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Introdução

O setor da construção civil é um dos mais importantes setores 
produtivos da economia brasileira, este segmento vem 
crescendo cada vez mais e com isso, há também um aumento 
dos resíduos descartados provenientes dessa indústria além do 
acréscimo de áreas impermeabilizadas. Essas áreas 
impermeabilizadas acabam impactando diretamente no 
escoamento superficial da água, impedindo o controle natural 
da água através do solo e aumentando a probabilidade de 
enchentes e pontos de alagamento durante os períodos de 
chuva. O piso drenante visa a diminuição das áreas 
impermeabilizadas, e consequentemente, o escoamento 
superficial da água, e a reutilização de materiais recicláveis, 
além de ser uma alternativa sustentável. 

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo estabelecer a relação entre a 
variação granulométrica e as propriedades mecânicas e 
condutividade hidráulica, dos corpos de prova produzidos, 
além de estudar o reaproveitamento de resíduos de argamassa 
provenientes da construção civil como agregado graúdo na 
fabricação de placas de concreto permeáveis, visando o 
reaproveitamento de resíduos de construção e demolição e 
diminuir os impactos desses resíduos no meio ambiente.

Metodologia 
As amostras de argamassa se encontravam agregadas e foram 
reduzidas para o tamanho de partícula de forma manual 
utilizando uma marreta. Durante o processo de quebra, foi 
realizado o processo de peneiramento, permitindo a 
caracterização granulométrica. As faixas definidas foram: brita 
0, brita 1 e brita 2 e elas seguem o padrão apresentado pelo 
Ministério de Minas e Energia (MME, 2009), apresentadas na 
Tabela 1. 

Brita Granulometria

Brita 0 4,8 mm - 9,5 mm

Brita 1 9,5 mm - 19 mm

Brita 2 19 mm - 25 mm

Brita 3 25 mm - 50 mm

Brita 4 50 mm - 76 mm

Brita 5 76 mm - 100 mm

Tabela 1 – Faixa granulométrica

Para a produção dos corpos de prova foram confeccionados 
moldes de madeira em forma prismática (10 cm x 14 cm x 7 
cm). Foram produzidos 3 corpos de prova para cada faixa de 
granulometria, totalizando 9 corpos de prova (Figura 1) para o 
ensaio de permeabilidade. 

Figura 1 – Corpos de prova prismáticos de brita 0, brita 1 e brita 2, 
respectivamente 

Para o ensaio de compressão, foi utilizado um molde metálico 
cilíndrico (5 cm x 10 cm) e foram preparados 6 corpos de 
prova no total (Figura 2). Entretanto, um dos corpos de prova 
cilíndricos de brita 2 quebrou durante o processo de desmolde, 
provavelmente pelo excesso de espaços vazios. 

Figura 2 – Corpos de prova cilíndricos de brita 0, brita 1 e brita 2 

Os corpos de prova foram fabricados seguindo a proporção 1:4 
em massa. Em uma bacia pesou-se o cimento e o agregado 
reciclado e em seguida misturou-se. A água foi adicionada aos 
poucos para chegar próximo da consistência ideal (conseguir 
moldar sem desestruturar), que está sendo representada na letra 
b da figura 3. 
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Figura 3 – Consistência do cimento variando de acordo com a 
quantidade de água. a) pouca água, b) quantidade ideal de água, c) 

excesso de água 

Os compostos foram misturados manualmente com o auxilio 
de uma pá e foi executado para todas as faixas granulométricas 
utilizadas. A compactação dos moldes cilíndricos foi feita na 
mesa vibratória e a dos moldes de madeira foi realizada 
manualmente com o auxílio de um adensador. 

O ensaio de determinação de absorção de água, porosidade e 
massa específica, foi baseado na norma ABNT NBT 9778. os 
corpos de prova foram submersos em água por 24 horas, 
enxugados e em seguida as massas foram determinadas nas 
condições saturadas (Figura 4), pesados ao ar, e nas condições 
imersas em água (Figura 5). Depois as amostras foram 
colocadas na estufa a 100ºC por aproximadamente  horas e por 
fim, as amostras foram pesadas na condição seca (Figura 6). 

Figura 4 – Determinação da massa na condição saturada

Figura 5 – Determinação da massa na condição imersa em água

Figura 6 – Determinação da massa na condição seca 

O ensaio de permeabilidade foi baseado na norma ABNT NBR 
16416. Para realizar o ensaio, utilizou-se um tubo de PVC com 
diâmetro de 50 mm e 100 mm de altura. O tubo PVC foi 
posicionado no bloco drenante e vedado com silicone (Figura 
7).  

