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RESUMO 

 

 Vivenciamos, atualmente, um crescente aumento da consciência ecológica da 

nossa sociedade. Com o setor da construção civil não é diferente. É fundamental que esse pense 

de maneira ecológica. Diante disso, vemos o aumento do uso de agregados provenientes de 

construções e demolições, antes descartados no meio-ambiente. Aliado a isso, vê-se que o 

processo de urbanização das cidades acaba por provocar aumento das áreas impermeabilizadas, 

gerando crescimento do escoamento superficial. Este trabalho se propõe a desenvolver uma 

tipologia de pavimentação urbana em concreto autodrenante, denominada de piso drenante, que 

se trata de uma alternativa sustentável de pavimento. Esse produto também se propõe a 

incorporar em sua composição material reciclável proveniente dos resíduos da construção civil, 

desenvolvendo um produto que tem preocupação com a sustentabilidade das cidades e com o 

meio ambiente. O piso drenante também foi produzido com agregados naturais, para se verificar 

se o piso produzido com agregados reciclados se comporta de maneira semelhante. Foram 

realizados ensaios nas placas de piso drenante para verificar suas resistências à compressão, 

flexão, impacto e permeabilidade. Nos resultados observou-se que o piso produzido apresenta 

boa permeabilidade, atendendo a sua principal função, e boa resistência ao impacto, entretanto, 

apresentou baixas resistências à compressão e flexão. 

 

Palavras-chaves: piso drenante, agregados reciclados, agregados naturais. 
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ABSTRACT 

 

We live, today, an increasing ecological awareness in our society. Within 

he construction industry is no different. Since this way of thinking is essential to it, we see the 

increasing use of aggregates from construction and demolition, before discarded into the 

environment. Allied to this, it is seen that the process of urbanization of 

cities eventually causes an increase in impermeable areas, generating growth runoff. This study 

aims to develop a typology of autodraining concrete urban paving, called draining floor, a 

sustainable alternative flooring. This product also intends to incorporate into its composition 

recyclable material from the waste of construction, developing a product that has concerns 

about the sustainability of cities and the environment. The floor drainage was also produced with 

natural aggregates, to see if the flooring made with recycled aggregates behaves similarly. Assays 

were performed in draining floor boards to check their resistance to compression, bending, 

impact and permeability. The results showed that the floor produced has good permeability, 

achieving its main function, and good impact resistance. They also showed, however, 

low resistance to compression and bending. 

 

Keywords: floor drainage, recycled aggregates, natural aggregates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vê-se, atualmente, o aumento da conscientização da população pela importância da 

reciclagem de materiais, auxiliando o planejamento ambiental das cidades e contribuindo para o 

equilíbrio do meio ambiente, tendo como conseqüência um acréscimo da qualidade de vida 

urbana, que necessita cada vez mais de novas e melhores estratégias ambientais para se sustentar. 

Como a construção civil é um dos setores de grande ascendência em nosso País, é 

fundamental que se pense, de maneira ecológica, em um destino para resíduos e demais 

componentes construtivos que são descartados no meio-ambiente. Iniciou-se, portanto, no Brasil, 

por volta dos anos 80, o processo de reciclagem de resíduos oriundos da construção civil, 

entretanto, o avanço deste processo se deu a partir do ano de 2002, quando foi publicada a 

Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Muitas cidades brasileiras, sobretudo aquelas que apresentam processos acelerados de 

urbanização, sofrem graves impactos ambientais provocados pela intensa deposição de resíduos 

da construção civil. Essa grande massa de resíduos, que no Brasil varia de 50% a 70% da massa 

de resíduos sólidos urbanos gerados, deve ter impulsionado, quando possível, o seu reuso ou 

reciclagem, ao invés do descarte em aterros ou locais inadequados.  

Tendo em vista que grande parcela dos resíduos da construção civil é oriunda dos 

canteiros de obras e de serviços de demolição (PINTO, 1999), pode-se denominá-los 

genericamente de resíduos de construção e demolição. 

A utilização de agregados, provenientes da reciclagem dos resíduos de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras da construção civil, como componentes básicos de 

pavimentos são práticas comuns principalmente em países europeus, na Austrália e nos Estados 

Unidos (AMADEI, 2011). No Brasil, também há a utilização de agregados reciclados dos mais 

variados tipos como componente de revestimento primário, de base, reforço de subleito e sub-

base, proporcionando bons resultados no produto final (ALMEIDA et al, 2009). Assim, a 

utilização de agregados reciclados para execução de pavimentos apresenta sucesso e proporciona 

grandes expectativas e abrangência de aplicações para esse tipo de tecnologia.   

Aliado a esta problemática, a drenagem pluvial urbana tem um importante papel na 

infraestrutura de uma cidade. O principal objetivo da construção das redes de drenagem pluvial é 

a remoção das águas pluviais, que não conseguem infiltrar, da forma eficiente, devido ao 



 

 

11 

processo de impermeabilização das cidades. Dessa forma, evitam-se os transtornos, riscos de 

inundação e conseqüentemente os prejuízos por estes causados (TUCCI, 2005).  

No Brasil, os problemas relacionados à drenagem pluvial urbana tornam-se cada vez 

mais evidentes devido ao crescimento urbano das cidades, causando impactos significativos na 

população e no meio ambiente. Esses impactos vêm deteriorando a qualidade de vida da 

população, devido ao aumento da frequência e do nível das inundações, prejudicando também a 

qualidade da água, com o aumento de poluentes e materiais sólidos no escoamento pluvial. 

Diante do exposto, deve-se pensar em alternativas que proporcionem minimizar, ou 

até cessar, tal problemática. Uma possibilidade de solução seria o uso de pavimentos drenantes, 

que auxiliam na capacidade de infiltração do solo das águas pluviais, outrora perdidas devido ao 

avanço das áreas urbanas impermeáveis, combinadas com a falta de políticas governamentais 

adequadas, gerando uma redução dos volumes escoados. 

 O pavimento permeável, chamado aqui de piso drenante, trata-se de um produto 

voltado à pavimentação para pedestres na área urbana, onde a permeabilidade trata-se da 

principal característica a ser estudada. O desenvolvimento deste produto também se propõe a 

incorporar material reciclável proveniente de resíduos da construção civil. Ao mesmo tempo em 

que se desenvolve um produto de baixo custo e que atenda as especificações das normas técnicas 

existentes, utilizando um material que, em geral, é descartado de forma indevida na natureza. 

Direcionado a essa nova tecnologia, é importante se preservar o bem estar da 

população, aumentando a qualidade de vida da comunidade e do meio urbano, proporcionando 

uma melhora da drenagem urbana, através do desenvolvimento de um produto que tem a 

preocupação com a sustentabilidade das cidades e com o meio ambiente.  

 

1.1 OBJETIVOS 

  

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um piso permeável com o uso de agregados reciclados, miúdos e 

graúdos, de resíduos da construção civil. 

 



 

 

12 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar a eficiência do material produzido por meio da comprovação da sua taxa de 

permeabilidade; 

b) Avaliar um piso cuja resistência à compressão e flexão se encontre dentro dos limites 

estabelecidos por norma; 

c) Avaliar um piso com agregado natural para efeito comparativo ao produzido com 

agregado reciclado; 

d) Verificar se o piso permeável produzido com agregado reciclado apresenta resistência ao 

impacto similar à do produzido com agregado natural. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição 

 

2.1.1 Introdução 

 

O consumo de recursos naturais e de energia tem aumentado proporcionalmente 

ao crescimento e desenvolvimento da população mundial. Com base neste fato, vêem-se 

significativas mudanças de postura em relação ao meio ambiente nas últimas décadas. 

Primeiro, houve uma grande preocupação com os desastres e catástrofes ambientais. 

Atualmente, a preocupação ambiental diz respeito, entre outras coisas, ao excessivo ou 

ineficiente consumo de recursos ambientais (LEITE, 2001). 

Para se ter um desenvolvimento sustentável as empresas têm que adotar em seus 

meios de produção medidas de eficiência e de melhor aproveitamento de todos os recursos 

usados em sua produção (PAIVA et al, 2005). A partir desta filosofia, há o crescimento do 

conceito da reciclagem de materiais.  Segundo Paiva et al (2005), todas as ações que tenham 

como objetivo permitir a reutilização de materiais e/ou produtos, de modo a estender seu ciclo 

de vida e diminuir os problemas com a forma de deposição dos resíduos ou de emissão de 

poluentes, são consideradas atividades de reciclagem. 

A reciclagem de resíduos da construção e demolição (RCD) se iniciou na Europa, 

logo após a Segunda Guerra Mundial. Diversas cidades alemãs se utilizaram da grande 

quantidade de entulho gerado pela guerra para produzir agregado reciclado de alvenaria e este 

foi utilizado na reconstrução das cidades. A Inglaterra também fez uso dos escombros 

deixados pela guerra, porém em menor uso que a Alemanha. Segundo Leite (2001): 

A partir de então, vários trabalhos e pesquisas vêm sendo desenvolvidas para 

aumentar o potencial de reutilização do resíduo de construção. Com base neste fato, 

LEVY e HELENE (2000) afirmam que 1946 marca o início do desenvolvimento da 

reciclagem de resíduos da construção e demolição. 

No Brasil, o primeiro estudo sistemático para a utilização de resíduos de 

construção e demolição foi concluído em 1986, pelo arquiteto Tarcísio de Paula Pinto. Sua 

pesquisa consistiu em estudar o uso do agregado reciclado para a produção de argamassas 

(LEITE, 2001). A reciclagem dos resíduos da construção teve início efetivo no Brasil em 

1991, em Belo Horizonte, e hoje já existem algumas usinas de reciclagem deste material 

espalhadas pelo Brasil (LEITE, 2001).  
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A cadeia produtiva da construção civil, também denominada construbusiness, 

apresenta importantes impactos ambientais em todas as etapas do seu processo: extração de 

matérias-primas, produção de materiais, construção, uso e demolição. Qualquer sociedade 

seriamente preocupada com esta questão deve colocar o aperfeiçoamento da construção civil 

como prioridade (PAIVA et al, 2005).  

A construção civil é um dos maiores consumidores de matérias-primas naturais e 

uma grande geradora de resíduos sólidos urbanos. A reciclagem dos resíduos da construção e 

demolição se apresenta, então, como uma opção de preservação dos recursos naturais 

existentes substituindo, em grande parte, os agregados naturais empregados na produção de 

concreto, blocos e base de pavimentação, através do uso de agregados reciclados provenientes 

dos entulhos gerados na construção civil.  

Praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são 

geradoras de entulho. No processo construtivo, o alto índice de perdas do setor é a principal 

causa do entulho gerado. Os fatores que determinam o desperdício em obras são: insuficiência 

de definição em projetos, ausência de qualidade dos materiais e componentes de construção 

existentes no mercado, ausência de procedimentos e mecanismos de controle na execução 

(PINTO, 1992). Pode-se citar, ainda, a urbanização desordenada, que faz com que as 

construções passem por adaptações e modificações gerando mais resíduos, o aumento do 

poder aquisitivo da população e as facilidades econômicas que impulsionam o 

desenvolvimento de novas construções e reformas, estruturas mal concebidas que necessitam 

de manutenção corretiva, desastres naturais e desastres provocados pelo homem (LEITE, 

2001 apud Cabral e Moreira, 2011).  

Um fator agravante do problema se refere à deposição inadequada dos RCD. 

Muitas cidades brasileiras, sobretudo aquelas que apresentam processos acelerados de 

urbanização, sofrem graves impactos ambientais provocados pela intensa deposição irregular 

de resíduos da construção civil. De acordo com Cabral e Moreira (2011), a deposição 

inadequada do RCD compromete a paisagem do local; o tráfego de pedestres e de veículos; 

provoca o assoreamento de rios, córregos e lagos; entupimento da drenagem urbana, 

acarretando enchentes; além de servirem de pretexto para o depósito irregular de outros 

resíduos não-inertes, propiciando o aparecimento e a multiplicação de vetores de doenças, 

arriscando a saúde da população vizinha. É fundamental, portanto, que haja uma correta 

gestão dos resíduos da construção buscando evitar a ocorrência de tais problemas. 

Um grande marco da gestão de resíduos da construção civil no Brasil se deu em 

2002 quando foi publicada a Resolução 307 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente). A resolução definiu diretrizes para o gerenciamento desses resíduos, inclusive em 

relação às responsabilidades, tanto do poder público, no caso as prefeituras, como das 

empreiteiras. A classificação dos resíduos e o incentivo à minimização da geração, à 

reutilização e à reciclagem são outros aspectos importantes trazidos pela resolução. 

 

2.1.2 Classificação e composição dos resíduos da construção civil 

 

A ABNT define resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos os que resultam de 

atividade da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrições. Quanto ao aspecto econômico eles se dividem em: aproveitáveis, 

recuperáveis e inaproveitáveis.  

A NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos sólidos de acordo com a 

atividade que lhe deu origem e com seus constituintes em duas classes. Os resíduos classe I, 

considerados perigosos, e os resíduos classe II, compostos por resíduos não perigosos, 

resíduos classe II-A (não-inertes) e resíduos classe II-B (inertes). 

Atualmente, há uma classificação mais adequada, a qual é dada pela Resolução 

307 do CONAMA, que classifica os resíduos da construção civil em 4 classes. A Resolução 

348, de 16 de agosto de 2004, e a Resolução 431, de 24 de maio de 2011, modificaram a 

classificação da resolução 307, inserindo o amianto como material perigoso (classe D) e 

mudando a classificação do gesso, de classe C para a classe B, respectivamente. Embora o 

gesso tenha sido reclassificado como resíduo classe B, este ainda necessita ser depositado em 

recipiente próprio, não sendo permitido a sua mistura com os demais resíduos classe B, nem 

com outras classes (CABRAL E MOREIRA, 2011). O quadro abaixo apresenta a 

classificação de acordo com a Resolução 307.  
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Quadro 1: Classificação dos resíduos da construção civil pela Resolução 307 

 

 

Fonte: Cabral e Moreira, 2011. 

 

Segundo Leite (2001), alguns estudos reconhecem falhas na classificação dada 

pela ABNT. Os resíduos da construção e demolição consistem em materiais pesados e de 

grande volume, que quando depositados indiscriminadamente são verdadeiros focos para 

depósitos de outros tipos de resíduo, que pode gerar contaminações devido à lixiviação ou 

solubilização de algumas substâncias nocivas. Deste modo, mudando a classificação dos RCD 

para classe I ou classe II-A. 

Lima (2012) mostra que os resultados de análise de periculosidade e solubilidade 

do RCC Classe A de Fortaleza não é tóxico, porém não é inerte, ou seja, deve-se classificá-lo 

como Classe II-A – Não perigoso e não inerte, de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004). 

Lima (2012) conclui que os resíduos de construção civil de Fortaleza são 

constituídos, em media, de 93,38% de resíduos Classe A, 6,4% Classe B, 0,02% Classe C e 

0,2% Classe D, conforme classificação da Resolução Nº 307 (CONAMA, 2002). 

A composição do RCD é variável em função da região geográfica, da época do 

ano, do tipo de obra, dentre outros. No Brasil, estima-se que, em média, 65% do material 

descartado é de origem mineral, 13% são madeira, 8% são plásticos e 14% são outros 

materiais. As construtoras são responsáveis pela geração de 20 a 25% desse entulho, sendo 

que o restante provém de reformas e de obras de autoconstrução (TECHNE, 2001 apud 

Oliveira et al, 2011).  
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Em 2008, a COOPERCON-CE – Cooperativa da Construção Civil do Estado do 

Ceará – divulgou dados percentuais de resíduos, por classe, produzidos em obras verticais de 

Fortaleza-Ce, cadastradas na cooperativa, apontando para uma produção de 74% de resíduos 

classe A, 10% da classe B, 15% da classe C e 1% da classe D (NOVAES; MOURÃO, 2008 

apud Cabral e Moreira, 2011). 

Dos constituintes do RCD de Fortaleza, a argamassa foi o principal, 

correspondendo, em média, a 38% da massa do RCD. Em seguida, se encontram os resíduos 

de concreto e de cerâmica vermelha, com 14 e 13%, em média, respectivamente, do total do 

RCD. A soma do percentual desses constituintes, os quais são passíveis de reciclagem, atinge 

65% do total do RCD de Fortaleza (OLIVEIRA et al, 2011). Logo, há uma grande quantidade 

de resíduos que podem retornar a cadeia produtiva na forma de agregados reciclados. 

 

2.1.3 Conscientização para o uso de RCD 

 

No Brasil, o volume gerado de resíduos sólidos, no ano de 2010, foi de 60 milhões 

e 800 mil toneladas, de acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira das 

Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe). Desse total, 31 milhões se originaram em novas 

construções e demolições (Revista Empreendedor, 2012). 

Diante deste volume, é fundamental que haja a conscientização por parte de todos 

do benefício que a reciclagem deste resíduo oferece. Embora proporcione para uma obra uma 

economia de cerca de 30% em relação aos materiais convencionais e permita um significativo 

ganho ambiental, uma vez que preserva os recursos naturais e evita o acúmulo de resíduos 

durante a construção de todos os tipos de empreendimento, ainda é pequeno o uso de material 

reciclado nesse segmento. 

É necessário que haja uma reeducação e taxação no que diz respeito à separação 

dos materiais na própria obra. Para a reciclagem, a segregação é fundamental para garantir um 

produto final de melhor qualidade, no caso dos agregados, um material mais homogêneo. 

Outro obstáculo existente é a falta de comprometimento efetivo por parte do 

Poder Público para que os municípios usem o material e incentivem os prestadores de 

serviços e fornecedores a consumir o agregado reciclado. Falta no País uma política clara e 

objetiva de incentivos tributários para a reciclagem. Alguns municípios têm estimulado o uso 

de agregados reciclados a partir de legislação específica, criando decretos e portarias que 

obrigam o uso nas obras públicas. Em São Paulo, por exemplo, o decreto 48.075 de 2006 
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estabelece que as obras e serviços de pavimentação devem ser executadas com agregados 

reciclados oriundos dos resíduos sólidos da construção civil. 

 

2.2 Agregados reciclados 

 

Segundo a NBR 15116 (ABNT, 2004), agregado reciclado trata-se do material 

granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção ou demolição de obras 

civis, que apresenta características técnicas para aplicação em obras de edificação e infra-

estrutura.  

Os agregados reciclados dividem-se em dois tipos. Os que são compostos em sua 

fração graúda de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e 

rochas são classificados como Agregados de Resíduo de Concreto (ARC). Já os que possuem 

composição em massa inferior a 90% de fragmentos à base de cimento Portland e rochas, 

denominam-se Agregados de Resíduo Misto (ARM). 

Segundo Gonçalves (2001), os agregados reciclados possuem algumas diferenças 

entre suas propriedades e a dos agregados naturais, estas estão principalmente relacionadas à 

quantidade de argamassa do concreto original aderida à superfície dos mesmos. Esta camada 

de argamassa aderida influencia desde as propriedades do agregado, até as do concreto feito 

com ele, seja no estado fresco ou endurecido. Como exemplo, foram listadas algumas destas 

diferenças, onde os dados apresentados referem-se às propriedades dos agregados reciclados 

quando comparadas aos agregados naturais de mesmas características, Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Diferença entre agregados reciclados e agregados naturais. 
 

Propriedades Diferença 

Porosidade Maior 

Absorção de água Maior 

Massa específica Menor 

 
Fonte: Gonçalves, 2001. 

 

A porosidade varia para cada tipo de material presente nos resíduos de construção 

e demolição. Quanto menor a porosidade do RCD, mais resistente a esforços mecânicos ou de 

abrasão será o agregado reciclado e menor será o teor de finos que ele possuirá. A porosidade 
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de um agregado é expressa pela relação percentual entre o volume de vazios e o volume de 

sólidos. 

A absorção de água é uma das propriedades ligadas à porosidade cuja 

determinação é das mais simples. As duas propriedades são diretamente proporcionais. Em 

conseqüência da variação da porosidade do agregado reciclado, a absorção de água também 

apresentará variabilidade (TENÓRIO, 2007).  

A massa específica é outra propriedade intimamente ligada à porosidade, e as duas 

guardam entre si uma relação inversamente proporcional. Assim como a absorção de água, a 

massa específica dos agregados reciclados sofre variabilidade em conseqüência da variação da 

porosidade (TENÓRIO, 2007).  

A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição (ABRECON) nos apresenta cinco normas brasileiras existentes referentes aos 

resíduos sólidos. Dentre tais normas duas referem-se em particular aos agregados reciclados. 

A primeira trata-se da NBR 15115 (ABNT, 2004) que estabelece os critérios para execução de 

camadas de reforço do subleito, sub-base e base de pavimentos, bem como camada de 

revestimento primário, com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil, em 

obras de pavimentação. A outra é a NBR 15116 (ABNT, 2004) que estabelece os requisitos 

para o emprego de agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. Assim, para 

garantir a qualidade dos agregados de RCD é necessário atender aos requisitos especificados 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A tabela 1 apresenta os requisitos 

necessários para que um agregado reciclado possa ser utilizado na produção de concreto sem 

função estrutural. 

Tabela 1 – Requisitos para agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem função estrutural. 
 

