, devido à 

facilidade de integração ao ambiente das cidades. 

 Nos últimos anos o concreto permeável, considerado uma solução ecologicamente 

correta e sustentável, tem ganhado destaque e relevância na indústria da construção civil, 

sobretudo por ser reconhecido pelo Conselho de Construções Ecológicas dos EUA (United 

States Green Building Council - USGBC) que define o sistema LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design) de classificação de construções sustentáveis.  

 No final dos anos 80, o concreto permeável passou a ser produzido de forma industrial 

em alguns países e já no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o material se firmou 

como tecnologia construtiva para contribuir para a drenagem nas grandes cidades, reduzindo o 
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escoamento superficial e, portanto, o risco de enchentes (TETRACOM, 20151). Atualmente 

EUA, França e Japão são os países onde essa tecnologia está mais disseminada.  

 

 

2.2.2 Experiências no Brasil 

 

 

 As experiências com misturas drenantes no Brasil foram iniciadas na década de 1980. 

As primeiras utilizações do concreto permeável no país foram em aeroportos. Inicialmente no 

aeroporto de Confins em Belo Horizonte – MG, em 1983 utilizando-se o revestimento 

asfáltico comum para pavimentação. Em 1987, foi realizado o recapeamento da pista do 

aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro com revestimento asfáltico drenante (Petrobrás, 

2001, apud OLIVEIRA, 2003).  

 A aplicação em rodovias teve início em 1992, em um trecho da Rodovia dos 

Bandeirantes - SP, e depois em 1997 foram colocados 2,0 km de extensão na via marginal da 

Rodovia Presidente Dutra (OLIVEIRA, 2003).  

 No ano de 2000 o revestimento asfáltico drenante foi aplicado em 33,5 km da Rodovia 

BA-099 durante sua duplicação, sendo também utilizado em 600 metros da Rodovia BR-101 

no estado de Santa Catarina (OLIVEIRA, 2003). 

 Em 2011 na BR-282, em Santa Catarina, foi utilizado em um trecho de 53 quilômetros 

entre São José do Cerrito e Vargem Grande como uma opção para reduzir o número de 

acidentes automobilísticos.  

 Atualmente o asfalto poroso, está passando por testes no estado de São Paulo e vem 

sendo testado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), espera-se que nos 

próximos anos seja incrementado o seu uso nas rodovias brasileiras. 

 A cidade de São Paulo, que sofre frequentemente com o problema dos alagamentos 

tem leis que obrigam estacionamentos a céu aberto a reservar uma área para árvores (2002), 

empreendimentos a criar calçadas permeáveis (2006) e prédios a construírem reservatórios 

para guardar água da chuva (2007). Mas, a utilização dos pavimentos porosos ainda é restrita. 

Entre 2005 e 2007 a prefeitura de São Paulo bancou a construção de 353 quilômetros de 

                                                 
1 Conheça a história do concreto permeável no Mundo. Disponível em: http://www.tetraconind.com.br/saiba-
mais-sobre-como-surgiu-o-concreto-permeavel/. Acesso em: 18 de novembro de 2016. 
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calçadas permeáveis, o que equivale a apenas 1% dos 30 mil quilômetros de calçadas da 

cidade (FOLHA DE SÃO PAULO, 20092). 

 A utilização do concreto permeável como solução para a pavimentação no Brasil vem 

crescendo ano a ano, já que contribui para que sejam atendidas as legislações municipais 

relacionadas à infiltração e à permeabilidade dos terrenos.  

 No ano de 2009, foi desenvolvido pela USP um projeto de pesquisa no qual um 

estacionamento de aproximadamente 1600 m² foi pavimentado de um lado com asfalto 

permeável, de outro com blocos intertravados de concreto poroso, demonstrando a capacidade 

de absorção dos blocos porosos com relação ao pavimento com asfalto permeável, e 

contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia de concreto poroso. 

 Em agosto de 2015, com a publicação da NBR 16416 – Pavimentos permeáveis de 

concreto – Requisitos e Procedimentos3, que estabelece os requisitos mínimos para projeto, 

especificação, execução e manutenção dos diferentes tipos de pavimentos permeáveis o 

concreto permeável deu mais um passo a frente como sistema construtivo no país. A 

publicação da norma técnica contribui para que seja assegurada a qualidade deste tipo de 

pavimentação, incentivando o uso desta tecnologia. 

 

 

2.3 APLICAÇÕES 

 

 

 Atualmente as aplicações do concreto poroso, permeável ou drenante não estão mais 

relacionadas à estruturas. Pode ser utilizado como alternativa aos sistemas de drenagem 

complexos e áreas de retenção de água, sendo uma alternativa econômica, viável e 

ecologicamente correta para áreas urbanas. A pavimentação permeável pode ser usada como 

alternativa às superfícies duras impermeáveis convencionais, tais como estradas (Figura 1), 

parques de estacionamento (Figura 2) e ciclovias.  

 Pode ainda ser usado como zona de transição em barragens, junto aos maciços 

rochosos e atualmente vem sendo utilizado com maior frequência em áreas externas de 

                                                 
2 USP faz testes com asfalto antienchente. Folha de são Paulo, 13 de dezembro de 2009. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1312200901.htm. Acesso em: 18 de novembro de 2016.  
3 Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 16416/2015. Pavimentos permeáveis de concreto - 
Requisitos e procedimentos. Disponível em: http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=337893. Acesso 
em: 18 de novemvro de 2016. 
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prédios, indústrias e residências (Figura 3), trilhas e áreas de circulação de pedestres (Figura 

4) (BEECHAM et. al., 2010). 

 Entre outras aplicações, podem-se citar recifes artificiais, fundações, pisos para 

entornos de piscinas, áreas infantis e quadras poliesportivas. 

 Cada vez mais o concreto poroso vem sendo utilizado nos revestimentos asfálticos 

com a finalidade de aumentar a segurança em rodovias e aeroportos, sendo o uso nas rodovias 

atualmente sua principal aplicação e o foco principal de estudos e pesquisas.  

 

 

 

Figura 1: Pavimento de concreto permeável em rodovia. Fonte: http://www.engenhafacil.com/single-
post/56d51ded0cf249e9dfccfb44 

 

 

 

Figura 2a e 2b: Concreto poroso, moldado in loco ou em peças pré-moldadas, é indicado para locais 
de carga reduzida e tráfego leve. Nas fotos, estacionamento na sede do Environmental Protection 

Agency (EPA), em New Jersey, nos Estados Unidos. Fonte: 
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/13/artigo254488-2.aspx 
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Figura 3: Concreto drenante em área externa de residência particular. Fonte: 

http://construcaosemsegredo.com.br/concreto-permeavel/ 
 
 

 
Figura 4: Pavimento de concreto permeável em área de estacionamento e circulação de pedestres. 

Rotunda Golfinhos Albufeira, Portugal. Fonte: http://pavimentomoderno.it/pavimento-drenante-per-esterno/ 
 

 
2.3.1 Pavimentação Permeável 

 
 
 As propriedades fundamentais para a descrição dos materiais porosos segundo 

Campiteli (1987) são três: porosidade, área específica e distribuição dos poros por tamanhos, 

havendo ainda uma quarta propriedade geométrica que é a forma dos poros.  
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 A porosidade é a propriedade de apresentar poros ou vazios (Figura 5). É representada 

pela fração do volume total de uma amostra porosa ocupada por poros ou vazios. A área 

específica é a relação entre a área superficial da parede dos poros e o volume ou a massa do 

material. A distribuição dos poros por tamanhos é a porcentagem de poros abertos em relação 

ao volume total, sendo enquadrada numa faixa estabelecida de tamanhos, podendo ser 

comparada à curva de distribuição granulométrica (CAMPITELI, 1987). 

 

 

 
Figura 5a e 5b: Bloco de concreto permeável evidenciando sua alta porosidade. Fonte: 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/13/concreto-permeavel-alternativa-para-aumentar-a-
permeabilidade-de-pavimentos-254488-1.aspx 

 

 

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

 

 Como todo material ou método, há vantagens e desvantagens, que genericamente são 

agrupadas nos aspectos econômicos, técnicos e ambientais.  

 Alguns dos benefícios mais destacados dos pavimentos permeáveis são a redução 

considerável da vazão e do volume de escoamento de superfícies pavimentadas, a 

possibilidade de serem utilizados em superfícies já urbanizadas e a diminuição da dimensão 

do sistema de drenagem pluvial. Também tem sido documentado que estes dispositivos 

melhoram a qualidade do solo e da água subterrânea. 
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2.4.1 Aspectos ambientais 

 
 
 Um dos principais problemas ambientais atualmente é a grande quantidade de 

concreto e asfalto presente nas cidades, tornando o ambiente cada vez mais impermeável, 

sobrecarregando os sistemas de drenagem existentes. A água das chuvas não consegue 

penetrar no solo, impedindo o reabastecimento natural dos lençóis freáticos e intensificando a 

ocorrência de enchentes e alagamentos (Figura 6).   

 

  

 

Figura 6: Alagamento em avenida. Vila Madalena, em São Paulo (Foto: Victor Moriyama/G1). Fonte: 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/12/chuva-provoca-alagamentos-e-trava-transito-em-sp-nesta-sexta-

feira.html 
 

 

 Com a crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por projetos 

sustentáveis, o concreto permeável é uma das técnicas de controle na fonte do escoamento 

proposta pela maioria dos planos diretores das cidades (TUCCI, 2000). 

 Quando utilizado em áreas externas, os pavimentos permeáveis permitem a infiltração 

(Figura 7 e 8) da água das chuvas pelas várias camadas, podendo ser reutilizada ou liberada 

mais lentamente no sistema de drenagem (BEECHAM et. al., 2010).  
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Figura 7: Piso drenante aplicado diretamente sobre o chão. Fonte: 
http://www.aecweb.com.br/prod/cont/m/piso-drenante-eco-verde_21871_31740_10971 

 

 

 
Figura 8: Concreto drenante demonstrando a capacidade de infiltração de água. Fonte: 

http://www.rhinopisos.com.br/site/produtos/18/placa_drenante_piso_drenante_ 
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 A aplicação do concreto permeável é uma eficaz alternativa para projetos de áreas 

externas, uma vez que permite, sem perda de espaço de pavimentação, que se tenha uma área 

pronta para absorver precipitações, reduzindo a velocidade e a quantidade do escoamento 

superficial das águas pluviais (PRATT et. al., 1995; LUCKE; BEECHAM, 2011; FASSMAN; 

BLACKBOURNE, 2010), diminuindo o pico das cheias, com efeito significativo sobre a 

ocorrência de alagamentos e enchentes. 

 O aumento da temperatura também é intensificado pela impermeabilização das 

cidades, uma vez que a taxa de vegetação tem relação direta com a temperatura do ambiente. 

O concreto poroso permite que a água e o ar cheguem até as raízes das plantas além de 

possuir menor taxa de retenção de calor, reduzindo assim o efeito das ilhas de calor (Figura 9) 

nos grandes centros urbanos. Esse sistema permite uma utilização mais eficiente do solo, uma 

vez que minimiza, ou até dispensa, outras obras de drenagem local, como pontos de retenção 

da água, valas etc. e também permite a sobrevivência de plantas por permitir contato da água 

com as raízes (Figura 10). 

