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RESUMO 
O estudo realizado teve como objetivo utilizar o vidro triturado como substituto do agregado miúdo no concreto 
permeável, utilizando sua característica pozolânica, pois uma granulometria de 1,20 mm – 300 µm o torna 
satisfatório para substituição, podendo contribuir com um aumento considerável de resistência à tração na 
flexão para o concreto permeável. Respeitando as exigências da ABNT NBR 16416/2015, foram utilizados 
cinco traços de concreto permeável, sendo moldados corpos de prova para ensaios de resistência à 
compressão conforme a ABNT NBR 5739/2018 e resistência à tração por compressão ABNT NBR 7222/2011 
e índice de vazios conforme a ABNT NBR 9778/2005, constituindo de peça de concreto permeável sextavada 
como especificadas pela ABNT NBR 9781/2013 para ensaios de permeabilidade. Os resultados desta 
pesquisa mostraram que na substituição de 5% em peso do agregado miúdo com uma granulometria de 1,20 
mm – 300 µm houve um aumento de 61,38% de resistência a tração na flexão. Portanto é possível a 
substituição de 5% de vidro no concreto permeável para utilização como revestimento em locais de baixo 
trafego. 

 
PALAVRAS CHAVE: Agregado miúdo; Permeabilidade; Resistência. 

  
1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente devido à expansão urbana, a ocupação do solo se tornou um dos 
grandes problemas para a população, reduzindo a área permeável, dificultando a infiltração 
das águas pluviais e sobrecarregando os sistemas de drenagem urbana. Como 
consequência dessa área impermeável grande parte da água que deveria ser infiltrada pelo 
solo está sendo escoada superficialmente, trazendo problemas como enchentes e 
degradação da qualidade das águas pluviais (DE ARAÚJO, TUCCI e GOLDENFUM, 2000). 

Uma alternativa para este impacto gerado pela diminuição da área permeável seria 
o uso de tecnologias limpas, como o concreto permeável, que por possuir vazios em sua 
estrutura permite que a água infiltre seus poros chegando até o solo reduzindo o 
escoamento superficial (SCHWETZ, et al., 2015). O uso do pavimento permeável reduz o 
escoamento superficial e vazões de pico iguais ou até inferiores como antes da urbanização 
(DE ARAÚJO, TUCCI e GOLDENFUM, 2000). 

De acordo com Huang et al. (2010) o concreto permeável possui baixa resistência 
podendo ser utilizado apenas em calçadas, estacionamentos, praças de recreação e sub-
bases para pavimentos, podemos incorporar outros materiais ao concreto permeável, tendo 
um aumento de resistência, podendo também aumentar a quantidade de vazios em sua 
estrutura. 

De maneira sustentável pode-se utilizar o vidro proveniente da reciclagem para 
melhorar a resistência do concreto permeável, trabalhos como de Righi et al. (2012) 
utilizando uma substituição de até 15% de vidro moído no concreto foi obtida uma redução 
na resistência, já com uma substituição de 20% e 100% foram constatados aumento de 
resistência do concreto de referência em temperatura ambiente. 

Diante do exposto, este trabalho teve por finalidade utilizar o vidro proveniente da 
reciclagem como substituto do agregado miúdo na fabricação de concreto permeável, tendo 
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como foco o aumento da resistência à compressão e de sua permeabilidade, utilizando o 
concreto permeável em áreas de baixo tráfego. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Obtenção e caracterização dos materiais 
 
2.1.1 Vidro 
 

O concreto permeável foi elaborado seguindo as recomendações da ABNT NBR 
16416 (2015). A peça de concreto permeável utilizada foi o bloco sextavado de concreto do 
tipo 3 de acordo com a ABNT NBR 9781 (2013), disponibilizado pela UniCesumar. O vidro 
utilizado nos ensaios é proveniente de resíduos de vidro comum e vidro temperado de uma 
vidraçaria, foram obtidos 5kg de vidro na forma de cacos. 

 
2.1.2 Agregados  
 

Utilizou-se agregado miúdo e graúdo, conforme ABNT NBR NM 248. De acordo com 
a literatura de Righi et al. (2012), utilizou-se granulometria variando de 1,20 mm – 300 µm. 

Já o agregado graúdo teve como origem a brita basáltica, denominado como brita 0, 
de acordo com a literatura de Righi et al. (2012). Utilizou-se granulometria de 6,3 mm. 
 
2.1.3 Aglomerante  
 

O aglomerante utilizado foi Cimento Portland CP-II-Z-32. 
 