Graúdo Miúdo Graúdo Miúdo

≥ 90 - Anexo A -

≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 12 NBR NM 53 NBR NM 30

Cloretos

Sulfatos

Materiais não minerais ¹
Anexo A Anexo B

Torrões de argila

Teor total máximo de 
contaminantes -

≤ 10% ≤ 15% ≤ 10% ≤ 20% NBR NM 46

Contaminantes - teores 
máximos em relação à massa 
do agregado reciclado (%)

Teor de fragmentos à base de cimento e rochas %

Absorção de água (%)

Propriedades

1) Para os efeitos dessa Norma, são exemplos de materiais não minerais: madeira, plástico, betume, materiais carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos

Teor de material passante na malha 75�m(%)

Agregrado 
graúdo

Agregado 
miúdo

ARC ARM

Agregado reciclado classe A Normas de ensaio

1

1

2

2

3

NBR NM 9917

NBR NM 9917

NBR NM 7218

  

 
Fonte: ABNT, NBR 15116 (2004) 
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2.3 Concreto reciclado 

 

Segundo Angulo (2011), o concreto com agregados reciclados é aquele produzido 

com resíduos britados, em substituição parcial ou total aos agregados convencionais. Como os 

agregados convencionais, oriundos de rochas britadas, seixos e areias lavadas de rio são muito 

pouco porosos, a resistência ou durabilidade do concreto convencional é controlada 

exclusivamente pela porosidade (vazios) da pasta de cimento. Já os agregados reciclados são 

mais porosos que os agregados de rochas britadas e areias naturais. Assim, a resistência e a 

durabilidade deste outro tipo de concreto são controladas, não apenas pela porosidade da pasta 

de cimento, mas também pela porosidade do agregado, que facilmente ultrapassa os 10%. 

Assim, a diferença essencial entre um concreto convencional e um concreto reciclado é a 

porosidade. 

Em conseqüência dos agregados reciclados terem propriedades variáveis, os 

concretos com eles confeccionados também tendem a apresentar variabilidade das 

propriedades que dependem do agregado. O conhecimento dessas propriedades é tão 

importante quanto o conhecimento das propriedades do agregado, visto que é a partir do 

entendimento das relações existentes entre esses dois conjuntos de dados que se pode 

proporcionar o emprego adequado e confiável dos agregados reciclados. Também é baseado 

no conhecimento das propriedades e do desempenho dos concretos que se restringe ou se 

aponta seu melhor uso, dimensionam-se as estruturas e estabelecem-se valores limites em 

normas e recomendações (TENÓRIO, 2007).  

 

2.3.1 Procedimentos para a produção do concreto reciclado 

 

De acordo com Buttler (2003), para a produção de concretos reciclados, os 

procedimentos adotados na mistura acabam sendo decisivos na determinação das 

propriedades físicas e mecânicas do concreto. Há basicamente três métodos que são 

influenciados pela condição do agregado na mistura: 

• Agregado reciclado na condição não-saturada (estado seco); 

• Agregado reciclado na condição semi-saturada; 

• Agregado reciclado na condição saturada. 

Os agregados de RCD, quando porosos e adicionados secos no concreto, 

absorvem parte da água adicionada na pasta de cimento, nesse caso, ocorre redução da relação 
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água efetiva/cimento da pasta, implicando em perda de consistência e aumento discreto da 

resistência mecânica dos concretos (OLIVEIRA; VAZQUEZ, 1996 apud Angulo, 2011). 

Nas dosagens em que o agregado reciclado é previamente misturado com parte da 

água por um determinado tempo teremos uma condição semi-saturada. Nestas condições, a 

presença de água na superfície do agregado provocará uma retenção de grande quantidade de 

partículas de cimento ocasionando uma excelente aderência pasta/agregado. O agregado 

reciclado por não estar completamente saturado continuará absorvendo água da mistura fresca 

até atingir a condição saturada; quando no estado endurecido, a água que foi absorvida pelo 

agregado será mobilizada pela matriz de cimento acarretando um efeito conhecido como 

“cura interna”, que melhorará as características da matriz hidratando as partículas 

remanescentes de cimento não hidratado (BUTTLER, 2003). 

Quando o agregado encontra-se na condição saturada, a água absorvida pelo 

agregado pode ser considerada água livre, ocorrendo a migração da mesma para a pasta de 

cimento com conseqüente aumento na relação água efetiva/cimento, que provoca redução da 

resistência do concreto. Recomenda-se, portanto, uma pré-saturação (entre 80% e 90% da 

absorção de água). Trata-se de uma abordagem clássica utilizada para contornar a perda de 

consistência do concreto, evitando-se o uso de aditivos e melhorando seu comportamento 

mecânico (ANGULO, 2011). 

 

2.3.2 Propriedades do concreto reciclado 

 

Como dito anteriormente, os agregados reciclados apresentam diferenças de 

propriedade em comparação aos agregados naturais. O uso de agregados reciclados para 

produção de concreto provoca, portanto, alterações em suas propriedades.  

Conforme discutido, os agregados de RCD serão geralmente mais porosos que os 

agregados naturais. Dessa forma, para uma mesma relação água/cimento, ou seja, não 

contando com a água de saturação dos agregados, a porosidade total do concreto com 

agregados de RCD sempre será maior que a do concreto com agregado natural (ANGULO, 

2011). Levy (1997), concluiu que devido a essa maior porosidade, os concretos produzidos 

com agregados reciclados apresentam uma consistência mais seca do que os concretos 

preparados com agregados convencionais, para uma mesma relação água/cimento.  

O módulo de deformação do concreto tende a diminuir com o aumento da 

porosidade. Leite (2001) observou que à medida que a relação a/c aumenta, o módulo de 
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deformação do concreto tende a uma diminuição. Isto porque o módulo de deformação está 

muito ligado à porosidade da pasta de cimento, e esta porosidade aumenta com o aumento da 

relação água/cimento. Com o aumento da porosidade deve-se esperar, ainda, um aumento 

considerável da fluência, ou seja, haverá um aumento da deformação ao longo do tempo 

(ANGULO, 2011). 

Com relação à massa específica, esta tende a ser menor no concreto reciclado 

fresco do que no concreto convencional. Isso se deve devido à menor massa específica que os 

agregados reciclados apresentam e por uma maior quantidade de vazios incorporada com este 

material. Veras et al. (2012) constatam em seu trabalho que a massa específica do concreto 

reciclado é menor que do concreto convencional. 

A absorção do concreto reciclado é maior que a do concreto convencional. Veras 

et al. (2012) verificaram em seu trabalho que os concretos que contêm agregados reciclados 

apresentam um maior percentual de absorção de água em relação ao concreto de referência 

(produzido com agregados naturais), e verificou-se que quanto maior o percentual de material 

reciclado utilizado no concreto, maior era o percentual de absorção.  

Segundo Tenório (2007), em termos de relação da porosidade com a resistência, 

pode-se afirmar que o maior limitante da resistência dos concretos reciclados é o agregado 

reciclado em razão dele ser o principal responsável pela “introdução de porosidade” no 

sistema. Para Angulo (2011), a resistência mecânica do concreto com agregados de RCD 

(porosos) sempre será menor que a do concreto com agregado natural (sem poros). Essa 

resistência pode ser aumentada pela redução da relação a/c, reduzindo a porosidade da pasta 

de concreto. Veras et al. (2012), verificaram que o concreto com substituição parcial de 50% 

dos agregados naturais por agregados reciclados não apresentou uma redução significativa da 

resistência, já o concreto com substituição total dos agregados apresentou uma redução de 

cerca de 27% para a resistência à compressão aos 28 dias. Observando que nas primeiras 

idades a redução foi mais significativa que nos demais resultados. O concreto com 

substituição total apresentou redução de 63% em relação ao concreto de referência.  

 

2.4 Pavimento permeável e o escoamento superficial 

 

O crescimento das zonas urbanas das cidades brasileiras tem sido acompanhado, 

normalmente, de diversos problemas relacionados a setores da infra-estrutura como 

saneamento, transporte, abastecimento, dentre outros, incluindo, também, a drenagem das 
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águas pluviais, pois a urbanização exerce influência direta sobre os processos hidrológicos de 

uma bacia hidrográfica. 

A impermeabilização de grandes áreas, produto direto do desenvolvimento 

urbano, provoca aumento dos picos de vazão e, conseqüentemente, uma freqüência cada vez 

maior de inundações, decorrentes do aumento do escoamento das águas pluviais, menores 

perdas por infiltração e queda da capacidade de amortecimento natural da bacia. Tucci et al. 

(2001) afirmam que os problemas causados pela inundação dependem de dois fatores: o grau 

de ocupação da bacia pela população e a freqüência com que ocorrem as inundações. 

Segundo Araújo et al. (2000), a drenagem urbana tem sido desenvolvida com o 

princípio de drenar a água das precipitações o mais rápido possível para jusante. Desta forma, 

ocorre aumento da freqüência e magnitude das enchentes. Este aumento traz consigo o 

acréscimo do carreamento do lixo que muitas vezes é despejado de maneira inadequada e a 

conseqüente deterioração da qualidade da água. 

Silva (2006) afirma que as soluções tradicionais para a drenagem de águas 

pluviais em áreas urbanas estão voltadas para a canalização do escoamento. Os exemplos 

mais comuns consistem na construção de galerias subterrâneas e na retificação e revestimento 

de rios. Historicamente, a intenção implícita dessas soluções é transportar o mais rápido 

possível a água pluvial para fora do meio urbano. Entretanto, o processo acelerado de 

urbanização, observado em todo o mundo, evidenciou as limitações do uso dos sistemas 

tradicionais. As experiências práticas mostraram que essas soluções não são sustentáveis e 

atuam apenas no sentido de transferir a cheia para jusante, sem a solução definitiva para o 

problema de inundações. 

Os problemas causados pelo aumento das inundações podem ser minimizados 

com o planejamento do uso e ocupação do solo por meio de técnicas que aumentem a 

infiltração da água no solo, reduzindo, portanto, o escoamento superficial. Nesse contexto, 

conceitos recentes relacionados ao desenvolvimento de sistemas de drenagem urbana 

sustentáveis com o uso das chamadas soluções alternativas de drenagem são destacados. 

Para Silva (2006), as soluções alternativas procuram favorecer a detenção 

superficial e a infiltração da água pluvial, combinada muitas vezes com processos de 

armazenamento temporário. Normalmente, elas são destinadas a atuar sobre o escoamento 

proveniente de pequenas áreas de contribuição como lotes, ruas, passeios e, nesse caso, o 

controle é realizado na fonte. Entretanto, algumas soluções podem ser utilizadas para o 

controle do escoamento de área maiores, atuando de forma concentrada. Dentre essas 

soluções, as práticas mais difundidas correspondem às bacias de detenção (ou retenção); os 
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dispositivos de infiltração como trincheira de infiltração, planos de infiltração, bacias de 

percolação, dentre outros e, mais recentemente, o uso de revestimentos permeáveis.  