 

Figura 9: Esquema representativo dos fatores relacionados ao aumento da temperatura nos centros 
urbanos. Destaque para a diferença na penetração de água nos solos da zona rural e urbana. Fonte: 

http://www.abesc.org.br/tecnologias/tec-concreto-permeavel.html 
 

 

 Shcluter e Jefferies (2002) enfatizaram que o revestimento permeável constitui um 

sistema de drenagem urbana sustentável, que reduz o escoamento superficial enquanto 

preserva a área urbanizada. 
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 Em casos de escoamento altamente contaminado, gerado por algumas utilizações do 

solo onde as concentrações de poluentes excedem os índices normais, como em viveiros, 

instalações de reciclagem, armazenagem industrial, marinas, entre outros, o pavimento 

permeável não é indicado, uma vez que existe o risco de contaminação das águas 

subterrâneas. Além disso, em um evento de grande tempestade, o lençol freático pode subir e 

limitar a absorção pelo solo4. 

 

 

 

Figura 10: Piso drenante em área externa demonstrando a possibilidade de sobrevivência de árvores 
devido à penetração da água. Santuário de Fátima, Portugal. Fonte: 

http://www.acorus.pt/pavimento/pavimentoresina.htm 
 

 

2.4.2 Aspectos econômicos 

 

 

 Alternativa para aumentar a permeabilidade de pavimentos submetidos a cargas 

reduzidas, a utilização de pavimentos permeáveis demanda, como qualquer outro pavimento, 

cuidados de especificação, instalação e manutenção. A recomendação é fazer o cálculo para o 

projeto baseado na resistência do concreto e na quantidade de chuva. No geral considera-se o 

custo com manutenção baixo ou quase inexistente. 

                                                 
4Pavimentação Permeável. Ecotelhado, 30 de agosto de 2010. Disponível em: 
https://ecotelhado.com/pavimentacao-permeavel/. Acesso em: 24 de abril de 2017. 
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 Reconhecido pelo Leadership in Energy and Environmental Development (LEED), o 

sistema apresenta como vantagens a possibilidade de utilização em áreas já urbanizadas, com 

redução de gastos com drenagem urbana; a possibilidade de reaproveitamento de material em 

casos de remoções e manutenções; durabilidade, requerendo menos reparos que o asfalto 

comum; a possibilidade de uso de matéria prima local como agregados e outros componentes; 

o reduzido desperdício de material na obra, uma vez que ele pode ser produzido no local e de 

acordo com as necessidades do projeto. 

 

 

2.4.3 Uso do concreto permeável em rodovias 

 

 

 O ruído é um novo componente da vida urbana. Os números crescentes de pessoas e 

de veículos ocasionaram o aparecimento da poluição sonora, com enormes influências sobre o 

meio ambiente e sobre a qualidade de vida dos seres humanos. 

 Os níveis médios de ruídos em regiões às margens de vias expressas e de rodovias de 

tráfego intenso atingem 85 decibéis. Na fachada das habitações próximas pode chegar a 78 

decibéis, bem acima dos 55 decibéis recomendados pela organização mundial da saúde 

(OMS). Zannin et al. (2002) avaliaram o ruído gerado pelo tráfego de veículos em rodovias e 

grandes avenidas de Curitiba. Entre outras conclusões, os estudos mostraram que dentre as 

fontes de ruído urbano, o tráfego de veículos é o que mais incomoda. 

 Algumas medidas como instalação de barreiras acústicas (Figura 11), controle de 

velocidade, mudança na geometria das vias e uso de pavimentos asfálticos porosos são 

propostas para a atenuação da poluição sonora em áreas de tráfego intenso de automóveis, 

sobretudo visando a redução do impacto sobre a qualidade de vida e a saúde da população. 

 De acordo com Oliveira (2003) o ruído proveniente do contato entre o pneu e o 

pavimento é uma combinação de processos físicos que podem ser divididos em três 

categorias: impactos e choques (contato entre o pneu e a superfície do pavimento durante a 

movimentação); processos aerodinâmicos (fluxo de ar entre os sulcos do pneu e o pavimento 

destacando-se o bombeamento do ar que ocorre durante o rolamento do pneu); e efeitos de 

adesão (ruído gerado pela fricção e deslizamento entre o pneu e a pista, sendo regido pela 

textura do pavimento).  
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Figura 11: Painel para redução de sons em rodovias. Fonte: http://www.acousticcontrol.com.br/barreiras-
acusticas-rodovias 

 

 

 Embora não tenham sido desenvolvidos com essa finalidade os revestimentos 

asfálticos porosos se mostram eficientes no processo de absorção acústica (OLIVEIRA, 2003) 

e redução de ruídos em rodovias (MACHADO, 2007). O ar que se situa na frente do pneu 

penetra nos vazios do concreto (Figura 12) e reduz o bombeamento que é causado pelo fluxo 

de ar entre os sulcos do pneu e o pavimento, um dos principais responsáveis pelos ruídos de 

contato entre pneu e pavimento. Com a redução do bombeamento do ar obtém-se a 

diminuição dos ruídos, na dependência de fatores como tamanho dos agregados, espessura da 

camada e teor de vazios (SWART, 1997 apud OLIVEIRA, 2003). 

 A construção de uma rodovia deve priorizar um pavimento que ofereça ao usuário 

economia, conforto e segurança. A economia se refere a gastos com a manutenção dos 

veículos devido a problemas nos pavimentos; o conforto consiste em transitar numa superfície 

regular, com baixo índice de ruído e de boa visibilidade; a segurança implica em menos 

acidentes. Além da redução dos ruídos, o concreto asfáltico permeável também é 

recomendado para aumentar a segurança nas rodovias.  

 Os vazios do pavimento poroso permitem a captação, percolação e evacuação da água 

das chuvas reduzindo ou mesmo eliminando a lâmina d’água sobre o pavimento (MEURER 

FILHO, 2001), o que reduz os riscos de hidroplanagem resultando num pavimento mais 

seguro em dias de chuva (OLIVEIRA, 2003).  
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Figura 12: Penetração do ar nos vazios do concreto asfáltico drenante (Japan Highway Research 
Institute, 1999). 

 

 

  O revestimento permeável melhora a visibilidade, uma vez que evita o acúmulo de 

água na pista, reduz a projeção de água atrás dos veículos nos pavimentos molhados 

(OLIVEIRA, 2003) e elimina a reflexão luminosa dos faróis nas poças de água (MEURER 

FILHO, 2001) tornando possível uma melhor visualização dos dispositivos de sinalização 

horizontal no período noturno.  

 A rápida evacuação da água existente nas deformações evita o acúmulo nos sulcos dos 

pneus e sobre a superfície de rolamento o que reduz o tempo em que o pavimento fica 

molhado e as condições de desestruturação do pavimento devido ao acúmulo de água 

(MACHADO, 2007).   

 Além disso, foi comprovado em estudos realizados por Houle et al. (2009) e Kevern et 

al. (2009) que a estrutura porosa do pavimento permeável dificulta a formação de camadas de 

gelo, e acelera o processo de degelo, além de aumentar a resistência à derrapagem nas 

rodovias, tanto em situação seca como em condições de existência de neve na superfície 

(BATEZINI, 2013). 

 Todas estas características dos concretos asfálticos drenantes atuando em conjunto 

proporcionam um aumento considerável na segurança viária, e dessa forma contribuindo para 

a redução do número de acidentes automobilísticos (MACHADO, 2007).  

 Segundo dados do Ministério da Saúde, acidentes decorrentes do trânsito estão no 

ranking das cinco causas mais recorrentes de mortes em território nacional, e se posicionam 
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em segundo lugar, no que se refere à morte por causas externas5. Para efeito de perspectiva, 

essas mortes (28%) perdem somente para agressões.  

 No Japão foi realizado um estudo onde foi avaliado o número de acidentes de trânsito 

antes e depois da aplicação de concretos asfálticos drenantes (Figura 13), e como resultado foi 

obtida uma redução média em torno de 75% (KAMIYA et al., 1998 apud OLIVEIRA, 2003). 

 

 

 

Figura 13: Redução de 75% dos acidentes de automóveis no Japão depois da aplicação do concreto 
asfáltico drenante. Fonte: Oliveira (2003), modificado de Kamiya et al. (1998) 

 

 

2.4.4 Limitações 

 

 

 Apesar das inúmeras vantagens que o concreto permeável apresenta, algumas 

desvantagens devem ser relacionadas, sendo a colmatação dos poros ao longo do tempo 

reduzindo então suas capacidades drenantes um dos principais problemas encontrados. Para 

que seja mantida sua perfeita funcionalidade, deve ser feita manutenção preventiva com 

limpeza periódica.  

 As principais ressalvas ao uso desse tipo de pavimento dizem respeito às falhas na 

construção e manutenção que podem implicar em falhas, sobretudo devido ao processo de 

colmatação e ao baixo poder de suporte desses pavimentados com recomendação mais 

generalizada para pisos com suporte de pesos leves. Também têm sido apontadas algumas 

                                                 
5 Estatísticas nacionais de acidentes de trânsito. Por vias Seguras, atualizado em 31 de maio de 2016. 
Disponível em: http://www.vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais. Acesso em: 19 de 
novembro de 2016. 
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restrições para a aplicação de pavimentos permeáveis, sobretudo em relação à topografia e 

hidrogeologia local. Recomenda-se que os terrenos devem ter solo e subsolo com elevada 

capacidade de infiltração, declividades suaves e lençol freático relativamente profundo. 

 A instalação de sistemas de pavimentos porosos em solos com alta condutividade 

hidráulica e boas propriedades de drenagem não garante o funcionamento satisfatório do 

sistema. O escoamento de águas pluviais deve permitir a infiltração adequada através das 

juntas ou aberturas do pavimento e entre as várias camadas. Além disso, deve ser concebido 

em consonância com uma capacidade de armazenamento suficiente nos agregados de base.  

 A taxa de infiltração do solo e subsolo é frequentemente o fator determinante dos 

sistemas de drenagem. O subsolo deve ter boas propriedades de drenagem e ter um mínimo de 

condutividade de 0,36 mm/h (MELBOURNE, 2012). Trabalhos realizados no Brasil 

(ARAÚJO; TUCCI; GOLDENFUN, 2000; ACIOLI, 2005) indicam uma boa eficiência de 

pavimentos permeáveis mesmo em solos com taxas de infiltração iguais ou inferiores a 

recomendada. 

 Urbona e Sthare (1993) recomendam que os solos devam ter taxas de infiltração final 

superiores a 7 mm/h e lençol freático, de no mínimo 1,2 m de profundidade. 

 Pratt (1990), Borgwardt (2006) e Pezzaniti et al. (2009) demonstraram que o 

desempenho da infiltração de sistemas de pavimentação permeáveis reduz com o tempo 

devido a sedimentos que promovem entupimento das diferentes camadas de pavimento.  

  A UDFC (2002) e as diretrizes de projeto do pavimento recomendam uma inclinação 

máxima de 5% (CASQA, 2003: MELBOURNE, 2012). A preocupação mais comum parece 

ser que, em graus superiores a 5%, o volume de águas pluviais que escorre do pavimento pode 

exceder o volume que infiltra no pavimento (BEAN, 2005; JAYASURIA et al., 2005).  

 Vários pesquisadores avaliaram o desempenho da infiltração de pavimentos 

permeáveis em declives até 5% (DAVIES et al., 2002; GONZÁLEZ-ANGULLO et al., 2008), 

ou de até 10% (SHACKEL et al., 1996; ILLGEN et al., 2007; CASTRO et al., 2007; 

FASSMAN; BLACKBOURN, 2010).  