Figura 7 – Tubo de PVC posicionado e fixado com silicone 

Os corpos de prova foram posicionados sob um recipiente para 
armazenar a água. Este ensaio consiste em verter uma massa 
de água uniforme dentro do tubo de PVC e medir o intervalo 
de tempo em que toda a água escoa através da placa. O 
cronômetro foi iniciado quando a água atingiu a superfície e 
foi parado quando não havia mais água livre na superfície.

Os corpos cilíndricos passaram pelo processo de cura e após 9 
dias foi realizado o ensaio de compressão. O ensaio foi 
baseado na norma ABNT NBR 9781. 
Para este ensaio utilizou-se a máquina INSTRON EMIC 
23-200. os corpos de prova foram retificados a fim de 
distribuir de forma uniforme a carga na superfície dos 
cilindros. Cada corpo de prova foi colocado no centro do prato 
de compressão inferior e em seguida, o prato de compressão 
superior é ajustada até fixar o corpo de prova para que possa 
iniciar o ensaio (Figura 8). 
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Figura 8 – Corpo de prova posicionado para realização do ensaio de 
compressão

Resultados e Discussão

A Tabela 2 apresenta os resultados médios obtidos dos ensaios 
de absorção, índice de vazios e massa específica. As amostras 
de resíduo com a fração granulométrica equivalente à brita 0 
absorvem em média mais água do que as amostras 
equivalentes às britas 1 e 2, além de apresentarem um maior 
índice de vazios. Essas amostras apresentam um maior índice 
de vazios, porque conforme a granulometria decresce, a 
quantidade de poros aumenta, entretanto, as dimensões dos 
poros são menores. 

Tabela 2 – Média dos resultados obtidos nos ensaio de absorção de 
água, porosidade e massa específica 

A Tabela 3 apresenta os resultados médios obtidos para o 
ensaio de permeabilidade. Percebe-se que o tempo de 
percolação da água diminui conforme a granulometria do 
agregado aumenta e o coeficiente de permeabilidade (k) 
também aumenta. 

Tabela 3 – Média dos resultados do ensaio de permeabilidade

A média dos resultados do ensaio de compressão estão 
apresentadas na Tabela 4. os corpos de prova com menores 
faixas granulométricas apresentam maior resistência à 
compressão.

Tabela 4 – Média dos resultados do ensaio de resistência à compressão

Conclusões
Observou-se que os blocos drenantes produzidos apresentam 
uma boa permeabilidade, portanto, eles são uma alternativa 
para evitar o acúmulo de água na superfície, entretanto, eles 
não apresentam uma boa resistência à compressão. 
Apesar dos corpos de prova apresentarem uma boa 
permeabilidade, a mistura ficou mais liquida, causando o 
preenchimento de alguns poros e a acomodação da mistura no 
fundo do corpo de prova e interferindo na permeabilidade e na 
porosidade dos corpos de prova. 
As amostras apresentaram uma resistência à compressão 
abaixo do valor especificado na norma (2 MPa). Para que essa 
resistência seja atingida, pode ser necessário a troca do 
agregado reciclado utilizado ou promover a hidratação do 
cimento do agregado reciclado. Outra sugestão é estudar outras 
proporções água/cimento ou a adição de aditivos, tais como 
sílica ativa e metacaulim, visando melhorar a resistência 
mecânica das amostras.
Com este estudo pode-se concluir que a granulometria 
influência nas propriedades mecânicas do bloco drenante, 
entretanto, não é a única característica que deve ser estudada.
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Brita
Absorção 

média

Índice de 

vazios 

médio

massa 

específica 

seca média

massa 

específica 

da amostra 

saturada 

massa 

específica 

real média

Brita 0 19,39 29,22 1,51 1,80 2,13

Brita 1 16,56 25,96 1,57 1,83 2,12

Brita 2 16,75 26,21 1,56 1,83 2,12

Brita
Tempo médio 

(s)

k médio 

(mm/hora)
k médio (m/s)

Brita 0 13,25 24694,7617 0,00685966

Brita 1 9,67 33817,2925 0,00939369

Brita 2 5,74 56848,5949 0,01579128

Brita Tensão à Compressão [Mpa] 

Brita 0 0,855

Brita 1 0,575

Brita 2 0,23
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