O pavimento permeável, chamado aqui de piso drenante, é capaz de reduzir 

volumes de escoamento superficial e vazões de pico a níveis iguais ou até inferiores aos 

observados antes da urbanização, motivo pelo qual este deve ter seu uso estimulado. 

 

2.4.1 Piso Drenante 

 

O piso drenante, também conhecido como pavimento permeável, é um dispositivo 

de infiltração onde o escoamento superficial é desviado através de uma superfície permeável 

para dentro de um reservatório de pedras localizado sob a superfície do terreno (Urbonas e 

Stahre, 1993, apud Acioli et. al., 2003). Segundo Schueler (1987) apud Acioli et. al. (2003), 

os pavimentos permeáveis são compostos por duas camadas de agregados (uma agregado fino 

ou médio e outra de agregado graúdo) mais a camada do pavimento permeável propriamente 

dito, conforme apresentado na Figura 1. 

Urbonas e Stahre (1993) apud Araújo (2000) classificam os pavimentos 

permeáveis basicamente em três tipos: (i) pavimento de asfalto poroso; (ii) pavimento de 

concreto poroso; (iii) e o pavimento de blocos de concreto vazados preenchidos com material 

granular, como areia ou vegetação rasteira, como grama. A camada superior dos pavimentos 

porosos (asfalto ou concreto) é construída similarmente aos pavimentos convencionais, com a 

diferença básica que a fração de areia fina é retirada da mistura dos agregados na confecção 

do pavimento. Os blocos de concreto vazados são colocados acima de uma camada de base 

granular (areia). Filtros geotêxteis são colocados sob a camada de areia fina para prevenir a 

migração da areia fina para a camada granular. 
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Figura 1: Pavimento permeável  
 

 
 

Fonte: Urbonas e Stahre, 1993 

 

Constata-se, na figura 1, que a camada subjacente ao piso drenante é composta por 

uma camada de areia sobreposta a uma camada de material granular, como brita. Essa última 

funciona como um reservatório de armazenamento que é dimensionado para acomodar o 

volume de escoamento de uma chuva de projeto menos o volume infiltrado durante a chuva.  

Ressalta-se que a permeabilidade desses pisos está ligada ao berço sobre o qual 

eles são assentados. De nada adiantaria instalá-los sobre um contrapiso de concreto. O correto 

é cobrir o solo com uma camada de brita grossa, outra de brita fina e um banco de areia, e só 

então dispor o revestimento (Revista Arquitetura e Construção, 2012).  

Segundo Marchioni e Silva (2010), os pavimentos drenantes reduzem o 

escoamento superficial em até 100%, dependendo da intensidade da chuva, e retardam a 

chegada da água ao subleito reduzindo a erosão. A camada de base granular ainda funciona 

como um filtro para a água da chuva, reduzindo a contaminação do lençol freático. Tais 

pavimentos podem ser utilizados em pátios residenciais, comerciais e industriais, 

estacionamentos, calçadas e vias de tráfego leve, entre outros locais. 

Os pavimentos permeáveis podem ser compostos por blocos individuais 

fabricados normalmente em concreto com diversas formas geométricas, podendo ser 

completamente maciços ou possuir uma área vazada. Tais blocos são peças pré-moldadas de 

concreto que são classificadas, dependendo das suas dimensões, como peças de concreto para 

pavimentação intertravada ou como placas de concreto. Esta divisão baseia-se na relação 
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comprimento/espessura. Para uma relação maior que 4, temos peças de concreto para 

pavimentação intertravada, quando a relação for inferior a 4, classifica-se como placas de 

concreto (MARCHIONI E SILVA, 2010). Os pavimentos permeáveis podem também ser 

produzidos no local de sua aplicação por meio do uso de uma dosagem e técninas de 

aplicação adequadas. 

Para Silva (2006), alguns benefícios trazidos pela aplicação de revestimentos 

permeáveis são: redução considerável da vazão e do volume escoado sobre superfícies 

pavimentadas; possibilidade de serem utilizados em áreas já urbanizadas; diminuição da 

dimensão do sistema de drenagem pluvial, dentre outras. Schlüter e Jefferies (2002) apud 

Silva (2006) enfatizam que o uso de pavimentos permeáveis constitui uma forma de sistema 

de drenagem urbana sustentável, que permite atenuar o pico do escoamento superficial 

enquanto preserva o valor da área urbanizada. 

Segundo Cruz et al. (1999), as principais ressalvas que podem ser atribuídas aos 

pavimentos permeáveis e aos dispositivos de infiltração em geral são: com relação ao aspecto 

ambiental, na qual existe a possibilidade de uma contaminação, por poluentes carregados nas 

águas pluviais, do lençol freático e águas subterrâneas; e o problema da falta de controle na 

construção e manutenção que podem acarretar altas taxas de falha ao dispositivo. 

É importante, portanto, uma boa manutenção do pavimento permeável através de 

práticas que evitem a colmatação e o crescimento de vegetação nas juntas, quando utilizadas 

placas pré-moldadas. A capacidade de infiltração de água tende a diminuir com o acúmulo de 

sedimentos, pois estes, em geral, ficam limitados ao topo do rejunte do pavimento, por isso, 

após um período de em média 10 anos, deve ser feita uma substituição do material do 

rejuntamento, devolvendo a capacidade de infiltração. Podem ser utilizados, ainda, 

equipamentos de aspiração para limpeza do pavimento (MARCHIONI E SILVA, 2010). 

  

2.4.2 Eficiência dos pavimentos permeáveis 

  

Recentemente, alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos com o propósito de 

verificar a eficiência dos pavimentos permeáveis. Os resultados obtidos são bastante 

promissores. Na maioria das vezes, observa-se a boa eficiência desse tipo de pavimento, 

mostrando ser essa uma solução viável para o controle do escoamento de água. A seguir têm-

se os resultados de alguns trabalhos já desenvolvidos. 

Araújo et al. (2000), por meio da técnica de simulação de chuvas, compara o 

escoamento total e o coeficiente de escoamento superficial para diferentes tipos de 



 

 

27

superfícies: pavimentos permeáveis de concreto poroso e blocos vazados (preenchidos com 

areia), pavimentos semi-permeáveis de blocos maciços de concreto e paralelepípedo, 

pavimento impermeável de concreto e, por fim, solo compactado. O teste foi feito por meio de 

simulações de chuvas com intensidade entre 40 mm/h e 112mm/h e 10min de duração, sobre 

amostras de 1m². Constatou-se que nas simulações efetuadas com pavimento impermeável 

praticamente toda a chuva gera escoamento superficial. O coeficiente de escoamento deste 

tipo de pavimento teve um acréscimo de 44% quando comparado com o do solo compactado, 

comprovando a capacidade de aumento das cheias urbanas em função de uma utilização 

intensa de pavimentos impermeáveis. As superfícies semipermeáveis apresentaram 

escoamento superficial inferior ao escoamento gerado nas superfícies impermeáveis.  Já nos 

pavimentos permeáveis praticamente não ocorreu escoamento superficial. Vê-se, portanto, 

que as superfícies mais eficientes foram as de bloco vazado e concreto poroso, pois 

praticamente não ocorreu escoamento superficial. 

Campana e Eid (2003) apud Silva (2006) apresentaram os resultados da avaliação 

da eficiência de três tipos de superfícies em um estacionamento na cidade de Brasília - DF. As 

superfícies avaliadas foram: superfície de asfalto totalmente impermeável, superfície com 

blocos vazados e superfície de chão batido coberto com pedrisco. A superfície com blocos 

vazados não possuía reservatório de pedras, sendo assentada sobre o próprio substrato, tendo 

os vazios preenchidos com solo e grama. O monitoramento foi realizado para cinco eventos 

hidrológicos, contemplando o período de outubro de 2001 a março de 2003. Para cada evento 

foram medidas a intensidade de chuva e a lâmina escoada de cada superfície. Os resultados 

mostraram que tanto o chão batido com pedrisco quanto a superfície de blocos vazados são 

alternativas eficientes para a redução do escoamento. Para uma precipitação de 127 mm/h os 

coeficientes de escoamento para as superfícies com pedrisco, asfalto e blocos vazados foram 

de 0,34, 0,99 e 0,50, respectivamente. Tomando como referência o escoamento gerado pela 

superfície asfaltada, o chão com pedrisco reduziu em até 70% o escoamento, enquanto para os 

blocos vazados a redução foi de pelo menos 50%, demonstrando a eficiência do uso de 

pavimentos permeáveis. 

Segundo Silva (2006), Acioli et al. (2005) apresentaram os resultados de seis 

meses de monitoramento de uma área de estacionamento com 260m2 na cidade de Porto 

Alegre, construída com dois tipos de revestimentos permeáveis: asfalto poroso e blocos 

vazados de concreto. Cada tipo de revestimento foi construído sobre um reservatório de 

pedras e o monitoramento permitiu, dentre outras coisas, o acompanhamento do volume 

escoado superficialmente e do armazenamento no reservatório. Os resultados obtidos 
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apontaram para o bom desempenho hidráulico de ambos pavimentos, com valores baixos de 

escoamento superficial e armazenamento máximo no reservatório, apesar da baixa capacidade 

de infiltração do solo subjacente. Para uma precipitação total observada de 115 mm em 59 

min de duração, o pavimento de asfalto poroso apresentou um valor de coeficiente de 

escoamento de 0,07, enquanto que para o revestimento com blocos vazados esse valor foi de 

0,09.  

Pinto (2011) afirma que os pavimentos permeáveis são eficientes para o 

amortecimento de picos de cheia através da análise do desempenho hidráulico de duas 

estruturas compostas de revestimentos permeáveis e reservatórios de camada granular. Os 

revestimentos escolhidos foram o bloco de concreto de cimento Portland permeável (BCP) e o 

concreto poroso asfáltico (CPA) e as camadas reservatórios compostas, respectivamente, por 

brita graduada e macadame hidráulico. Os resultados dos ensaios com revestimento BCP 

mostram que para chuvas de até uma hora de duração e períodos de retorno variando de 1 a 

200 anos, a porcentagem de amortecimento, que se trata da parcela de vazão que não PE 

lançada em sistemas de drenagem, fica em torno de 50% a 85%, já para maiores tempos de 

chuva, entre 4 e 24 horas, o amortecimento cai para 30% a 79%. Já para o revestimento CPA, 

apresenta amortecimento variando entre 56% e 85% quando considerados todos os eventos 

simulados. 

Nunes et al. (2009), comprovaram através de um ensaio de permeabilidade que o 

piso ecológico, denominado desta forma no trabalho por incorporar ao piso permeável resíduo 

de etinilo-acetato de vinila (E.V.A), possui alto coeficiente de permeabilidade, se comparado 

com tipologias de solo. Pelo cálculo da vazão apresentado, o piso proposto apresentou 

permeabilidade superior a de pedregulhos, podendo então ser considerado de alto grau de 

permeabilidade. 