 Poucos estudos foram conduzidos em condições reais de campo e há poucas 

informações disponíveis para auxiliar na elaboração de projetos de implantação de sistemas 

de pavimentos permeáveis em áreas inclinadas. Uma das alternativas encontrada para áreas 

urbanas como parques, jardins e calçadas, é a sua utilização em níveis, como apresentada na 

(Figura 14). 
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Figura 14: Alternativa para pavimentos drenantes em áreas em níveis. Fonte: 
http://www.thegardenglove.com/step-by-step-diy-garden-steps-and-stairs/ 

 
 
 

 Lucke e Beecham (2011) ao avaliarem o desempenho da infiltração de pavimentos 

permeáveis instalados em graus entre 0% e 20% mostraram que há uma clara relação entre a 

inclinação do pavimento e a capacidade de infiltração através da superfície do pavimento. A 

capacidade de infiltração na superfície dos sistemas de concreto permeável reduz à medida 

que a inclinação aumenta. Os dados sugerem que as recomendações de inclinação máxima de 

5% são excessivamente conservadoras. Os autores destacaram que em pavimentos 

recentemente colocados, não há ainda qualquer obstrução e como efeitos do entupimento há 

provavelmente redução da drenagem. 
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 Quando usados em rodovias o custo direto desse material pode ser até 40% superior ao 

de um asfalto convencional (BOTELHO; SANTOS FILHO, 2001), entretanto, o uso da 

pavimentação permeável pode reduzir o custo de canalização de águas pluviais e esta 

economia deve ser levada em conta em uma análise de custo.  

 Outra desvantagem desse tipo de concreto é a baixa resistência devido à elevada 

porosidade, sendo necessário o uso de aditivos para atingir resistências superiores a 30 MPa. 

Nesse sentido, muitos estudos vêm sendo realizados em busca de novas alternativas para 

aumentar a capacidade de resistência dos pavimentos.  

 Um dos principais riscos encontrados em misturas de granulometria aberta ou 

descontínua é a desagregação do material devido à ação do tráfego, especificamente nos 

pavimentos drenantes, que possuem pequena quantidade de ligantes na mistura. Devido à 

ação do intemperismo, do raio ultravioleta e da oxidação, o aglutinante presente entre os 

agregados retrai, obtendo-se micro fissuras na estrutura que causam a desassociação dos 

agregados na superfície. Como solução, foi criado o concreto autorregenerativo também 

conhecido como “self-healing concrete”, onde pequenos pedaços de lã de aço são misturados 

ao betume, que depois de aquecido através de uma máquina de indução, derrete a lã de aço e 

preenche as microfissuras, fixando novamente os agregados à superfície. Com esse material, a 

vida útil da superfície da estrada pode ser duplicada com manutenção a cada quatro anos 

(SCHLANGEN, 2012). 

 

 

2.5 DOSAGEM 

 

  

 Como não existe uma metodologia consagrada para a dosagem de concreto permeável, 

foi realizado levantamento dos traços utilizados por diversos autores de modo a identificar 

parâmetros usuais para a especificação de traços de concreto permeável.  Agências 

internacionais como: American Concrete Institute (ACI), e alguns autores como Zouaghi 

(2002) e Zheng et al. (2012) apresentam recomendações de dosagens que satisfazem a 

resistência à compressão e a permeabilidade exigidas, entretanto, essas abordagens de 

dosagem não são completas e todos os métodos apresentam algumas desvantagens como 

demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Síntese dos dados referentes aos métodos de dosagem encontrados na literatura 
 

 Método ACI Método Zouaghi Método Zheng 

Dados de 
entrada 

 
• Volume de agregado 

graúdo/m3 de concreto 
 • Porosidade 

• Resistência à 
compressão desejada 

• Porosidade 
• Permeabilidade desejada 

Dados de saída 

 
• Volume de argamassa 

 

 
• Volume de cimento 

 
• Volume de cimento 

• Volume de agregados • Volume de água 
 

• Volume de água 

 
• Volume de finos 

• Volume de agregado 
graúdo 

• Volume de agregado 
graúdo 

Vantagens 
 

• Simples 

 

• Muito simples 
 

• Simples 

Desvantagens 

• Nenhum indicador do 
fator a/c 
 

• A densidade em km/m3 

está em desacordo com 
estudos publicados 
 

• É necessário ajuste por 
meio de experimentação 
 

• Não considera o efeito 
da compactação 

• Fator C aplicado para 
agregados locais 
 

• O volume de agregado 
graúdo obtido não é 
realista 
 

• É necessário ajuste por 
meio de 
experimentação 
 

• Não considera o efeito 
da compactação 

• Resistência baixa 
 

• A relação entre os 
parâmetros são para 
agregados locais 
 

• É necessário ajuste por 
meio de experimentação 
 

• Não considera o efeito 
da compactação 
 

• O volume de agregado 
graúdo obtido não é 
realista 

Fonte: Adaptado de A modified method for the design of pervious concrete mix (Nguyen et al., 2014) 
 
 

Sanket et al. (2012) fixaram o teor de cimento em 400 kg/m³, e o fator água/cimento 

em 0,3. As dosagens correspondentes para as diferentes misturas, assim como as propriedades 

mecânicas obtidas no seu experimento estão mostradas no Quadro 2. 

 A relação cimento/agregado e o procedimento de compactação ou adensamento a ser 

utilizado na produção de concretos permeáveis são os fatores mais importantes da mistura, e 

afetam diretamente as características mecânicas do material. Alguns estudos (PEREIRA et al., 

2015; CASTRO, 2015; QUADRELLI et al., 2015) foram realizados com base na dosagem 

realizada por Batezini (2013), os materiais utilizados e o consumo/proporção dos mesmos 

estão demonstrados a seguir, no Quadro 3. 
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Quadro 2: Propriedades mecânicas para diferentes dosagens de concreto permeável 
  

Amostra 

Agregado 
graúdo (20 mm) 

[kg/m3 de 
concreto] 

Agregado 
miúdo [kg/m3 de 

concreto] 

Concreto 
[kg/m3] 

Fator a/c 

Resistência à 
compressão 

unidirecional (MPa) 

Resistência à tração por 
compressão diametral 

(MPa) 

Resistência à 
tração na flexão 

(MPa) 
7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

C1 1600 0 400 0,3 6,05 9,12 2,18 3,7 3,2 4 

C2 1440 160 400 0,3 6,13 8,6 1,9 3,4 4,2 5 

C3 2000 0 400 0,3 4,6 6,4 1,2 1,4 2,33 2,5 

C4 1800 200 400 0,3 2,4 3,2 3,1 4,5 2,84 3,83 

Fonte: Adaptado de Mechanical Properties of Pervious Concrete (SANKET et al., 2012) 
 

 

Quadro 3: Consumos e proporções típicas utilizadas nas misturas de concreto permeável  
 

MATERIAIS CONSUMO/PROPORÇÃO 
Ligante hidráulico (kg/m3) 270 a 415 
Agregado graúdo (kg/m3) 1,190 a 1,700 
Relação água/cimento (a/c) em massa 0,25 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: Estudo preliminar de concretos permeáveis como revestimento de pavimentos para áreas de veículos 
leves (BATEZINI, 2013). 
 

 

 Em geral o consumo de cimento e agregado pode ser fixado em 400 kg/m³ e 1600 

kg/m³ respectivamente, representando a proporção de cimento/agregado de 1:4. A relação 

água/cimento pode ser mantida em 0,3. 

 

 

2.6 MATERIAIS 

 

 

 O concreto permeável é um material composto por ligante hidráulico, água, material 

britado de graduação uniforme, pouca ou nenhuma quantidade de agregado miúdo. Quando 

necessário é possível utilizar uma combinação de diferentes adições e aditivos com a 

finalidade de obter melhor desempenho, durabilidade, resistência e trabalhabilidade. 

 A quantidade de água e de ligante hidráulico necessita ser controlada para se obter 

uma pasta que englobe as partículas do agregado mantendo alto índice de vazios que por meio 

de sua interconectividade proporcionará drenabilidade ao concreto. 
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2.6.1 Agregados 

 

 

 Agregados em pavimentos porosos podem ser tratados com quaisquer materiais 

particulados disponíveis para a construção civil, como pedra britada, cascalho (VANCURA et 

al., 2011), material reciclado de blocos de concreto (PEREIRA et al., 2015), calcário 

dolomítico (VANCURA et al., 2011; GUSTAVO et al., n.d. apud OLIVEIRA, 2003), granito 

britado (VANCURA et al., 2011), ou pedregulho (VIRGILIIS, 2009). O calcário calcítico foi 

utilizado por Botelho e Santos Filho (2002). 

 O ensaio de granulometria é representado graficamente pela curva granulométrica, 

onde é possível identificar os diferentes tipos de agregado, que pode ser contínuo, descontínuo 

ou uniforme (Figura 15). Normalmente a granulometria utilizada em concretos permeáveis é 

do tipo uniforme, mantendo um diâmetro máximo de 19 mm. Segundo Tennis et al. (2004) 

são comumente utilizadas graduações variando de 19 mm a 4,8 mm, 9,5 mm a 2,4 mm e 9,5 

mm a 1,2 mm.  

 As características dos agregados são semelhantes às exigidas nas demais misturas 

asfálticas.  Os agregados graúdos devem formar um esqueleto mineral resistente e estável para 

o qual se exigem resistência à desagregação, forma cúbica e uma alta percentagem de faces 

fraturadas. Também é necessária limpeza, boa adesividade e que não estejam em processo de 

alteração. Além dessas características, o agregado graúdo deverá apresentar alta resistência ao 

desgaste (DUMKE, 2005). 

 No Gráfico 2 (adaptado de LI, 2009) estão representadas três curvas granulométricas 

já empregadas na produção de concreto permeável com diâmetro máximo de 19,5 mm, sendo 

evidente o comportamento uniforme das mesmas. 

 No caso do uso de agregados reciclados, que possuem uma porosidade mais elevada 

que os agregados de rochas, o concreto permeável pode adquirir uma porosidade ainda maior, 

e consequentemente uma menor resistência à compressão (PEREIRA et al., 2015). 
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Figura 15: Exemplos de curvas granulométricas. Fonte: adaptado de Farias et al. (2010) 
 

   

 

Gráfico 2: Curvas granulométricas típicas de misturas de concreto permeável. Fonte: Adaptado de Li 
(2009) 

 
 

 Estudos demonstraram que a substituição de 7% do peso de agregado graúdo por areia 

causa um aumento significativo na resistência e uma melhor resposta ao ciclo de gelo-degelo 

(TENNIS et al., 2004; HAGER, 2011; KEVERN, 2008). 
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2.6.2 Aglomerantes 

 

 

 O principal ligante hidráulico utilizado em concretos permeáveis é o cimento Portland 

convencional, no entanto, também podem ser utilizados ligantes asfálticos.  

O efeito de desagregação do agregado é um dos principais riscos encontrados em 

concretos permeáveis, que apresentam uma exposição ainda maior devido à ação do 

intemperismo, sendo de extrema importância o uso de um ligante que proporcione uma 

coesão eficiente para a mistura (OLIVEIRA, 2003). 

 

 

2.6.3 Aditivos 

 

 

 Como o concreto permeável tem uma pega rápida, aditivos como retardadores de pega 

são largamente utilizados para se obter um concreto com a trabalhabilidade adequada, 

passando de um tempo de 60 minutos para aproximadamente 90 minutos com o uso do 

aditivo (ACI, 2008). 

 Conforme Batezini (2013), ainda na composição do concreto permeável são utilizados 

materiais suplementares como cinza volante, escória granulada de alto forno moída e sílica 

ativa. Aditivos redutores de água também são utilizados, dependendo da relação a/c 

considerada. 

