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Resumo 

Este trabalho apresenta na primeira etapa a confecção 
do concreto permeável onde variou-se a granulometria 
do agregado graúdo, de forma que foram feitos três tipos 
de moldagens com granulometrias uniformes de 
tamanhos diferentes. O concreto foi confeccionado com 
frações 9,5; 6,3 e 4,75 mm. Na segunda etapa, avaliou-
se a adição de 20 e 40% de areia em relação a massa 
de cimento do concreto permeável. Todos os concretos 
obtiveram permeabilidade mínima (0,10 cm/s), porém 
nenhum atingiu o mínimo de 20 MPa para compressão. 

Introdução  

O agregado graúdo é predominante no concreto 
permeável, tal característica confere um índice de vazios 
que varia de 15 a 35%, e estes vazios permitem a 
infiltração e percolação da água. A proporção entre água 
e cimento (a/c) é baixa se comparado com concreto 
convencional, tendo valor máximo de 0,35. O concreto 
deve ter permeabilidade mínima de 0,10 cm/s, valores 
de resistência à compressão e à tração de no mínimo 20 
MPa e 2,0 MPa, respectivamente. 

As características do agregado são de suma 
importância para o concreto permeável. A quantidade e 
o tipo de cada parcela de agregado podem influenciar na 
percolação, no intertravamento das partículas e 
consequentemente nas resistências mecânicas e 
permeabilidade do concreto permeável. 

Material e Métodos 

Para a primeira etapa do o trabalho, foram 
confeccionados corpos de prova de concreto permeável 
com agregado graúdo em três frações diferentes. As 
frações granulométricas uniformes utilizadas no 
experimento foram 9,5, 6,3, e 4,8 mm.  

Na segunda etapa, foi testado o comportamento 
do concreto permeável com adição de areia em relação 
à massa de cimento. Primeiramente foi adicionado 20% 
de areia em relação à massa de cimento, e 
posteriormente uma quantidade de 40%. Baseou-se em 
um traço piloto que não continha areia para essa etapa 
(1:4,9). Foi utilizada granulometria contínua para os 
agregados graúdos. Fixou-se a porosidade em todos os 
experimentos para se obter um padrão nos ensaios.  

Resultados e Discussão 

Os resultados de Resistência à Compressão e 

Permeabilidade estão contidos na Figura 1: 
 

 

 
Figura 1. Valores obtidos de Resistência à Compressão (MPa) e 
Permeabilidade (cm/s) na 1ª e na 2ª etapa do trabalho. 

Analisando os dados obtidos na primeira etapa, 
observa-se que dentre as 3 frações a que obteve maior 
resistência à compressão foi a fração 6,3 mm. Não foi 
obtida uma variação significativa entre os 3 resultados. A 
permeabilidade foi reduzindo, à medida que a fração 
granulométrica diminuía.  Na segunda etapa, avaliou-se 
a adição de areia em relação à massa de cimento. 
Observa-se que conforme foi adicionada areia, a 
resistência à compressão foi diminuindo. Isso deve-se ao 
fato de que, inserindo areia, a mesma cria uma 
argamassa envolvendo os agregados, reduzindo a 
cobertura de ligante cimentício e a coesão entre pasta 
de cimento com agregados graúdos. Os três obtiveram a 
permeabilidade mínima de 0,10 cm/s. Nenhuma das 
etapas atingiu o mínimo de 20 MPa para compressão. 

Conclusões 

Analisando os resultados, observa-se que a 
granulometria uniforme não apresentou variações 
significativas entre as três frações para resistência à 
compressão. Para a adição de areia ser benéfica, é 
necessário que se faça alterações no traço ou uso de 
aditivos. Se feita de maneira controlada, os agregados 
menores preenchem os vazios dos agregados maiores, 
intertravando as partículas, aumentando a resistência. 
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