Percebe-se, a partir dos trabalhos citados anteriormente, que diferentes tipos de 

superfícies permeáveis têm sido avaliados e de forma geral, os resultados obtidos são bastante 

favoráveis no que se refere ao controle do escoamento superficial. 

 

2.4.3 Execução do pavimento permeável  

 

A execução do pavimento permeável é similar ao pavimento convencional, 

porém, utilizando materiais diferentes para as camadas da estrutura do pavimento. A execução 

é composta, basicamente, de seis etapas: preparação do subleito, posicionamento da manta 

geotêxtil, execução das camadas de sub-base e base, assentamento das peças de concreto, 
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rejuntamento e compactação. Cada uma das etapas descritas a seguir tem validade quando o 

piso permeável for composto por peças pré-moldadas.  

• Preparação do subleito 

O subleito pode ser constituído de solo já existente ou proveniente de empréstimo, devendo 

apresentar um Índice de Suporte Califórnia (CBR) maior que 2 e expansão inferior a 2%. A 

camada deve apresentar-se limpa, sem presença de plantas, raízes ou qualquer tipo de matéria 

orgânica. A camada deve atender a cota e declividades de projeto e, caso haja tubulações de 

drenagem, estas devem ser feitas conforme projeto e direcionadas para um sistema de 

drenagem ou uma caixa de detenção. 

• Posicionamento da manta geotêxtil 

Esta é uma etapa não obrigatória, caso existente, tem como função evitar o carreamento de 

finos para as camadas subjacentes, sendo posicionada logo acima do subleito. Para solos com 

CBR maior que 5, devem existir sobras laterais de 0,3m. Para CBR inferior a 5, a sobre 

deverá ser de 0,6m. 

• Execução camadas de base e sub-base 

A sub-base é espalhada em camadas de 100 mm a 150 mm e compactada usando uma placa 

vibratória ou um rolo compactador. A base possui uma espessura de 100 mm e pode ser 

executada em uma camada e compactada, também, utilizando placa vibratória ou rolo 

compactador. 

• Assentamento das peças de concreto 

Deve ser garantida, antes da colocação das peças, a estabilidade horizontal do sistema através 

da colocação de contenções laterais, podendo ser de estruturas rígidas ou de dispositivos 

fixados na base do pavimento. A camada de assentamento é espalhada com espessura 

suficiente para que, após compactação, apresente espessura final de 50mm. É feito, então, o 

nivelamento do material de assentamento com o uso de régua metálica ou por modo 

mecanizado. Os espaços deixados nessa fase devem ser preenchidos com material de 

assentamento. Colocam-se as peças de concreto de maneira manual ou mecanizada. A 

primeira fiada deve ser assentada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no 

projeto, respeitando-se o esquadro e o alinhamento previamente marcados e a peça não deve 

ser arrastada sobre a camada de assentamento até sua posição final. Manter as linhas guia na 

frente da área de assentamento das peças, verificando-se regularmente o alinhamento 

longitudinal e transversal e efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo-se a 

espessura das juntas uniforme.  
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• Rejuntamento 

Após assentadas as peças, espelhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de 

revestimento de maneira que se forme uma camada fina e uniforme. Faz-se, em seguida, a 

varrição do material de rejunte até que as juntas entre as peças e com a contenção lateral, 

sejam preenchidas a 5mm do topo das peças de concreto. 

• Compactação 

A compactação deve ser feita por meio de placas vibratórias que proporcionem a acomodação 

das peças sem danificá-las. 

 

2.5 Piso drenante com uso de reciclados 

 

Diante da preocupação com o meio ambiente, procurou-se unir os conceitos de 

reciclagem e a possibilidade de tornar os solos das cidades cada vez mais permeáveis, 

evitando enchentes e alagamentos. Pensou-se, então, em utilizar os agregados reciclados, 

miúdos e graúdos, provenientes de obras para a produção do piso drenante. 

Algumas empresas no País já fabricam diferentes tipos de pisos drenantes, que 

permitem a permeabilidade da água no solo, entretanto, em sua grande maioria utilizam 100% 

de agregados naturais, ou apenas incorporam reciclados como a borracha moída. A empresa 

Drenac produz placas pré-fabricadas de concreto drenante para uso em pisos composta por 

82% de resíduos reciclados, entretanto, são utilizados resíduos de cerâmica. É inovadora, 

portanto, a busca por se produzir o piso drenante com 100% de agregados reciclados 

oferecendo uma alternativa de destino para o entulho que é gerado e proporcionando à água 

da chuva infiltrar-se no solo evitando acúmulos na superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31

3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Materiais 

 

O cimento usado para a produção de todos os corpos-de-prova foi o CP II-E-32, 

pois se trata de um cimento econômico e que é encontrado facilmente em Fortaleza. O 

agregado natural miúdo utilizado na produção do piso drenante foi areia lavada e peneirada, 

oriunda de leitos de rios. Já o agregado natural graúdo é proveniente de pedreiras localizadas 

na região metropolitana de Fortaleza.  

O agregado reciclado miúdo foi cedido pela empresa Usifort, que se trata da única 

usina de reciclagem do estado do Ceará, sendo um agregado reciclado misto, conforme a 

NBR 15116 (ABNT, 2004). O agregado reciclado graúdo se trata de um agregado proveniente 

de corpos-de-prova ensaiados de concreto, cedidos pela empresa Beton, que foram triturados 

por meio de um britador de mandíbulas (Figura 2), no Núcleo de Tecnologia Industrial do 

Ceará - NUTEC, localizado no Pici. Foi necessário, inicialmente, realizar-se um peneiramento 

dos agregados reciclados. O agregado proveniente da empresa Usifort foi passado na peneira 

de 4,8mm. A parte passante nesta peneira trata-se do agregado miúdo utilizado. Para o 

agregado graúdo, após a moagem dos corpos-de-prova fornecidos pela empresa Beton, o 

peneiramento foi feito de forma que o material passante na peneira 19mm e retido na peneira 

4,8mm fosse o utilizado como agregado graúdo. 

Utilizou-se, também, o aditivo Glenium 51 buscando melhorar a trabalhabilidade 

e oferecer acréscimo de resistência para o piso produzido.  

Figura 2: Britador de mandíbulas 
 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
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3.2 Método de pesquisa 

 

O método de pesquisa tratou-se do exploratório. O trabalho iniciou-se com uma 

pesquisa bibliográfica acerca dos estudos já existentes sobre o tema. Na etapa teórica, a 

pesquisa bibliográfica realizou-se através de livros, trabalhos de outros autores, artigos, 

folhetos, internet e foi dado um maior enfoque em alguns anais relevantes que foram 

apresentados no Congresso Brasileiro do Concreto- IBRACON, em anos anteriores, além de 

sites de fabricantes de pisos drenantes no Brasil. 

Em seguida, foi realizada a etapa laboratorial, com a produção do piso drenante. 

Este foi produzido no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal do 

Ceará (laboratório Prof. Afrodízio Pamplona), localizado no Bloco 720, no Pici. A primeira 

medida realizada tratou-se da escolha dos materiais que seriam utilizados, já citados 

anteriormente.  

A determinação do traço do concreto se deu após alguns estudos de dosagem 

baseados em trabalhos anteriores, culminando na definição da composição que foi utilizada, 

sendo realizada também a caracterização dos agregados utilizados para a produção do piso.  O 

concreto produzido para o piso drenante deve possuir pouca ou ausência de finos. Diante 

desse ponto, e tomando por base a bibliografia existente, através do trabalho de Nunes et al. 

(2009), testou-se um primeiro traço de 1:6,5. Considerando o teor de argamassa (α) de 40%, 

buscando uma alta posoridade, encontrou-se a quantidade de areia e conseqüentemente de 

brita necessária. Logo, o traço final foi de 1:2:4,5, e adotada uma relação a/c de 0,4. A figura 

3 mostra o resultado desta primeira tentativa, onde se vê que o concreto se apresenta 

segregando com facilidade. 

Figura 3: Primeiro traço testado 
 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
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Fez-se, então, um segundo teste com o aumento da relação a/c para 0,5 e 

incorporação do aditivo Glenium 51 buscando melhorar a trabalhabilidade e oferecer 

acréscimo de resistência. Dessa vez o concreto se apresentou mais uniforme, entretanto, feito 

um teste empírico de permeabilidade, ele não se mostrou eficiente. Podemos ver na figura 4 

como o piso se apresentou.  

 
Figura 4: Segundo traço testado 

 

 
 

Fonte: Autor, 2013 

 

Decidiu-se por aumentar a porosidade do concreto para diminuir a quantidade de 

finos. O novo teor de argamassa adotado foi de 30%. O novo traço passou a ser de 1:1,25:5,25 

com a relação a/c mantida em 0,5 e uso do aditivo Glenium 51 em 0,35. O concreto 

apresentou-se mais uniforme e, feito novamente o teste empírico de permeabilidade, 

apresentou sucesso (Figura 5).  

 

Figura 5: Teste empírico de permeabilidade 
 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
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A partir disto, moldaram-se os corpos-de-prova com medidas que se adequassem 

a similares existentes no mercado. A medida escolhida tomou como base a linha Piso 

Permeável Drenante fabricado pela empresa Oterprem. O piso drenante se apresenta como 

uma placa quadrada (20cm x 20cm x 6cm), cujas fôrmas, feitas em madeira, foram executadas 

manualmente, assim como as demais etapas: seleção do material, produção da mistura, 

moldagem e desforma das peças, secagem e cura.  

As fôrmas utilizadas para a produção dos corpos-de-prova foram executadas na 

Prefeitura do Campus do Pici, da UFC, com o auxílio do funcionário Gadelha. Foi produzido 

um total de 20 fôrmas. A madeira foi escolhida pela facilidade de execução e desforma. 

Preferiu-se utilizar as fôrmas sem fundo, moldando os corpos-de-prova diretamente no solo. 

Para facilitar o processo da desforma, todas as fôrmas tiveram suas laterais internas untadas 

com óleo. 

O concreto foi produzido em betoneira elétrica de 120 litros e moldado nas fôrmas 

de dimensões 20cm x 20cm x 6cm. Inicialmente o concreto foi produzido com 100% 

agregados reciclados. A mistura dos materiais para a fabricação do piso drenante seguia, 

primeiramente, a colocação na betoneira do pedrisco, do cimento e um pouco d’água. Ligava-

se a betoneira para misturar um pouco os materiais, em seguida acrescentava-se a areia e o 

restante da água e o material era misturado mais vezes, para a finalização do concreto foi 

acrescentado o aditivo. Cada medição do material, em relação ao traço, colocado na betoneira 

rendeu a moldagem de 10 fôrmas, portanto, o processo repetiu-se por duas vezes. Não foi 

feita pré-molhagem dos agregados reciclados, entretanto, a água que seria absorvida pelos 

agregados reciclados foi compensada para o traço com agregados naturais. 