 Foram avaliados os efeitos da incorporação de sílica ativa e polímero em misturas de 

concreto permeável para verificar a resposta do material à fadiga em compressão. Na pesquisa 

de Pindado et al. (1999) foram empregadas diferentes proporções de agregados graúdo e 

miúdo, bem como aditivos superplastificantes. Foi determinado que as misturas com 

incorporação de polímeros apresentaram maior resistência à fadiga quando comparadas às 

misturas sem adições ou com adição de sílica ativa. 
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2.7 PRINCIPAIS PROPRIEDADES 

 

 

2.7.1 Índice de Vazios 

 

 

 Foi constatado na literatura revisada que o índice de vazios normalmente varia entre 

0,15 e 0,30, sendo esses valores diretamente relacionados ao tipo de compactação utilizado e 

ao uso ou não de agregados miúdos.  

 De acordo com o Projeto Diretriz da Tecnologia de Pavimentação Drenante 

(Associação das Rodovias do Japão, 1996), os poros vazios de uma mistura drenante podem 

ser classificados como efetivos, que contribuem para a passagem e armazenagem de água; 

semi-efetivos, que não contribuem para a passagem, mas permitem o armazenamento da água; 

e ineficazes, que não contribuem para a passagem nem armazenamento da água (Figura 166).  

 Azzout et al. (1994) e Raimbault et al. (1987) afirmaram que a porosidade efetiva do 

asfalto drenante deve ser de no mínimo 12% variando preferencialmente entre 18 e 22%, e a 

porcentagem total de vazios deve ser de aproximadamente 20%.  

 

 

Figura 16: Tipos de vazios em mistura drenante. Fonte: associação das rodovias do Japão (1996) 
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2.7.2 Permeabilidade 

 

 

 Condutividade hidráulica (ou taxa de percolação ou coeficiente de permeabilidade) é 

um dos parâmetros mais importantes do concreto permeável e pode ser definida como a taxa 

de infiltração da água através de sua estrutura. Embora o valor da condutividade hidráulica 

possa variar de acordo com a composição do concreto e da qualidade do processo executivo, 

são considerados valores típicos para revestimentos de pavimentos entre 0,21 cm/s e 0,54 

cm/s (TENNIS et al., 2004), embora Shaefer et al. (2006) e Montes e Haselcach (2006) 

tenham obtido valores entre 0,01cm/s e 1,5cm/s e 0,014 e 1,19cm/s respectivamente. Bean et 

al. (2007) determinaram valores de condutividade hidráulica em campo variando de 0,07 cm/s 

a 0,77 cm/s.   

 O principal problema encontrado na superfície drenante é a colmatação dos poros, que 

é a incrustação de partículas de areia ou solo nos poros do revestimento de concreto 

permeável, sendo esta, segundo Porto (1999), mais intensa nos dois primeiros anos de uso do 

pavimento. Todavia, ao se utilizar o sistema de limpeza de pavimento a vácuo, por exemplo, 

consegue-se recuperar mais de 95% da capacidade inicial de condutividade hidráulica do 

revestimento. 

 Vale lembrar que esses valores estão intimamente ligados ao índice de vazios (Figuras 

17 e 18) característico do material, uma vez que quanto maior a porosidade maior será sua 

condutividade hidráulica. 

 

 

 

Figura 17: Alta permeabilidade e índice de vazios do concreto poroso. Fonte: 
http://propriedadesdoconcreto.blogspot.com.br/ 
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Figura 18: Corpo de prova cilíndrico com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura demonstrando o 

grande número de vazios e a porosidade do material. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 Segundo Swart (1997) e Cooley (1999), os fatores que podem interferir na 

condutividade dos pavimentos permeáveis são: 

a) Tamanho máximo do agregado. 

b) Teor de vazios, mínimo inicial de 20% para manter a permeabilidade. 

c) Declividade transversal, usualmente 2%. 

d) Alto volume de tráfego. Tráfego rápido ajuda a evitar o efeito de colmatação dos poros 

e também manter a porosidade, devido ao efeito natural de limpeza dos pneus. 

e) Locais expostos a poeiras. 

f) Interseções com rodovias não pavimentadas. 

 

 

2.7.3 Resistência mecânica 

 

 

 De acordo com o Manual de Pavimentos Rígidos do DNIT (2005), o concreto 

empregado em pavimentação deve apresentar uma resistência característica à tração na flexão 

em torno de 4,5 MPa e uma resistência característica à compressão axial que gira em torno de 

30 MPa. A resistência à compressão simples, denominada fc, é a característica mecânica mais 

importante nos pavimentos permeáveis.   
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 No quadro 4 estão discriminadas as características do revestimento permeável quanto 

ao tipo de solicitação, espessura mínima, resistência mecânica e métodos de ensaio. 

 

 

Quadro 4: Resistência mecânica e espessura do revestimento permeável de acordo com o tipo de 
solicitação 
 

Tipo de revestimento Tipo de solicitação 
Espessura 

mínima (mm) 

Resistência 
mecânica 

característica 
(MPa) 

Método de ensaio 

Peça de concreto (juntas 
alargadas ou áreas vazias) 

Tráfego de pedestres 
Tráfego leve 

60 ≥ 35 ABNT NBR 9781 
 Resistencia à compressão aos 

28 dias Peça de concreto permeável 
Tráfego de pedestres 
Tráfego leve 

60 ≥ 20,0 

Placa de concreto permeável 
Tráfego de pedestres 
Tráfego leve 

60 ≥ 2,0 
ABNT NBR 15805 

Resistencia à tração na flexão 

Concreto permeável moldado 
no local 

Tráfego de pedestres 
Tráfego leve 

60 ≥ 1,0 ABNT NBR 12142 
Resistência à tração na flexão 100 ≥ 2,0 

Fonte: ABNT NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação – especificação e métodos de ensaio  

ABNT NBR 15805 – Pisos elevados de placas de concreto – Requisitos e procedimentos 

ABNT NBR 12142 - Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos 

 

 

 Na literatura, foram encontrados valores entre 4,1 MPa e 55,8MPa para resistência à 

compressão, entre 4,5 MPa e 5,0MPa para a resistência à tração na flexão, e um valor médio 

de 1,30 MPa para a resistência à tração indireta por compressão diametral. 

A resistência à tração na flexão é uma característica importante para o comportamento 

estrutural do concreto permeável para uso como revestimento de pavimentos, sendo 

influenciada por muitos fatores, em especial pelo índice de vazios da mistura. 

 Segundo Pinheiro (2004), pode ser feita uma relação entre o ensaio de tração, o de 

tração na flexão e o de tração na compressão diametral. Para esta finalidade utiliza-se a 

seguinte fórmula ou combinação: 

 

��� = 0,9	���,	
			��			��� = 0,7	���,� 

 

Onde: 

���	= resistência à tração direta; 

���,	
		= resistência à tração por compressão diametral; 

���,�	 = resistência à tração na flexão; 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA EM LABORATÓRIO 

 

Para os estudos de propriedades mecânica e hidráulica de concretos permeáveis foram 

preparadas amostras cilíndricas pelo método Marshall. As moldagens assim como os ensaios 

de caracterização dos materiais, de resistência e de permeabilidade, foram realizados no 

Laboratório de Materiais de Construção (LAMCO) da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), em Niterói, que disponibilizou suas instalações e seus 

equipamentos para todos os ensaios realizados nesta pesquisa.  

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E DOSAGEM 

 

 

3.1.1 Agregado Graúdo 

 

 

O agregado graúdo utilizado foi rocha granítica na classificação de brita 0. A seguir, 

podem ser observados os ensaios de caracterização realizados e as características da brita 

comercial utilizada. 

 Inicialmente foi realizado o processo de homogeneização de todo o material, e, quando 

necessário, o quarteamento do mesmo, através do qual foi possível reduzir a massa da amostra 

a uma fração menor.  

 A homogeneização e o quarteamento do material (Figuras 19 e 20) foram realizados 

de acordo com os procedimentos estabelecidos para amostragem representativa de agregados 

para concreto, destinada a ensaios de laboratório (ABNT NBR NM26). As propriedades 

específicas do agregado foram estabelecidas com base na amostra obtida após 

homogeneização e quarteamento. 
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Figuras 19a e 19b: Homogeneização e quarteamento do agregado. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

Figura 20: Sequência de quarteamento do agregado. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

3.1.1.1 Análise granulométrica – NM 7217/1987 

 

 

 O ensaio de granulometria que determina a faixa de variação dos diâmetros do 

agregado e a frequência com que eles ocorrem, consiste em passar uma amostra dos 

agregados previamente seca por uma serie de peneiras de malha quadrada. Após o 

peneiramento, pesa-se a quantidade de material retido por tamanho (Figura 21) em cada 

peneira (CAUDURO; DORFMAN, 1990 apud ACIOLI, 2005). 

O material coletado foi primeiramente seco ao ar e, posteriormente, separado por 

peneiramento, na seguinte série de peneiras: 9,5mm; 6,3mm; 4,8mm, 2,4mm; 1,2mm; 0,6mm; 
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0,3mm e 0,15mm. Abaixo podem ser encontrados os resultados da análise granulométrica 

realizada (Tabela 2). 

  

Tabela 1: Faixas granulométricas da DNER-ES 386/99 
 

Peneira de 
malha 

quadrada 

Abertura Porcentagem passando, em peso (faixas) Tolerância na 
curva do projeto 

ABNT mm I II III IV V % 

3/4'’ 19.0 - - - - 100 - 
1/2'’ 12.5 100 100 100 100 70-100 ± 7 
3/8’’ 9.5 80-100 70-100 80-90 70-90 50-80 ± 7 
Nº 4 4.8 20-40 20-40 40-50 15-30 18-30 ± 5 
Nº 10 2.0 12-20 5-20 10-18 10-22 10-22 ± 5 
Nº 40 0.42 8-14 - 6-12 6-13 6-13 ± 5 
Nº 80 0.18 - 2-8 - - - ± 3 
Nº 200 0.075 3-5 0-4 3-6 3-6 3-6 ± 2 

Ligante polimerizado 
solúvel no tricloroetileno 

% 
4.0-6.0 ± 0.3 

Fonte: Estudos de Propriedades Mecânicas e Hidráulicas do Concreto Asfáltico Drenante 
(OLIVEIRA, 2012). 
 

 

 Segundo a especificação do serviço DNER-ES 386/99, a composição granulométrica 

da mistura deve atender aos requisitos. As faixas I e II são recomendadas para pavimentos 

com espessuras de 3,0 cm e faixas III, IV E V, para espessuras de até 4,0 cm. 

 
 

  
Figura 21: Amostras separadas por diâmetro do agregado graúdo obtidas no ensaio granulométrico. 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 2: Resultados da análise granulométrica do agregado graúdo empregado na composição das 
misturas do concreto permeável 
 

Diâmetro 
Máximo (mm) 

Massa retida 
(g) 

Retido por 
peneira (%) 

Retido 
acumulado (%) 

Passante 
(%) 

12,5 0 0,0 0,0 100 
9,5 295 19,54 19,5 80,5 
6,3 738 48,87 68,4 31,6 
4,8 302 20,00 88,4 11,6 
2,4 135 8,94 97,4 2,6 
1,2 9 0,60 97,9 2,1 
0,6 7 0,46 98,4 1,6 
0,3 7 0,46 98,9 1,1 
0,15 5 0,33 99,2 0,8 
Fino 12 0,79 100 0,0 
Total 1510 - 768,1 - 

 

 
O comportamento de graduação uniforme pode ser observado na curva granulométrica 

abaixo (Gráfico 3), onde pode ser verificado que é predominante a granulometria entre 4,75 

mm e 9,50 mm. Foi encontrado um valor de 7,0 para o módulo de finura, que é calculado pela 

soma das percentagens cumulativas mantidas em peneiras padrão e dividindo a soma por 100. 

 
 

 

 

Gráfico 3: Curva granulométrica da brita 0 utilizada. Fonte: Arquivo pessoal 
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3.1.1.2 Massa unitária e teor de umidade – NM 45/2006 e NBR 9939/2011 
 
 

Para a determinação da massa unitária do agregado, inicialmente foi realizada a 

pesagem do recipiente vazio e depois cheio de água. O recipiente foi, então, preenchido com 

três camadas do agregado, onde cada camada foi adensada com 25 golpes da haste de 

adensamento. Depois de preenchido foi realizada a terceira pesagem e a massa unitária foi 

então calculada pela fórmula: 

 

��
 = ������
�        (3.1) 

 

Onde: 

��
 = massa unitária do agregado, em kg/m³; 

��� = massa do recipiente mais o agregado, em kg; 

�� = massa do recipiente vazio, em quilogramas; 

V = volume do recipiente, em metros cúbicos. 

 

Para a determinação da umidade, foi determinada a massa inicial da amostra de 

aproximadamente dois quilogramas, e a massa final depois de colocada em estufa por 24 ± 4h. 

A umidade foi então determinada pela fórmula: 

 

ℎ = �����
�� �100      (3.2) 

 

Onde: 

H = teor de umidade, em %; 

Mi = massa inicial da amostra, em g; 

Mf = massa final da amostra seca, em g. 

 

Foi encontrada uma massa unitária de 1301,34 kg/m³ e taxa de umidade de 0,24%. 
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3.1.1.3 Massa específica, massa específica aparente e absorção do agregado – NM 

53:2009 

 

 

Para o cálculo das massas específicas, dois quilos do agregado, quantidade 

determinada pela norma, foram lavados, peneirados e colocados para secar em estufa. 

Depois de fria a amostra foi pesada (m) e submersa em água por um período de 24 ± 4 

horas conforme demonstrado na Figura 22. 

 

Figuras 22a, 22b, 22c e 22d: Etapas do processo de determinação da massa específica do agregado. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Depois de retirada da água, a amostra foi envolvida em um pano até que toda a água 

visível fosse eliminada, mas, de modo que a superfície das partículas se mantivesse úmida 

para realizar a pesagem (ms).  

Por fim foi realizada a última pesagem da amostra, submersa em água (ma). As massas 

específicas foram então calculadas de acordo com as fórmulas abaixo: 

 

� = �
����;       (3.3) 

 

�� = �	
�	��� ;        (3.4) 

 

�� = �
�	���;        (3.5)

 

Onde: 

d = massa específica do agregado seco, em gramas por centímetro cúbico; 

ds = massa específica do agregado na condição saturado superfície seca, em gramas 

por centímetro cúbico;  

da = a massa específica aparente do agregado seco, em gramas por cm3; 

m = massa ao ar da amostra seca, em gramas; 

ma = massa em água da amostra, em gramas; 

ms = massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas. 

 

 

A taxa de absorção de água do agregado também pôde ser obtida pela equação abaixo:  

 
 = �	��

� �100      (3.6) 

 
Onde: 

A = absorção de água, em porcentagem; 

ms = massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas; 

m = massa ao ar da amostra seca, em gramas. 
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Na tabela 3 podem ser observadas as características físicas obtidas para a brita 

comercial empregada. 

 
 

Tabela 3: Características do agregado empregado na moldagem dos corpos de prova 
  

Características Unidade Valor 
Módulo de finura - 7,0 
Diâmetro máximo mm 12,5 
Massa específica seca g/cm3 2,70 
Massa específica saturada g/cm3 2,66 
Massa específica saturada superfície seca g/cm3 2,64 
Absorção % 0,755 
Massa unitária seca kg/cm3 1301,05 
Material pulverulento % 0,79 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

3.1.1.4 Ensaio de abrasão Los Angeles – DNER-ME 035/98 

 
  

Este ensaio foi realizado para a obtenção do valor da abrasão “Los Angeles” do 

agregado graúdo (Figura 23).  

 

 
  

 

Figuras 23: Etapas do ensaio de abrasão Los Angeles.  a: agregado separado por graduação;         
b: esferas abrasivas; c: material no tambor pronto para o ensaio; d: Material retirado do tambor;    

e: lavagem do material na peneira 1,7 mm; f:  material final. 
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O agregado foi previamente lavado e seco em estufa. A amostra do material consistiu 

em 2500 ± 10 g do agregado na graduação passante na peneira 12,5 mm e retida na peneira de 

malha 9,5 mm e 2500 ± 10 g de agregado que passa na peneira de malha 9,5 mm e fica retida 

na malha de 6,3 mm. Essa amostra de enquadra na graduação B da norma, o que definiu a 

utilização de 11 esferas com aproximadamente 47,6 mm de diâmetro, pesando entre 390 e 445 

g cada uma como carga abrasiva. 

A amostra e as esferas foram colocadas no tambor que realizou 500 rotações em 

velocidade de 30 a 33 rpm. Todo o material foi retirado e a amostra foi peneirada sendo 

rejeitado o material passante na peneira de 1,7 mm. Depois de lavado e seco em estufa o 

material restante foi pesado e o resultado foi calculado pela equação 3.7. 

 

 ! = �"��#"
�" x100      (3.7) 

	 
Onde: 

An = abrasão “Los “angeles” da graduação n, com aproximação 1%; 

mn = massa inicial da amostra, em g; 

m’n = massa final da amostra, em g. 

 

De acordo com Meurer Filho, (2001), as perdas no ensaio Los Angeles devem ser 

inferiores a 18-20% de modo que os agregados graúdos formem um esqueleto mineral 

resistente e estável.  No presente estudo foi obtido um valor de 75% de abrasão, valor muito 

superior ao adequado. Uma análise aprofundada do material deveria ser feita para o 

entendimento desta baixa resistência, provavelmente o material se apresentava em processo 

de alteração de rocha e por isso apresenta baixa resistência. Esse resultado explica a quebra do 

agregado durante o adensamento da mistura M2. 

 

3.1.2 Agregado miúdo  

 
 

Segundo a NBR, é definido como agregado miúdo o agregado que passa na peneira de 

malha 9,5 mm, passa quase totalmente na peneira 4,75 mm e fica quase inteiramente retido. 
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Os ensaios realizados na areia foram baseados no trabalho de Secca (2017). 

 

 

3.1.2.1 Granulometria 

 

 

O material coletado foi primeiramente seco em estufa e, posteriormente, separado por 

peneiramento, na seguinte série de peneiras: 4,8mm, 2,4mm; 1,2mm; 0,6mm; 0,3mm e 

0,15mm. Abaixo podem ser encontrados os resultados da análise granulométrica da areia. 

(Tabela 4). O módulo de finura obtido para a areia foi de 3,57. 

 

 

Tabela 4: Resultados da análise granulométrica da areia 

 
Diâmetro 

Máximo (mm) 
Massa retida 

(g) 
Retido por 

peneira (%) 
Retido 

acumulado (%) 
Passante 

(%) 
2,4 18,43 3,76 3,8 96,2 
1,2 87,44 17,85 21,6 78,4 
0,6 157,61 32,18 53,8 46,2 
0,3 141,50 28,89 82,7 17,3 
0,15 61,83 12,62 95,3 4,7 
Finos 22,95 4,69 100,0 0,0 
Total 489,76 - 357,2 - 

Fonte: Adaptado de Secca (2017) 

 

 

 

Gráfico 4: Curva granulométrica da areia utilizada na mistura 3. Fonte: Adaptado de Secca (2017) 
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3.1.2.2 Determinação da massa específica e massa específica aparente da areia – 

NM 52:2002 

 

 

A princípio, uma amostra de 500 g da areia foi mantida 24 horas em repouso coberta 

de água. A seguir foi submetida a uma suave corrente de ar (Figursa 244, esquerda), de modo 

a assegurar uma secagem uniforme. O agregado foi colocado no molde e compactado com 25 

golpes de haste de socamento (Figursa 244, imagem central).  

 

 

 

Figursa 24: Etapas do processo de determinação da massa específica do agregado. a: Secagem da 
areia; b: compactação com 25 golpes; c: areia antes de atingir o estado de saturado superfície Fonte: 

Secca (2017) 
 

 

A secagem foi realizada até que depois de levantado o molde, o agregado não 

conservasse a forma do molde, que é o momento em que o agregado se apresentava  na 

condição de saturado superfície seca, e foi realizada uma pesagem do material (m1). O 

material foi então colocado em um fresco com água e mantido submerso em temperatura 

constante de 21 ± 2 ºC por 1 hora, aproximadamente, e depois pesado novamente (m2). A 

terceira pesagem do material foi realizada depois de o agregado ter sido seco em estufa (m3). 

As massas específicas foram determinadas pelas equações a seguir: 

 
�1 = �

����;           (3.8) 

 

�2 = �	
����;            (3.9) 
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�3 = �
&����'�()*(

+�
;       (3.10)

 

Onde: 

d1 =  massa específica aparente do agregado seco, em g/cm³; 

d2 = massa específica do agregado saturado superfície seca, em g/cm³; 

d3 = massa específica do agregado, em g/cm³; 

m = massa da amostra seca em estufa, em gramas; 

ms = massa da amostra na condição saturado superfície seca, em gramas; 

V = volume do frasco, em cm³; 

Va = volume de água adicionada ao frasco, em cm³; 

Ρa = massa específica da água, em g/cm³. 

 

 

Tabela 5: Características da areia empregada na moldagem dos corpos de prova da mistura  
 

Características Unidade Valor 
Módulo de finura - 3,57 
Diâmetro máximo Mm 4,80 
Massa específica aparente seca g/cm3 2,611 
Massa específica saturada superfície seca g/cm3 2,615 
Massa específica g/cm3 2,621 

Fonte: Adaptado de Secca (2017) 

 

 

3.1.3 Aglomerante 

 
 

O cimento empregado foi o CP V ARI fornecido pela Supermix Concreto S.A. e 

proveniente da filial do Rio de Janeiro. É um ligante hidráulico caracterizado por sua alta 

resistência inicial obtida e por não possuir adições, porém pode conter até 5% em massa de 

material carbonático em sua composição e também, pela alta reatividade em baixas idades em 

função do grau de moagem a que é submetido. A dosagem diferenciada de calcário e argila na 

produção do clínquer permite o desenvolvimento da alta resistência inicial. 
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Quadro 5: Composição do Cimento Portland de alta resistência inicial 

 

 

 

3.1.3.1 Determinação da massa específica do Cimento Portland – NM 23:01 

 

 

Foi realizado um ensaio para determinação da massa específica do cimento CP V 

utilizado, de acordo com a norma NBR 6474 - NM 23 (2001).  

O ensaio consistiu em encher o frasco Le Chatelier (Figura 25) com querosene até o 

nível compreendido entre as marcas correspondentes a zero e um cm³, e mantê-lo submerso 

em água durante no mínimo 30 minutos a uma temperatura de 20 ºC ± 0,5 ºC para então ser 

registrada a primeira leitura (V1) com aproximação de 0,1 cm³. 

Uma massa conhecida do cimento de aproximadamente 60 g foi introduzida em 

pequenas porções no frasco que foi mantido 30 minutos submerso em água com temperatura 

de 20 ºC ± 0,5 ºC para realizar uma segunda leitura (V2) com aproximação de 0,1 cm³. 