Após a mistura, o concreto foi transportado para as fôrmas de madeira dispostas 

no solo, untadas com óleo, sendo estas então preenchidas de concreto (Figura 6). A 

compactação do concreto nas fôrmas foi feita manualmente e depois as peças foram vibradas 

em um intervalo de 5 a 10 segundos com o uso de um vibrador de agulha, o que permitia seu 

preenchimento, sem que a mistura se compactasse demais nas fôrmas. 
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Figura 6: Corpos-de-prova com agregados reciclados 

 

 
 

Fonte: Autor, 2013 

 

A desforma das peças foi feita no dia posterior à produção dos corpos-de-prova. 

Em seguida, os mesmos foram levados para um reservatório existente no laboratório para o 

processo de cura de 28 dias (cura úmida). Este mesmo processo se realizou para a produção 

do concreto com 100% agregados naturais, os quais foram produzidos no dia em que foi 

realizada a desforma das peças com agregados reciclados. As novas peças também foram 

levadas ao reservatório para a cura (Figura 7).  

 
Figura 7: Cura úmida dos corpos-de-prova 

 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
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Concluída a moldagem dos corpos-de-prova, após os 28 dias de cura, foram 

realizados diversos ensaios no que diz respeito à resistência à compressão, resistência à 

flexão, resistência ao impacto e permeabilidade. Os ensaios realizaram-se no Laboratório de 

Materiais de Construção, no Núcleo de Tecnologia e no Laboratório de Mecânica dos Solos. 

Ressalta-se, ainda, que o piso foi produzido tanto com material 100% reciclado 

quanto com material 100% natural para efeito comparativo de como o piso produzido com 

agregado reciclado se comporta em relação ao produzido com agregado natural. A figura 8 

mostra como se apresentou o piso drenante produzido com 100% de agregados reciclados. 

Para esse mesmo traço foi produzido o piso com 100% de agregados naturais para efeito 

comparativo, compensando-se a água absorvida pelos agregados reciclados devido sua maior 

absorção 

 

Figura 8: Piso drenante produzido com agregados reciclados 

 

 
 

Fonte: Autor, 2013 

 

3.3 Caracterização dos agregados 

 

Antes de iniciar a produção do piso drenante é necessário caracterizarem-se os 

agregados utilizados. Para a caracterização dos agregados, graúdo e miúdo, foram 

determinadas suas curvas granulométricas, massas específicas, massas unitárias e absorção. 

Tanto o material reciclado, quanto o material natural, foram caracterizados. 

Para o agregado miúdo foram realizados os seguintes ensaios, conforme as 

normas da ABNT listadas a seguir: 
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• Granulometria – NBR 248/2003: Agregados - Determinação da composição 

granulométrica. 

• Massa específica – NBR NM 52/2002: Agregado miúdo – Determinação da massa 

específica e massa específica aparente. 

• Absorção – NBR NM 30/2000: Agregado miúdo – Determinação da absorção da 

água. 

• Massa unitária – NBR NM 45/2006: Agregados – Determinação da massa unitária e 

do volume de vazios. 

Para o agregado graúdo foram realizados os seguintes ensaios, conforme as 

normas da ABNT listadas a seguir: 

• Granulometria – NBR NM 248/2003: Agregados – Determinação da composição 

granulométrica. 

• Massa específica e Absorção – NBR NM 53/2009: Agregado graúdo – Determinação 

da massa específica, massa específica aparente e absorção. 

• Massa unitária – NBR NM 45/2006: Agregados – Determinação da massa unitária e 

do volume de vazios. 

 

Apresenta-se, na figura 9, a curva granulométrica do agregado miúdo reciclado. 

Em seguida, uma tabela com as propriedades físicas ensaiadas (Tabela 3). 

 

Tabela 2: Granulometria agregado miúdo 
 

ϕ Peneira (mm) Massa retida (g) % Retida em cada peneira % Retida Acumulada 

4,8 0,1 0,02 0,02 

2,4 22,2 3,70 3,72 

1,2 36,2 6,04 9,76 

0,6 85,2 14,21 23,97 

0,3 338,6 56,49 80,46 

0,15 96,2 16,05 96,51 

Fundo 19,8 3,30 99,82 

Σ= 599,4 100   
 

 
Fonte: Autor, 2013 
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Figura 9 – Curva granulométrica agregado miúdo reciclado 
 

 
 

Fonte: Autor, 2013 

 

Tabela 3: Resultados propriedades físicas do agregado miúdo 
 

Ensaio realizado  Resultados – Agregado 

Reciclado 

Resultados – Agregado 
Natural 

Massa específica 2,54 g/cm³ 2,58 g/cm³ 

Massa unitária 1,43 g/cm³ 1,50 g/cm³ 

Absorção 1,8% 1,8% 

Módulo de finura 2,14 mm 2,86 mm 

Dimensão máxima 

característica 

2,4 mm 4,75 mm 

 
Fonte: Autor, 2013 

 

Apresenta-se, na figura 10, a curva granulométrica do agregado graúdo reciclado. 

Em seguida, uma tabela com as propriedades físicas ensaiadas (Tabela 5). 

 
Tabela 4: Granulometria agregado graúdo 

 
ϕ 
Peneira� (mm) Massa retida (g) % Retida em cada peneira % Retida Acumulada 

19,1 0,00 0,00 0,00 
12,7 2966,0 59,39 59,39 
9,5 758,0 15,18 74,57 
6,3 896,0 17,94 92,51 
4,8 261,0 5,23 97,74 

FUNDO 113,0 2,26 100,00 
Σ= 4994,0 100   
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Fonte: Autor, 2013 
 

Figura 10 – Curva granulométrica agregado graúdo reciclado 

 

 
 

Fonte: Autor, 2013 

 
Tabela 5: Resultados propriedades físicas do agregado graúdo 

 

Ensaio realizado Resultados – Agregado 
Reciclado 

Resultados – Agregado 
Natural 

Massa específica aparente 2,63 g/cm³ 2,64 g/cm³ 

Massa unitária solta 1,2 g/cm³ 1,43 g/cm³ 

Massa unitária compactada 1,37 g/cm³ 1,52 g/cm³ 

Absorção 6,6% 0,8% 

Módulo de finura 6,72 7mm 

Dimensão máxima 

característica 

19,1 mm  25mm 

 

 
Fonte: Autor, 2013 

 

Verifica-se na tabela 5, que conforme esperado, a absorção do agregado graúdo 

reciclado é bastante superior a do agregado natural. Entretanto, conforme tabela 3, a absorção 

do agregado miúdo reciclado apresentou valor igual à apresentada ao agregado miúdo natural, 

isso pode ser justificado pela areia fornecida pela empresa Usifort ser muito próxima a 

natural.  
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3.4 Ensaios 

 

3.4.1 Ensaio de resistência à compressão 

 

 O ensaio de resistência à compressão foi realizado segundo a NBR 9780: Peças 

de concreto para pavimentação – Determinação da resistência à compressão (ABNT, 1987). 

 As peças representativas do lote amostrado seguiam, no momento do ensaio, a 

condição de saturação, entretanto, para a realização do ensaio, os corpos-de-prova tiveram 

suas faces superiores e inferiores regularizadas com a aplicação de uma camada de argamassa 

de enxofre, conforme especificado na norma. 

 As peças foram dispostas sobre as placas auxiliares de ensaio de maneira que 

sua superfície de rolamento estivesse em contato com a placa auxiliar superior da máquina de 

ensaio, e de modo que o eixo vertical, que passa pelo centro das peças coincidisse com o eixo 

vertical passante pelo centro das placas. O carregamento foi aplicado de maneira contínua até 

o momento de ruptura das peças de piso drenante.  

 Foram ensaiados 5 corpos-de-prova do piso drenante produzidos com agregado 

reciclado e outros 5 produzidos com agregado natural. Estes tiverem que ser cortados para 

atender a norma do ensaio, pois possuíam largura de 200 mm e esta deve ser inferior a 140 

mm. A resistência média à compressão de cada peça é obtida dividindo-se a carga de ruptura 

(em N) pela área de carregamento (em mm²), multiplicando-se o resultado pelo fator “p”, 

função da altura da peça, conforme a tabela 4: 

 
Tabela 4 – Fator multiplicativo “p” 

 

Altura nominal 
 da peça (mm) 

Fator multiplicativo 
“p” 

60 0,95 

80 1,00 

100 1,05 

 
Fonte: NBR 9780 (ABNT, 1987) 
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3.4.2 Ensaio de resistência à flexão 

 

 A determinação da carga de ruptura à flexão se deu conforme adaptação da 

NBR 13858: Telhas de concreto – Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2007). 

Na realização do ensaio adotou-se como apoio 3 barras de ferro de 38mm de diâmetro, para 

adaptação da prensa existente.  

 Foram ensaiadas 10 corpos-de-prova (5 com agregados reciclados e 5 com 

agregados naturais). Todos os corpos-de-prova ensaiados também tiveram suas superfícies 

revestidas com argamassa de enxofre buscando uma regularização das faces e melhorar a 

dissipação dos esforços. Foram feitas em cada placa a marcação de três eixos auxiliares. Um 

localizado na face superior da peça, em seu centro de gravidade, e os outros dois eixos na face 

inferior da peça localizados a 6,6 cm a partir do eixo central da peça, atendendo a distância 

entre centros de 2/3 do comprimento do corpo de prova estabelecida em norma. A carga foi 

aplicada progressivamente e sem golpes até o momento de ruptura da peça. 

 Para o cálculo da resistência individual de cada peça foi utilizada a seguinte 

equação 1: 

 

ffi = 3/2 . (F.d/b.h²)                                                     (1) 

 

Onde:  

F = força expressa em N; 

d = distância entre eixos de apoio utilizado no teste de ruptura, no caso 13,2 cm; 

b = base, largura da peça, no caso 20 cm; 

h = altura da peça, no caso 6 cm; 

ffi = resistência individual das peças ensaiadas, em MPa. 