A massa específica do material foi então calculada pela seguinte fórmula: 

 
� = �

�        (3.11) 

 

Onde: 

ρ = massa específica do material ensaiado, em g/cm³; 

m = massa do material ensaiado, em g; 

V = volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2 - V1), em cm³. 
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Figura 25a e 25b: Ensaio para determinação da massa específica do cimento CP V. a: Introdução do 
cimento no frasco Le Chatelier e b: amostras submersas em água com temperatura controlada. Fonte: 

Arquivo pessoal 
 

 

Tabela 6: Dados obtidos no ensaio de determinação de peso específico do cimento  
 

Frasco Massa cimento 
(g) 

Volume inicial 
(cm3) 

Volume final 
(cm3) 

Peso específico 
(g/cm3) 

1 60,21 0,5 20,1 3,07 
2 60,14 1,0 20,5 3,08 
3 60,05 0,7 20,2 3,08 

Media - - - 3,08 
Massa específica do cimento – NBR 6474/NM23 

 

 

3.1.4 Dosagem 

 

 

Uma vez que não foi encontrado um procedimento específico para a dosagem do 

concreto permeável, foi predefinida uma mistura a partir da revisão da literatura. O fator 

água/cimento e o procedimento de compactação são, segundo ACI (2006) apud Batezini 

(2013), os principais fatores na produção de concreto permeável, uma vez que afetam 
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diretamente as características mecânicas do material.  Dessa maneira, foram realizadas três 

etapas de experimentos para avaliar quais seriam os melhores parâmetros de mistura.  

O consumo de materiais utilizados está representado abaixo, na Tabela 7. A relação 

água/cimento foi mantida em 0,35. 

 

 

Tabela 7: Composições utilizadas nas misturas 
 

Materiais Unidades Valores 
Consumo de cimento kg/m3 400 
Consumo de agregado kg/m3 1600 

Relação a/c - 0,35 
Relação cimento/agregado em massa - 1:4 

 

 

3.2 CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CONCRETOS 

 

 

3.2.1 Moldagem dos corpos de prova – NBR 5738/2003 

 

 

Os experimentos foram divididos em três etapas. O conjunto de ensaios da primeira 

etapa consistiu na confecção de dez corpos de prova cilíndricos Marshall e dois blocos 

intertravados seguindo a dosagem apresentada na Tabela 7, adotando-se como método de 

compactação manual o determinado pela NBR 5738/2003, onde são determinadas duas 

camadas com 12 golpes por camada para corpos de prova com dimensões 10 x 20 cm, (M1). 

Os blocos intertravados receberam 15 golpes de bastão metálico para cada camada, em duas 

camadas. 

Antes do início de cada moldagem, os corpos de prova (Figura 26) foram preparados e 

untados internamente com uma camada de óleo. Após a pesagem do material foi iniciado o 

procedimento de moldagem. 
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Figura 26: Moldes cilíndricos de dimensão 10 x 20 cm preparados para 
moldagem de corpos de prova. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 Para o processo de mistura, foi utilizado o definido por Schaefer et al. (2006) que 

constataram que a ordem dos componentes altera as características do produto final, e que o 

melhor procedimento é o apresentado a seguir, sendo este o utilizado neste estudo: 

a) Adicionar todo o agregado na betoneira 

b) Misturar por 1 minuto 

c) Adicionar o restante dos materiais 

d) Misturar por 3 minutos 

e) Repouso por 3 minutos 

f) Misturar por mais dois minutos 

 

 Após este procedimento o material foi removido da betoneira e os corpos de prova 

moldados (Figura 27). 

Após a moldagem, os corpos de prova foram imediatamente cobertos com um material 

não reativo e não absorvente para evitar a perda de água, e permaneceram por 24 horas nos 

moldes até serem desformados e submersos em água saturada com cal, onde permaneceram 

até o dia dos ensaios de resistência mecânica, conforme indicações da NBR 9479.  

 Depois de desmoldados foi verificado um mau adensamento nas bases dos corpos de 

prova (Figura 28), o que levou a alteração do método de compactação para o estudado por 

Suleiman et al. (2006), onde foi verificado que moldagens utilizando 25 golpes de bastão 

metálico por camada em três camadas, com posterior vibração por 5 segundos, aumentam as 

condições de resistência mecânica do concreto sem prejudicar a condutividade hidráulica. O 
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adensamento dos blocos intertravados foi modificado para 25 golpes de bastão 

metálico/camada em duas camadas, e posterior vibração por 5 segundos. 

 

 

 

Figura 27a e 27b: Concreto e corpos de prova da primeira moldagem. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

Figura 28: Corpo de prova com mau adensamento na base. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

Durante a compactação dos corpos de prova foi observado que o agregado quebrava 

com o golpe do bastão metálico, o que pode ter aumentado a quantidade de finos da mistura 
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reduzindo a permeabilidade. Embora visualmente não tenha sido possível identificar 

problemas de adensamento em nenhuma camada da segunda mistura (M2), durante o ensaio 

de compressão foi observado que os corpos de prova ainda apresentavam uma menor 

resistência em suas bases, uma vez que todas as rupturas ocorreram na parte inferior como 

demonstrado na Figura 29. 

 Devido às baixas resistências obtidas nas duas primeiras dosagens, optou-se pela 

substituição de 7% da massa do agregado graúdo por areia, aumentando assim sua resistência 

sem comprometer a condutividade hidráulica como demonstrado por Wang (1997). 

 

 

Figura 29: Ruptura inadequada dos corpos de prova da mistura M2. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Como solução para os problemas anteriores, foi utilizada na terceira mistura (M3) uma 

compactação totalmente mecânica por meio da mesa vibratória (Figura 30), com duas 

camadas de concreto e 10 segundos de vibração em cada uma. Os blocos intertravados foram 

vibrados duas vezes por 10 segundos em cada camada de concreto. 
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Figura 30: Primeira camada dos corpos de prova na mesa vibratória. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 Depois de desmoldados os corpos de prova da terceira mistura foi observado que 

ocorreu segregação do material (Figura 31), possivelmente devido a uma vibração excessiva 

do concreto ou a um elevado fator água/cimento. Em trabalhos futuros seria ideal que fosse 

reduzido o tempo de vibração para 5 segundos por camada, ou seria possível reduzir o fator 

água/cimento em misturas que contenham areia em sua composição. Um teste de drenagem 

do aglutinante é capaz de indicar o fator água/cimento ideal para a mistura. 

 
 

 

Figura 31: Segregação do material na base dos corpos de prova da terceira mistura. Fonte: Arquivo 
pessoal 

 

 

Foram moldados, no total, 30 corpos de prova cilíndricos, sendo dez para cada 

mistura. Dos 10 corpos de prova, cinco foram usados para o ensaio de compressão, três 
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cortados ao meio para o ensaio de compressão diametral e dois cortados em três partes para os 

ensaios de permeabilidade, índice de vazios, vazios comunicantes e ensaio de cântabro. 

Também foram moldados 6 blocos intertravados de concreto permeável, 2 para cada mistura 

como exemplos dos blocos que são usados na pavimentação.  Na Tabela 8 é indicada a 

quantidade de corpos de prova que foram ensaiados. 

 
 
Tabela 8: Quantidade de corpos de prova ensaiados 
 

ENSAIOS 
MISTURAS  

M1 M2 M3 

Ensaio de compressão 5 5 5 
Ensaio de compressão diametral 6* 6* 6* 
Permeabilidade 6** 6** 6** 
Índice de vazios 6** 6** 6** 
Índice de vazios comunicantes 6** 6** 6** 
Cântabro 6** 6** 6** 

(*) Três amostras cilíndricas que foram cortadas ao meio  
(**) Duas amostras cilíndricas que foram cortadas em três partes 
 

 

3.2.2 Massa específica do concreto no estado fresco – NBR 9833/1987 

 
 

Logo após cada moldagem do concreto, o recipiente foi preenchido com camadas 

aproximadamente iguais, onde na primeira e na segunda mistura foram realizadas três 

camadas com 15 golpes/camada, e 25 golpes/camada de bastão metálico, respectivamente. Na 

terceira mistura foi utilizada a mesa vibratória e o recipiente foi preenchido em duas camadas 

com dez segundos de vibração para cada uma e posteriores cinco segundos de vibração para 

rasamento do topo da amostra.  Cada amostra foi pesada e a massa específica fresca foi 

calculada dividindo a massa de concreto no recipiente (Figura 32) pelo volume do recipiente 

que foi calculado através da pesagem do recipiente cheio de água e vazio.  
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Figura 32: Etapa de determinação da massa específica aparente no estado fresco. Fonte: Arquivo 
pessoal 

 

 

3.2.3 Ensaio de consistência ou Slump teste– NBR NM 67/1998 

 

 

Uma das características do concreto permeável é a elevada consistência no seu estado 

fresco, apresentando segundo ACI (2006), abatimento normalmente menor do que 20 mm.  

Foram aplicados 25 golpes/camada de bastão metálico em três camadas do concreto 

permeável em cada mistura. Depois de retirado o molde, foram realizadas as medições do 

assentamento do concreto 33. 

 

  

Figura 33: Ensaio de consistência, das misturas M1, M2 e M3 respectivamente. Fonte: Arquivo pessoal 
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3.2.4 Determinação da absorção por imersão, índice de vazios e massa específica – 

NBR 9778/1987 

 

 

Depois de mantida em estufa por 24 horas a amostra foi pesada e depois de resfriada, 

foi determinada sua massa antes de manter a amostra em água por um período de 24 horas. 

Por fim, foi realizada a pesagem da amostra imersa em água (Figura 34).  

 

 

Figura 34: Pesagem submersa do corpo-de-prova. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

A absorção, o índice de vazios e as massas específicas foram calculados pelas 

equações: 

  

� = ,�-
- x100;      (3.12) 

 

� = -
-�.;              (3.13) 

 

Onde: 

A = absorção após imersão em água, em %; 

M = massa específica real; 
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A = massa, em g, da amostra seca em estufa; 

B = massa, em g, da amostra saturada em água à temperatura de (23 ± 2)°C com 

superfície seca; 

C = massa, em g, da amostra, após saturação em água à temperatura de 23 ± 2 °C. 

 

 O índice de vazios é calculado a partir da relação entre o peso seco do corpo de prova 

e seu peso submerso através da equação abaixo: 

 

/0 = 1 − 234�35
67∗�9:

; �100            (3.14) 

 
Onde: 

/0 = índice de vazios; 

<= = peso submerso, em kg; 

<> = peso seco, em kg; 

Vol = volume da amostra, em m³; 

?3  = massa específica da água, em kg/m³. 

 

  

3.2.5 Ensaio de Percentagem de vazios comunicantes (AFNOR NFP98 254-

2,1993) 

 

A descontinuidade observada na curva granulométrica dos concretos permeáveis, é a 

responsável pelo teor dos vazios comunicantes, que oferece a permeabilidade à mistura, 

devendo então, ser otimizado. 

Esse ensaio mede o índice de vazios dos poros contínuos que contribui para a 

percolação da água. Consiste em medir a quantidade de água que penetra no interior do corpo 

de prova pela face superior enquanto as faces lateral e inferior são impermeabilizadas por fita 

adesiva impermeável (Figura 355), mantendo-se em sua face superior uma película constante 

de água durante dez minutos (Figura 366) (AFNOT-NF-P-98-234-2, 1993). 
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Figura 35: Impermeabilização do corpo de prova com fita adesiva para ensaio de determinação de 
vazios comunicantes e permeabilidade. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

Figura 36: Pesagem do corpo de prova com película constante de água. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

A percentagem de vazios comunicantes é obtida através da expressão: 

 

/0@ = 6
-ABC	D�EFGHIF�

�100      (3.15) 

 

Onde: 

Vvc = percentagem de vazios comunicantes, em %; 

P = Diferença entre peso do corpo de prova cheio de água e seco, em g; 

 .6= área da face inferior ou superior do corpo-de-prova, em cm²;  

ℎ�JKLM�K� = calculada pela equação abaixo: 

 

ℎ�JKLM�K� =	ℎ�éK�� − O�áC
>Q               (3.16) 
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Onde: 

Dmáx = Diâmetro máximo do maior agregado utilizado na mistura, em cm;  

ℎ�éK�� = Média entre três medidas de altura do corpo-de-prova, em cm;  

ℎ�JKLM�K� = Altura reduzida, em cm;  

20 = Constante de norma.  