O ensaio do piso produzido com agregados naturais foi realizado no Laboratório 

de Materiais de Construção, no Pici, entretanto, inicialmente o ensaio seria realizado no 

Laboratório do Núcleo de Tecnologia (Nutec). Funcionários do Nutec informaram que o 

ensaio não poderia ser realizado em seu laboratório devido à falta de equipamentos para a 

execução do mesmo, então, decidiu-se por executar o ensaio no Laboratório de Materiais de 

Construção. Infelizmente, a máquina que o laboratório de materiais possui é de baixa 

precisão, o que afetou muito o ensaio realizado e acabou por fornecer valores bem abaixo do 

esperado. Como se esperava que a resistência à flexão do piso produzido com agregados 

reciclados fosse inferior a do piso produzido com agregados naturais, o equipamento utilizado 
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para a execução deste ensaio no laboratório de materiais de construção, provavelmente, não 

conseguiria registrar nenhuma força atuante nas placas. Pensava-se que estas romperiam ainda 

durante a aproximação da máquina, o que inviabilizaria o ensaio. Os funcionários do Nutec 

foram novamente procurados visando saber se realmente não haveria a possibilidade de 

executar a continuidade deste ensaio no laboratório do Nutec, diante da imprecisão da 

máquina do laboratório de materiais de construção. Felizmente a resposta foi positiva, então, 

os 5 corpos-de-prova produzidos com agregados reciclados foram ali ensaiados. Os resultados 

foram superiores aos apresentados pelo piso produzido com agregados naturais, o que 

comprova a ineficácia do equipamento utilizado inicialmente. Infelizmente não haviam mais 

peças do piso produzido com agregados naturais para que o ensaio fosse refeito, como seria o 

ideal. Dessa forma a comparação entre os dois pisos se torna inviável no que concerne a 

resistência à flexão. 

 

3.4.3 Ensaio de resistência ao impacto 

 

O ensaio escolhido para verificação da resistência ao impacto foi o da NBR 

15845: Rochas para revestimento – métodos de ensaio, anexo H (ABNT, 2010). 

O ensaio consiste na queda de uma esfera de aço, com 0,06 m de diâmetro e 1 kg, 

a partir de diferentes alturas. O corpo-de-prova é assentado sobre um colchão de areia, com a 

face com acabamento de uso para cima, de maneira que fique centralizado. A esfera é solta 

em um tubo vertical de 1,5m de altura e 7,5cm de diâmetro, caindo, inicialmente, de uma 

altura de 20cm (Figura 10). A partir dessa altura repete-se o procedimento para intervalos 

crescentes de altura de 5 cm, até que haja a ruptura da placa. De posse do valor da altura de 

ruptura, é possível encontrarmos a energia de ruptura pela equação 2: 

                  W = m.g.h                                                                (2) 

Onde: 

W = energia de ruptura, expressa em Joules (J); 

m = massa da esfera, expressa em kilogramas (kg); 

g = aceleração da gravidade (9,806 m/s²); 

h = altura de ruptura, expressa em metros (m). 
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Figura 10: Equipamento de realização do ensaio de resistência ao impacto 
 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
 

3.4.4 Ensaio de permeabilidade 

 

Para a determinação do coeficiente de permeabilidade do piso, utilizou-se a NBR 

13292: Solos – Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga 

constante (ABNT, 1995). Este ensaio foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Solos da 

UFC, situado no Pici. Para adequação ao ensaio foi necessário cortar os corpos-de-prova 

produzidos. As placas quadradas produzidas passaram a ser circulares. Com uso de uma broca 

de 10 cm de diâmetro, foram extraídos os corpos-de-prova utilizados neste ensaio a partir das 

placas de 20 x 20 x 6 cm. Para garantir que a água passe apenas na face superior dos corpos-

de-prova, estes deveriam ter suas laterais vedadas. As laterais dos corpos-de-prova foram 

revestidas com argila, garantindo sua impermeabilidade (Figura 11). O corpo de prova é, 

então, posicionado no interior do permeâmetro (Figura 12) e um fluxo de água através dele é 

iniciado, mantendo a coluna de água constante. Após a saturação do corpo de prova é medida 

a vazão que passa por ele e o intervalo de tempo necessário. Foram realizadas três medições 

para cada corpo-de-prova e foram ensaiados 5 corpos-de-prova produzidos com agregados 

reciclados e outros 5 produzidos com agregados naturais. Com esses dados são feitos os 

cálculos do coeficiente de permeabilidade. A permeabilidade é calculada através da equação 

3. 

                                     K = Q.L / A.t.h                                                                (3) 
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Onde: 

K = coeficiente de permabilidade, em cm/seg; 

Q = volume medido na proveta, em cm³; 

L = altura do corpo-de-prova, em cm; 

A = área da seção transversal, em cm²; 

t = tempo, em seg; 

h = perda de carga, em cm.  

Com o uso dessa equação, medida a perda de carga de 1,45 m e sabendo que todos 

os corpos-de-prova apresentaram diâmetro de 10,1 cm, calcularam-se os valores do 

coeficiente de permeabilidade médio para os 10 corpos-de-prova, cinco produzidos com 

agregados reciclados e cinco produzidos com agregados naturais. 

 
Figura 11: Revestimento lateral de argila 

 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
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Figura 12: Permeâmetro 
 

 
 

Fonte: Autor, 2013 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados dos ensaios 

 

4.1.1 Resistência à compressão 

Os resultados das cargas, em KN, e a resistência à compressão aos 28 dias, em 

MPa, do piso drenante produzido com agregado natural e com agregado reciclado são 

apresentados nas tabelas 5 e 6, respectivamente. 

 

Tabela 5: Resistência à compressão do piso drenante produzido com agregados naturais, aos 28 dias. 
 

CP 

Carga 
de 

ruptura 
(KN) 

Área 
(mm²) 

Resistência 
(Mpa) 

Resistência 
corrigida 

(Mpa) 

1 127,48 6,362 20,0 19,0 
2 130,75 6,362 20,6 19,5 
3 91,47 6,362 14,4 13,7 
4 108,31 6,362 17,0 16,2 
5 112,23 6,362 17,6 16,8 

Resistência média = 17,04 MPa 
Desvio padrão = 2,33 
Coeficiente de variação = 13,7% 

 
Fonte: Autor, 2013 

 

Tabela 6: Resistência à compressão do piso drenante produzido com agregados reciclados, aos 28 dias. 
 

CP 

Carga 
de 

ruptura 
(KN) 

Área 
(mm²) 

Resistência 
(Mpa) 

Resistência 
corrigida 

(Mpa) 

1 32,4 6,362 5,1 4,8 
2 37,2 6,362 5,8 5,6 
3 59,6 6,362 9,4 8,9 
4 40,8 6,362 6,4 6,1 
5 59,1 6,362 9,3 8,8 

Resistência média = 6,84 Mpa 
Desvio padrão = 1,90 

Coeficiente de variação = 27,8% 

 
Fonte: Autor, 2013 
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Conforme a NBR 9781 (ABNT, 1987), a resistência característica do lote de peças 

de concreto para pavimentação deve possuir no mínimo 35 MPa para solicitações de carga de 

veículos comerciais de linha e 50 MPa para tráfego de veículos especiais ou para acentuados 

efeitos de abrasão.  

O piso drenante tem o objetivo de ser aplicado em locais como passeios públicos, 

praças, entre outros locais com tráfego de pedestres, bicicletas. Portanto, obedecendo a NBR 

9781 (ABNT, 987), o piso ecológico deve possuir resistência maior ou igual a 35 MPa.  

As tabelas 5 e 6 mostram que a resistência média do piso drenante foi de 17,04 

MPa, para o piso produzido com agregado natural, e de 6,84 MPa, para o piso produzido com 

agregado reciclado, o que não atende a norma brasileira. Entretanto, de acordo com Obla 

(2007), os resultados para resistência à compressão em pisos permeáveis são variáveis entre 

3,5MPa a 28MPa, e que estes podem ser utilizados em uma ampla gama de aplicações, tendo 

como valor típico de resistência 17MPa. Verifica-se que, tanto o piso produzido com 

agregados naturais, quanto o produzido com agregados reciclados, encontram-se dentro deste 

intervalo, e que o piso produzido com agregados naturais apresentou exatamente o valor 

típico de resistência à compressão.  

Conforme Fioriti (2007) apud Nunes (2009), as normas da Austrália e África do 

Sul mostram que a resistência de 15 MPa é suficiente para suportar as sobrecargas exigidas 

em locais como calçadas, praças e espaços com trânsito leve. Mostrando que o piso drenante 

produzido com agregados naturais pode ser aplicado nos espaços públicos voltado ao trânsito 

de pedestres com sua resistência à compressão igual a 17,04 MPa.  

O piso drenante produzido com agregados reciclados apresentou uma resistência à 

compressão 60% inferior a do piso produzido com agregados naturais. Essa diminuição da 

resistência pode ter sido causada pela própria resistência dos agregados reciclados, que tende 

a ser inferior ou pelo excesso da água de absorção que acaba por reduzir a relação a/c. 

Ressalta-se que o piso foi produzido com 100% de agregados reciclados, possivelmente, se o 

fizéssemos com teores inferiores de agregados reciclados esta resistência iria aumentar. 

Nunes et al. (2009) encontraram, em seu trabalho, uma resistência média à 

compressão para o piso permeável de 16,32MPa, valor similar ao encontrado aqui para o piso 

produzido com 100% de agregados naturais. 
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4.1.2 Resistência à flexão 

 

Vê-se, nas tabelas 7 e 8, o resultado do ensaio de resistência à flexão para os 5 

corpos-de-prova ensaiados produzidos com agregados naturais e com agregados reciclados, 

respectivamente. 

 

Tabela 7: Resistência à flexão do piso drenante com agregados naturais, idade 28 dias 
 

CP 

Força 
da 

máquina 
(Kgf) 

Força (N) 
Resistência 

do CP 

1 700 7000 1,93 
2 300 3000 0,83 
3 600 6000 1,65 
4 400 4000 1,10 
5 300 3000 0,83 

Resistência média = 1,27 MPa 
Desvio padrão = 0,5 
Coeficiente de variação = 39,3% 

 
Fonte: Autor, 2013 

 

Tabela 8: Resistência à flexão do piso drenante com agregados reciclados, idade 28 dias 
 

CP 

Força 
da 

máquina 
(Kgf) 

Força (N) 
Resistência 

do CP 

1 830 8300 2,28 
2 1100 11000 3,03 
3 1002 10020 2,76 
4 911 9110 2,51 
5 1425 14250 3,92 

Resistência média = 2,90 MPa 
Desvio padrão = 0,63 
Coeficiente de variação = 21,7% 

 
Fonte: Autor, 2013 

 

Como já dito anteriormente, o resultado deste ensaio foi prejudicado devido ao 

equipamento em que os corpos-de-prova produzidos com agregados naturais foram ensaiados. 

Podemos verificar uma grande heterogeneidade dos dados dos corpos-de-prova produzidos 
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com agregados naturais, apresentando um coeficiente de variação superior a 30%. Dessa 

forma a comparação entre os dois pisos se torna difícil no que concerne a resistência à flexão. 