 

 

3.2.6 Ensaio de permeabilidade nos corpos-de-prova Marshall 

 

 

 Para realização dos ensaios de permeabilidade pode ser utilizado um permeâmetro 

com carga hidráulica variável ou constante. O corpo de prova teve de ser vedado lateralmente 

(Figura 37) de modo a garantir que a vazão só ocorresse verticalmente. 

 

 

 

Figura 37: Corpos de prova vedados lateralmente e saturados para ensaio de permeabilidade. Fonte: 
Arquivo pessoal 

 

 

Foi utilizado um permeâmetro com carga hidráulica variável, onde a amostra de 

concreto permeável foi saturada e o nível de água entre o topo da amostra e o topo do tubo de 

dreno foi igualado como na Figura 38. A válvula foi fechada e o tubo preenchido. Na 

sequência a válvula foi aberta e foi registrado, cinco vezes para cada corpo de prova, o tempo 

necessário para que a coluna d’água caísse de 400 mm (h1) até 100 mm (h2).  
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Figura 38a e 38b: Posicionamento do corpo de prova para o ensaio a esquerda e permeâmetro de 

carga variável a direita. Fonte: Arquivo pessoal 
   

 

O coeficiente de permeabilidade é determinado de acordo com a lei de Darcy através 

da equação abaixo: 

 

R = -5S
-4�

log 2D=D>;      (3.17) 

 

Onde: 

k = condutividade hidráulica, em cm/s; 

 = = área da sessão da amostra, em cm²; 

 > = área do tubo, em cm²; 

L = comprimento da amostra, em cm; 

h1 = altura inicial, em cm; 

h2 = altura final, em cm. 
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3.2.7 Ensaio de resistência à tração por compressão diametral – NBR 7222/2011 

 

 

 Este ensaio tem por objetivo a determinação da resistência à tração por compressão 

diametral de corpos de prova cilíndricos de CPCP. 

 Todos os experimentos de resistência mecânica foram realizados em uma prensa 

hidráulica da marca Pavitest, com uma célula de carga de 100 toneladas. 

 Para uma perfeita execução, o posicionamento do corpo de prova deve ser feito de 

maneira correta e a carga deve ser aplicada de forma contínua e sem choques até a ruptura do 

corpo de prova (Figura 39), a resistência pode então ser obtida pela seguinte fórmula: 

  

���,	
 = >CW
XCKC:       (3.18) 

 
Onde: 

���,	
 = resistência à tração por compressão diametral, expressa com três algarismos 

significativos, em MPa; 

F = força máxima obtida no ensaio, em N; 

D = diâmetro do corpo de prova, em mm; 

l = comprimento do corpo de prova, em mm. 

 
 

 
Figura 39: Ensaio de tração por compressão diagonal e corpos de prova rompidos. Fonte: Arquivo 

pessoal 
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3.2.8 Ensaio de resistência à compressão uniaxial – NBR 5739/2007 

 

 
 Este ensaio tem por objetivo determinar a resistência à compressão, e consiste na 

aplicação de uma força vertical em um corpo de prova em formato cilíndrico de 50 mm de 

diâmetro e 100 mm de altura, centralizado de modo que seu eixo coincida com o da máquina, 

até que o mesmo venha a se romper (Figuras 40 e 41).  

 A resistência à compressão deve ser calculada através da seguinte expressão: 

 

�� = YW
XCO4       (3.19) 

 
Onde: 

�� = resistência à compressão, em megapascais; 

F = força máxima alcançada, em Newtons; 

D = diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros.  

 

A terceira mistura foi a única que apresentou a ruptura adequada no ensaio à 

compressão unidirecional, provavelmente devido ao ganho de resistência devido à utilização 

da areia e ao adensamento mecânico. 

 

 

 

Figura 40: Ensaio de tração por compressão unidirecional e corpo de prova rompido. Fonte: Arquivo 
pessoal 
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Figura 41: Ruptura adequada dos corpos de prova da mistura M3 no ensaio de compressão 
unidirecional. Fonte: Imagem pessoal. 

 

 

3.2.9 Ensaio cântabro – DNER/ME 383/99 

 

 

O Ensaio de cântabro foi desenvolvido na Universidade da Catalúnia (Espanha) e 

está de acordo com a especificação brasileira DNER-ME 383-99. Tem a finalidade de avaliar 

a perda por desgaste da camada de rolamento e normalmente é utilizado para a verificação da 

resistência a desagregação da mistura. A perda máxima admitida é de 25%. 

O ensaio foi realizado submetendo os corpos de prova a 300 revoluções do tambor de 

abrasão Los Angeles a uma velocidade de 30 a 33 rpm, sem as cargas abrasivas. O resultado 

foi obtido por meio da porcentagem de perda de peso com a seguinte equação: 

 

?Z = 6��6�
6� �100             (3.20) 

 

Onde: 

Pp = porcentagem de perda de peso da amostra, em %; 

Pi = peso da amostra antes do ensaio, em g; 

Pf = peso da amostra depois do ensaio, em g. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 MASSA ESPECÍFICA DO CONCRETO NO ESTADO FRESCO 

 

 

Os valores obtidos para a massa específica do concreto no estado fresco são 

observados na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9: Massa específica no estado fresco do concreto permeável. Corpos de prova de cimento 
Portland CP V e agregados 
 

Misturas Massa específica aparente no estado fresco (kg/m3) 
M1 1136,09 
M2 1231,09 
M3 1262,76 

Dosagem dos concretos: 1:4:0,35 relação cimento/agregado/água em massa 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada; 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração; 
Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada. 

 

 

As massas específicas aparentes do concreto permeável no estado fresco variam de 

1.300 ± 80 a 2.000 ± 80 kg/m³ (TENNIS et al., 2004). Os valores obtidos nas misturas M2 e 

M3 no presente estudo se enquadram na faixa estabelecida por Tennis et al. (2004), entretanto 

para a primeira mistura (M1) obteve-se um valor abaixo do valor esperado, provavelmente 

devido ao alto índice de vazios provocado pela forma de adensamento utilizada. 

Usando o mesmo processo de mistura e de compactação de M2 e a relação de 

1:4,44:0,3 em massa de cimento/agregado/água respectivamente, sem adição de finos, ou seja, 

uma relação cimento aglomerante um pouco maior que a utilizada nesse trabalho, Batezini 

(2009) encontrou valores de massa específica entre 1421 kg/m³ e 1561 kg/m. 
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4.2 ENSAIO DE CONSISTÊNCIA 

 

 

Segundo ACI (2006), uma das características do concreto permeável é a elevada 

consistência no seu estado fresco, sendo esperado um abatimento menor do que 20 mm, valor 

este maior que o encontrado para as misturas 1, 2 e 3, onde o maior resultado encontrado foi 

de 10 mm na mistura M3. As misturas M1 e M2 tiveram batimento de 5 mm e 7 mm, 

respectivamente.  Portanto os resultados se encontram dentro do esperado.  

Devido a seu baixo abatimento, seria ideal que em ensaios futuros a determinação da 

consistência do concreto permeável fosse realizada pelo consistômetro VeBe (DNIT 064/2004 

– ME), que é um método utilizado para concretos que apresentam Slump zero. 

 

 

4.3 ABSORÇÃO POR IMERSÃO, ÍNDICE DE VAZIOS E MASSA ESPECÍFICA – NBR 

9778/1987 

 

 

Na Tabela 10 é possível observar os resultados de absorção, índice de vazios e massa 

específica das três misturas testadas. 

 

 

Tabela 10: Resultados médios e desvio padrão da absorção, índice de vazios e massa 
específica real do concreto permeável 
 

Misturas Absorção 
(%) 

Índice de vazios (%) Massa específica 
real (g/cm³) Topo Meio Base 

M1 5,01 ± 0,25 34,55 ± 0,36 34,80 ± 1,16 44,63 ± 3,16 2,66 ± 0,02 
M2 5,08 ± 0,63 27,21 ± 0,28 25,69 ± 2,02 28,464 ± 3,50 2,61 ± 0,02 
M3 4,85 ± 0,39 23,71 ± 2,07 21,60 ± 4,56 23,79 ± 0,93 2,52 ± 0,02 

Dosagem dos concretos: 1:4:0,35 relação cimento/agregado/água em massa 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada; 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração; 
Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada. 

 
 

De acordo com a NBR 9781/2013 quando usados para pavimentação os blocos de 

concreto não podem ter absorção média maior que 6% e nenhum valor unitário de absorção 

maior que 7%, portanto, os valores obtidos estão dentro do limite estabelecido. 
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 Segundo Tennis et al. 2004, um índice de vazios na ordem de 20% garante boas 

resistências e permeabilidade.  

O concreto permeável é considerado um material com baixa porosidade quando 

encontramos índices inferiores a 15%, e altamente poroso com índices de vazios superiores a 

30% (BATEZINI, 2009). Os corpos de prova da mistura M1 são considerados altamente 

porosos, consequência do mau adensamento apresentado pelo método de compactação.   

Quanto maior o tempo de vibração no adensamento, menor o índice de vazios, todavia, 

as misturas M2 e M3 ainda apresentam bons resultados de índice de vazios, estando os 

valores obtidos para M3 próximos ao indicado por Tennis et al. (2004). 

Os valores de massa específica real das misturas M1 e M2 são bastante próximos, pois 

se trata basicamente da mesma mistura, alterando apenas o método de compactação. A 

mistura 3 apresenta uma massa específica um pouco menor, devido à substituição da brita 

zero por areia, que possui massa específica um pouco menor. 

Observamos também uma grande diferença nos valores de massa específica aparente e 

massa específica real. Isso se dá devido ao alto índice de vazios apresentado pelos concretos. 

Por fim, observou-se que a mistura M1 apresentou o maior índice de vazios e a mistura M3 o 

menor. Esse resultado foi inversamente proporcional aos obtidos para a massa específica 

aparente. A massa específica não apresenta um padrão para blocos intertravados. 

 

 

4.4 PERCENTAGEM DE VAZIOS COMUNICANTES 

 

 

Os valores e desvios padrões encontrados para os vazios comunicantes podem ser 

observados na Tabela 11. 

 
 
Tabela 11: Resultados médios e desvio padrão obtidos para vazios comunicantes dos 
corpos de prova de concreto permeável 
 

Misturas Vazios comunicantes (%) 

Topo Meio Base 

M1 30,66 ± 0,51 29,93 ± 5,38 41,76 ± 4,68 
M2 22,31 ± 0,22 20,16 ± 0,02 22,50 ± 1,53 
M3 15,59 ± 2,06 15,93 ± 3,28 17,20 ± 0,93 

Dosagem dos concretos: 1:4:0,35 relação cimento/agregado/água em massa 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada; 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração; 
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Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada. 
 

 Meurer Filho (2001) estudou graduações granulométricas de modo a maximizar o teor 

de vazios comunicantes e a permeabilidade, e obteve resultados superiores a 25%.  

 É possível observar nos resultados que a mistura M1 obteve uma alta porcentagem de 

vazios comunicantes, consequência do tipo de adensamento, e que a base sempre apresentou 

valores mais altos (Figura 43).  

 Apesar de o método de adensamento mecânico reduzir os valores de vazios 

comunicantes, os valores obtidos para M2 e M3 estão dentro do esperado para o ensaio se 

assemelhando aos valores obtidos por Meurer Filho (2001) e Oliveira (2003) que encontrou 

resultados entre 10% e 20%. 

 A Figura 23 apresenta uma comparação entre os valores de índice de vazios e vazios 

comunicantes obtidos em cada corpo de prova ensaiado. Como era esperado, a grande maioria 

dos corpos de prova apresentou valores de porcentagem de vazios comunicantes um pouco 

inferior ao índice vazio. A mistura M3 teve uma maior redução nos valores de vazios 

comunicantes em relação ao índice de vazios, em comparação a M2, isso se deu 

provavelmente devido a utilização de areia nessa mistura. 

 

 

 

Figura 42: Comparação de valores observados de índice de vazios e vazios comunicantes nas seções 
topo, meio e base, de acordo com as misturas M1, M2 e M3. 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada; 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração; 
Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada. 

 



79 
 

 

4.5 PERMEABILIDADE  

 

 

Os resultados e o desvio padrão encontrados para o coeficiente de permeabilidade k 

em permeâmetro de carga variável para as misturas estudadas estão apresentados na Tabela 

12. 

 

 

Tabela 12: Média e desvio padrão dos coeficientes de permeabilidade das amostras 
estudadas dos corpos de prova de concreto permeável 
 

Misturas 
Coeficiente de permeabilidade k (cm/s) 

Topo Meio Base 

M1 0,42 ± 0,13 0,47 ± 0,03 0,90 ± 0,13 

M2 0,18 ± 0,01 0,16 ± 0,04 0,23 ± 0,08 

M3 0,13 ± 0,01 0,15 ± 0,05 0,17 ± 0,03 

Dosagem dos concretos: 1:4:0,35 relação cimento/agregado/água em massa 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração 
Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada 

 

 

 Tennis et al, (2004) definiram valores entre 0,21 cm/s e 0,54 cm/s como valores 

típicos para revestimentos de pavimentos. Os resultados obtidos na mistura M1 se enquadram 

na faixa proposta para o topo e o meio da mistura, a base está acima do limite devido à má 

compactação. Os resultados das misturas M2 e M3 estão ligeiramente abaixo do limite 

inferior, entretanto se aproximam de resultados encontrados em estudos anteriores. Batezini 

(2013) obteve valores do coeficiente entre 0,13 e 0,15 cm/s e Kajio et al. entre 0,03 e 

0,18cm/s. 

 Os resultados obtidos na M3 são inferiores ao da M2, todavia, são dois os fatores que 

podem ter influenciado nessa redução: adensamento mecânico e adição de areia. Para uma 

melhor comparação na influencia dos dois fatores, seria ideal que uma nova mistura fosse 

realizada mantendo a compactação manual e vibração e fazendo a substituição em massa de 

7% do agregado graúdo por areia, ou, manter a compactação somente mecânica e não fazer a 

adição da areia.  

Mesmo havendo segregação na mistura M3, a permeabilidade não foi prejudicada na 

base do corpo de prova, assim como a porcentagem de vazios comunicantes. 
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Como esperado, a mistura M1 obteve a maior permeabilidade hidráulica, seguida da 

mistura M2 e M3, estes valores seguiram a mesma tendência observada para os valores de 

índice de vazios e vazios comunicantes e foram inversamente proporcionais aos valores de 

massa específica aparente. Este fato evidencia a confiabilidade dos resultados encontrados 

nessa pesquisa.  

 

 

4.6 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  

 

 

A Tabela 13 apresenta os valores encontrados para resistência à tração por compressão 

diametral dos corpos de prova das misturas estudadas. 

 

Tabela 13: Média e desvio padrão dos valores de força e tensão obtidos no ensaio de tração por 
compressão diametral nas misturas estudadas 
 

Misturas M1 M2 M3 

Corpos 
de prova Força (kN) Tensão (MPa) Força (kN) Tensão (MPa) Força (kN) Tensão (MPa) 

1 2,23 1,43 3,67 2,42 3,27 2,16 
2 2,3 1,42 2,98 1,73 3,35 1,94 

3 2,43* 1,54* 2,6 1,97 2,61 1,98 

4 2 1,28 3,75 2,03 3,37 1,83 
5 2,27 1,43 3,29 2,06 3,99 2,49 

6 2,54 1,65 1,98* 1,26* 3,81 2,42 
  Média 1,43±0,07 Média 2,00±0,25 Média 2,14±0,27 
 (*) Valor descartado devido a algum erro na execução 
Dosagem dos concretos: 1:4:0,35 relação cimento/agregado/água em massa 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração 
Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada 

 

 

O DNER-ES 386/99 específica que é exigido uma resistência à tração por compressão 

diametral maior ou igual a 0,55 MPa para camadas porosas. Todos os valores encontrados 

estão bem acima do limite exigido e dos valores encontrado em estudos anteriores.  Oliveira 

(2013) obteve valores entre 0,48 MPa e 0,78 MPa. Castro (2015), entre 0,175 MPa e 1,286 

MPa, Dunke (2005) entre 0,62MPa e 0,80 Mpa e Batezini (2013) entre 1,24 MPa e 1,45MPa. 

Os valores desse trabalho podem estar um pouco superestimados devido à capacidade de 
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carga da prensa utilizada de 100 toneladas. Os valores de força máxima aplicada nos corpos 

de prova correspondem a apenas aproximadamente 0,2% da carga máxima da prensa, e assim 

pode haver erros. Mesmo assim, foi observado um aumento na resistência quando comparadas 

as misturas M1, M2 e M3, fato já esperado, considerando que foram inversamente 

proporcionais aos valores de índice de vazios obtidos para a mistura. 

Além disso, não foram observadas diferenças significativas nos valores de resistência à 

tração quando se analisou o topo ou a base dos corpos de prova. 

 

 

4.7 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL 

 

 

A Tabela 14 apresenta dos valores encontrados para resistência à compressão dos 

corpo de prova das misturas estudadas. 

 

Tabela 14: Média e desvio padrão dos valores de força e tensão nos ensaios de resistência à 
compressão unidirecional das misturas estudadas 
 

Misturas M1 M2 M3 

Corpos de 
prova 

Força  
(kN) 

Tensão 
(MPa) 

Força 
 (kN) 

Tensão 
(MPa) 

Força  
(kN) 

Tensão 
(MPa) 

1 50,20 6,43 100,30 12,8 147,30 18,75 
2 62,80 7,92 83,40 10,7 141,80 18,11 

3 59,70 7,55 99,10 12,7 181,00 23,21 

4 45,20 5,84 92,30 11,9 180,40 23,20 

5 34,20 4,40 92,30 11,7 163,90 20,81 

Média 50,42 ± 11,51 6,43 ± 1,41 93,48 ± 6,75 11,9 ± 0,9 162,88 ± 18,19 20,8± 2,4 
Dosagem dos concretos: 1:4:0,35 relação cimento/agregado/água em massa 
Mistura 1: Adensamento manual. Duas camadas, 12 golpes/camada 
Mistura 2: Adensamento manual e mecânico. Três camadas, 25golpes/camada e 5 segundos de vibração 
Mistura 3: Substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia. Adensamento mecânico. Duas camadas, 10 segundos por camada 

 
 
 
 Os valores obtidos para a primeira mistura encontram-se muito próximos ao limite 

inferior encontrado na literatura em que a resistência à compressão de concretos permeáveis 

varia entre 4,1 MPa e 55,8 MPa. Resultado atribuído a mau adensamento da mistura e 

consequente elevado índice de vazios.  

 Goede (2009) obteve valores variando entre 9,2 MPa e 11,5 MPa para corpos 

de prova com índice de vazios variando entre 0,26 e 0,28, valor similar ao obtido na mistura 
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M2. Observa-se que, o presente estudo obteve valores de resistência à compressão em média 

16% mais elevados para a mistura M2 que apresenta valores similares de índice de vazios ao 

obtido pelo autor.  

Segundo ACI 522R-10, a resistência à compressão simples para concreto permeável 

deve variar entre 2,8 e 28MPa, o valor médio encontrado para a mistura M3 é 25% menor que 

o limite superior.  O aumento significativo dos resultados na mistura M3 em relação à mistura 

M2 deve-se à adição de areia e ao adensamento mecânico empregado. 

Assim como na resistência à tração por compressão diametral, o aumento da 

resistência das pastas foi acompanhado pela redução do índice de vazios. No entanto, para a 

mistura 3, obteve uma pequena redução do índice de vazios em relação à mistura 2 e um 

grande ganho na resistência à compressão, que pode ser atribuído principalmente à adição de 

areia nessa mistura. 

Apesar dos valores razoáveis de resistência à compressão encontrados para M3, o 

resultado ainda é inferior aos 35 MPa necessários para o uso em pavimentação. Acredita-se 

que o concreto pudesse alcançar valores de resistência mais altos, caso fosse utilizado um 

agregado graúdo de maior qualidade. 

 

 

4.8 ENSAIO CÂNTABRO 

 

 

Não foi possível obter resultados para o ensaio de cântabro. Os corpos de prova não 

apresentaram uma resistência significativa à desagregação, provavelmente devido à baixa 

resistência a abrasão do agregado que obteve um índice Los Angeles de 75%, sendo no 

máximo 20% o valor indicado. 

A Figura 43 apresenta o corpo de prova após o ensaio de cântabro, onde pode ser 

observada a total desagregação do corpo de prova após o ensaio. 
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Figura 43: Corpo de prova após o ensaio de cântabro. Fonte: Imagem pessoal 
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5 CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE NOVAS PESQUISAS 

 

O objetivo do trabalho foi de analisar e compor um traço de concreto permeável para 

a utilização em estacionamentos. Analisando os resultados obtidos, foi verificado que o 

concreto superou os valores mínimos exigidos para permeabilidade na mistura M1 e obteve 

resultados um pouco abaixo do limite nas misturas M2 e M3. Apesar de obtido um valor de 

resistência a compressão unidirecional superior a outros resultados de literatura para a mistura 

M3, nenhuma mistura atende a resistência mínima de 35MPa.  As três misturas atenderam aos 

requisitos de vazios comunicantes, absorção e resistência á flexão por compressão diagonal, 

todavia, os resultados obtidos no ensaio de Cântabro não atenderam os parâmetros exigidos, 

provavelmente devido a baixa resistência a abrasão dos agregados, confirmada pelo ensaio de 

abrasão Los Angeles, onde foi obtida uma taxa de 75% sendo entre 18% e 20% o ideal. 

Destaca-se o ganho de resistência verificado na mistura M3 resultado da 

compactação mecânica e da substituição de 7% em massa do agregado graúdo por areia.  

Foi possível observar a importância e a influência nos resultados do tipo de 

compactação empregado em cada mistura. 

Com os parâmetros mínimos atingidos, a seguir apresentam-se sugestões para 

trabalhos futuros: 

1) Reduzir o tempo de vibração de 10 segundos por camada para 5 segundos por 

camada e realizar novos ensaios para os corpos de prova; 

2) Usar compactação mecânica em um traço de concreto sem adição de areia para 

obter uma comparação real entre os resultados obtidos nesse trabalho; 

3) Analisar a influência do uso de agregados reciclados na composição; 

4) Alterar o fator água/cimento em outras misturas e analisar sua influência; 

5) Realizar uma mistura baseando-se no artigo A Modified method for the design of 

pervious concrete mix de Nguyen et al. (2014), onde é abordada uma dosagem mais analítica, 

e comparar os resultados com os resultados já obtidos; 

6) Analisar a influência de sílica ativa na mistura, assim como outros aditivos; 
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