Diante dos resultados obtidos podemos dizer que o piso produzido com agregados reciclados 

apresentou resistência à flexão 56,2% superior quando comparado ao piso produzido com 

agregados naturais. Podemos ver um resultado satisfatório do piso produzido com agregados 

reciclados. Este apresentou uma resistência média de 2,9MPa. Tomando por referência a 

legislação da prefeitura de São Paulo (PMSP, 2013), os pisos devem possuir uma resistência à 

flexão com valor individual ≥ 4,6 MPa e média ≥ 5,0 MPa, logo o piso produzido não 

conseguiu atender a esta especificação. 

Nunes et al. (2009) obtiveram uma resistência à flexão para o piso permeável de 

4,38MPa. O valor aqui encontrado para o piso produzido com agregados reciclados foi, 

aproximadamente, 34% inferior. 

 

4.1.3 Resistência ao impacto 

 

Dos 5 corpos-de-prova ensaiados produzidos com agregados naturais, três deles 

suportaram a altura máxima de ruptura da máquina, que é de 1,5m, sem romper. Um outro 

sofreu ruptura com uma altura de queda de 1,45m e o outro com 1,30m. A partir disto 

calculou-se a energia acumulada para cada corpo-de-prova, conforme tabela 9. Diante disso, 

encontramos uma energia acumulada média para as peças com agregados naturais de 210,93J, 

demonstrando bom resultado com relação à resistência das peças ao impacto. 

 

Tabela 9: Altura de ruptura e energia acumulada para corpos-de-prova com agregados naturais 
 

Corpos-de-prova Altura de 
ruptura (cm) 

Energia 
acumulada (J) 

1* 150 225,05 
2* 150 225,05 
3 145 210,34 

4* 150 225,05 
5 130 169,15 

         *não romperam 

Fonte: Autor, 2013 

 

A tabela 10 mostra os resultados individuais de altura de ruptura e da energia 

acumulada para os 5 corpos-de-prova ensaiados produzidos com agregados reciclados. A 
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média de energia acumulada pelos corpos-de-prova foi de 205,44J. Vê-se que os corpos-de-

prova produzidos com agregados reciclados também suportaram bem ao impacto recebido, 

apresentando uma energia acumulada 2,6% inferior aos corpos-de-prova produzidos com 

agregados naturais. 

 

Tabela 10: Altura de ruptura e energia acumulada para corpos-de-prova com agregados naturais 
 

Corpos-de-
prova 

Altura de 
ruptura (cm) 

Energia 
acumulada (J) 

1 150 225,05 
2 145 210,34 
3 125 156,41 
4 145 210,34 
5 150 225,05 

 
Fonte: Autor, 2013 

 

4.1.4 Permeabilidade 

 

O coeficiente de permeabilidade médio para cada corpo-de-prova está apresentado 

na tabela 11. Este foi calculado com os valores das 3 medições que foram feitas 

individualmente. Os primeiros cinco CP’s apresentados na tabela 11 tratam-se dos produzidos 

com agregados reciclados, os CP’s 6 a 10 são os produzidos com agregados naturais. A 

descrição detalhada dos resultados obtidos para cada corpo-de-prova encontra-se no Anexo A. 

 

Tabela 11: Coeficiente de permeabilidade médio para os corpos-de-prova ensaiados 
 

Corpos-de-
prova 

Coeficiente de 
permeabilidade médio 

(cm/s) 
1 5,10E-03 
2 6,10E-03 
3 5,20E-03 
4 6,60E-03 
5 5,70E-03 
6 5,60E-03 
7 5,30E-03 
8 4,80E-03 
9 6,10E-03 

10 6,80E-03 
 

Fonte: Autor, 2013 
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A partir da média individual para cada corpo-de-prova, determinou-se o valor 

médio do coeficiente de permeabilidade para o piso drenante com agregados reciclados e 

naturais. A média dos valores encontrados para os cinco primeiros CP’s foi de 5,74E-03 cm/s, 

este valor trata-se, portanto, do coeficiente de permeabilidade médio para o piso produzido 

com agregados reciclados. Já o piso produzido com agregados naturais apresentou valor 

médio de 5,72E-03 cm/s. Vê-se que ambos os pisos se comportam de maneira semelhante 

quanto à permeabilidade. Comparando este resultado com o exposto na tabela 12, podemos 

comprovar que o piso apresenta permeabilidade de um solo permeável, podendo ser 

considerado de média permeabilidade quando comparado ao coeficiente dos solos, sendo 

superior ao coeficiente da areia, demonstrando sua eficiência para o uso a que se destina.  

Nunes et al. (2009) encontraram coeficientes de permeabilidade equivalentes ao 

tipo de solo pedregulho, comprovando a eficiência que este piso apresenta no que se refere a 

permeabilidade. 

 

Tabela 12: Valores típicos de coeficiente de permeabilidade de solos 
 

Grau de 
Permeabilidade 

Tipos de Solos 
Coeficiente de 
permeabilidade 

(K) (cm/s) 

Solos Permeáveis 
Alta Pedregulho >10-1 

Média Areia 10-1 a 10-3 
Baixa Areia fina, silte pouco argiloso 10-3 a 10-5 

Solos Impermeáveis 
Muito Baixa Argila 10-5 a 10-7 
Baixíssima Argila <10-7 

 
Fonte: Vargas, 1977 

 

Verifica-se, então, que os pisos produzidos com agregados reciclados e naturais, 

em termos de permeabilidade, têm comportamento praticamente idêntico, contudo diferem 

mecanicamente. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que o piso drenante se apresenta como uma alternativa eficiente no 

combate ao escoamento superficial em nossa cidade, pois foi constatada a sua boa 

permeabilidade, tanto do piso produzido com agregados naturais, como do produzido com 

agregados reciclados, possibilitando minimizar, então, o constante acúmulo de água em 

nossas vias de tráfego durante os principais meses de chuva. Ambos apresentaram 

comportamento praticamente idêntico quanto à permeabilidade. O piso produzido com 

agregados reciclados apresentou um coeficiente de permeabilidade médio 0,35% superior ao 

piso produzido com agregados naturais. 

O piso drenante produzido com agregado natural apresentou resistência à 

compressão satisfatória, 17,04MPa, entretanto, abaixo do valor necessário pela norma 

brasileira que é de 35MPa. Já o piso produzido com agregados reciclados apresentou uma 

resistência à compressão de 6,84MPa. Acredita-se que o valor de 35MPa para resistência à 

compressão deva ser revisto, pois trata-se de uma norma do ano de 1987. Em alguns locais, 

como exposto, valores de 15MPa são suficientes para suportar as cargas atuantes em calçadas 

e locais de trânsito leve. É importante que haja uma revisão da norma brasileira existente, pois 

esta é de 1987. 

No que se refere a resistência à flexão, o piso produzido com agregados reciclados 

apresentou 2,9MPa, que pode ser considerado um valor satisfatório, porém, o piso produzido 

com agregados naturais não pôde ser bem avaliado devido à imprecisão da máquina que foi 

ensaiado, apresentando um valor de resistência à flexão de 1,27MPa. 

Ambos os tipos de piso produzidos resistiram bem ao impacto. O piso drenante 

produzido com agregados naturais praticamente não apresentou danos com os choques que 

recebeu, suportando, em média, bem aos impactos até a altura máxima do equipamento, 

acumulando em média uma energia de 210,93J.  Já o piso drenante produzido com agregados 

reciclados também apresentou boa resposta ao ensaio, tendo como média de energia 

acumulada o valor de 205,44J, logo, apresentou valor 2,6% inferior ao piso produzido com 

agregados naturais. 

Vê-se que este estudo necessita uma continuidade. A alternativa de substituir 

100% dos agregados naturais por reciclados não obteve uma boa resposta inicialmente.  
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Sugestão para trabalhos futuros: 

 

 - Uma sugestão de continuidade é mudar a curva granulométrica utilizada, 

produzindo o piso com agregados graúdos reciclados com diâmetro entre 9,5mm e 4,8mm, 

não utilizando mais agregados com 12,7mm, isso pode melhorar o aspecto estético do piso, 

proporcionar ganhos de resistência, mas mantendo sua permeabilidade.  

 - Outra sugestão é já produzir algumas peças em formato circular, para o ensaio 

de permeabilidade, pois este se realiza facilmente com o uso do permeâmetro, mas caso se 

queira ensaiar a peça retangular, faz-se necessário elaborar-se equipamentos que oneram a 

pesquisa e podem não ser tão eficientes.  

 - Outro ponto a ser analisado é o custo de produção do piso com 100% de 

agregados reciclados e se este é viável não só fisicamente, mas também economicamente 

quando comparado ao produzido com agregados naturais. 
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ANEXO A – COEFICIENTES DE PERMEABILIDADES MÉDIOS PARA CADA 

CORPO-DE-PROVA ENSAIADO 

 

CP1 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,5 450 39,46 5,3E-03 

2 6,5 500 45,77 5,1E-03 

3 6,5 500 46,90 4,9E-03 

MÉDIA 5,1E-03 

 

CP2 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,0 450 31,40 6,1E-03 

2 6,0 450 31,57 6,1E-03 

3 6,0 470 33,40 6,0E-03 

MÉDIA 6,1E-03 

 

CP3 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,0 470 37,69 5,3E-03 

2 6,0 470 38,68 5,2E-03 

3 6,0 460 38,45 5,1E-03 

MÉDIA 5,2E-03 

 

CP4 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 7,0 410 30,36 6,7E-03 

2 7,0 460 34,81 6,6E-03 

3 7,0 470 36,91 6,4E-03 

MÉDIA 6,6E-03 
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CP5 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,5 460 36,90 5,8E-03 

2 6,5 450 37,08 5,6E-03 

3 6,5 460 37,18 5,7E-03 

MÉDIA 5,7E-03 

 

CP6 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,3 410 32,03 5,7E-03 

2 6,3 400 32,34 5,6E-03 

3 6,3 390 32,70 5,4E-03 

MÉDIA 5,6E-03 

 

CP7 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,2 400 33,28 5,3E-03 

2 6,2 400 33,10 5,3E-03 

3 6,2 390 32,93 5,2E-03 

MÉDIA 5,3E-03 

 

CP8 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,5 390 36,63 4,9E-03 

2 6,5 390 37,75 4,8E-03 

3 6,5 390 38,31 4,7E-03 

MÉDIA 4,8E-03 
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CP9 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,2 380 26,78 6,3E-03 

2 6,2 390 28,55 6,0E-03 

3 6,2 390 29,03 5,9E-03 

MÉDIA 6,1E-03 

 

CP10 

FURO ALTURA Q t K 

Nº L (cm) (cm3 ) (s) (cm/s) 

  

1 6,5 390 24,40 7,4E-03 

2 6,5 400 27,68 6,7E-03 

3 6,5 410 29,81 6,4E-03 

MÉDIA 6,8E-03 

 

 