2.2 Confecção e caracterização dos corpos de prova 

 
O Fator água/cimento utilizado foi o mesmo utilizado na literatura de Castro (2015) 

(deve variar de 0,26 a 0,45), porém foi utilizado uma relação de 0,30. 
Nos ensaios, a substituição de areia por vidro triturado foi de 5%,20% e 100% de 

vidro moído com dimensões de 1,20 mm a 300 µm, conforme Tabela 01. 
 O  traço 1 é o concreto de referência, foi utilizado conforme o melhor resultado do 

autor Castro (2015), o traço 2 é concreto permeável com ausência de agregado miúdo 
utilizando o melhor resultado de Batezini (2013), o traço 3 é concreto com substituição de 
5% em massa de vidro no agregado miúdo, como o melhor resultado de Lopez, Azevedo e 
Neto, (2005) e o traço 4 e traço 5 é o concreto com substituição de 20% e 100% em massa 
de vidro no agregado miúdo, como os melhores resultados de Righi et al. (2012). 

A escolha dos traços foi realizada de acordo com as literaturas estudadas dos 
autores Lopez, Azevedo e Neto, (2005); Righ et al., (2012); Batezini, (2013) e Castro, 
(2015), utilizando os melhores resultados de resistência e de permeabilidade. 

A ordem de mistura da massa foi o mesmo utilizado pelas literaturas de Batezini 
(2013) e Castro (2015). 
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 Tabela 1: Composição das amostras de concreto. 

Traço 
Cimento 

(Kg) 

Brita 0                    

(Kg) 

Areia média 

(Kg) 

Vidro               

(Kg) 

Fator 

Água/Cimento       

(L) 

1 1,00 3,60 0,40 - 0,30 

2 1,00 4,00 - - 0,30 

3 1,00 3,60 0,38 0,02 0,30 

4 1,00 3,60 0,32 0,08 0,30 

5 1,00 3,60 - 0,40 0,30 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 Foram realizados ensaios mecânicos de resistência à compressão (ABNT NBR 
5739/2018), equipamento modelo Emic DL30000N com célula de carga de 30 KN e 
resistência à tração por compressão diametral (ABNT NBR 7222/2011) equipamento 
modelo Emic DL30000N com célula de carga de 30 KN.  

Foram realizados também os ensaios físicos de determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone (ABNT NBR NM 67/1996); determinação do índice de vazios; 
determinação da vazão, realizada de acordo com BRUNETTI (2008); determinação do 
coeficiente de permeabilidade (ABNT NBR 16416/2015). 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 01 apresenta a composição granulométrica dos materiais utilizados. 

Utilizou-se o vidro com granulometria de 6,3 mm, módulo de finura de 3,931 mm e massa 
especifica de 2,51 g/cm³ de acordo com a literatura de Righi et al. (2012).  

 

 
Figura 1: Composição granulométrica. 

Fonte: Autores, 2019. 

 
Em relação aos agregados, o agregado miúdo utilizado, foi a areia média, com 

granulometria de 1,2 mm, módulo de finura de 1,918 mm e massa especifica de 2,63 g/cm³ 
e graúdo com granulometria 9,5 mm, módulo de finura 2,030 mm e massa especifica de 
2,92 g/cm³  

Utilizou-se o aglomerante Cimento Portland CP-II-Z-32 por possuir alta resistência e 
secagem rápida, que auxilia na cura do concreto permeável, pois o concreto permeável é 
sensível a água e a umidade. 
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 De acordo com as curvas tem-se que 31,96% do vidro moído apresentou 
granulometria de 2,36 mm, com 52,273% de areia média. Ficaram retidos em 300 mm e 
77,377% de brita 0 ficaram em 6,3 mm. Foram utilizados apenas os diâmetros de 1,20 a 
300 µm para vidro e areia média e 6,3 mm para brita 0, pois de acordo com Righi et al. 
(2012) o agregado miúdo com esse diâmetro não interfere significativamente na 
permeabilidade do material. 

De posse dos resultados dos ensaios realizados no agregado miúdo, foram 
preparadas as amostras do concreto para os ensaios físicos e mecânicos. A ordem de 
mistura, segundo Batezini (2013) e Castro (2015) influência no produto final, assim, 
estabeleceram um procedimento para um método de mistura que obtém uma melhor 
propriedade mecânica e hidráulica. 

O controle utilizado para verificar a mistura do concreto permeável foi visual. Após o 
termino da mistura o material deveria estar envolto por uma pasta de cimento brilhosa, não 
podendo desintegrar (CASTRO, 2015). Tennis, Leming e Akers (2004) relatam que deve-
se tomar uma amostra do material e verificar se o mesmo forma uma esfera sem se 
desfazer, não deve também fluir pelos vazios. 

As amostras foram cobertas com uma lona para evitar a evaporação da água 
presente na mistura, pois segundo Castro (2015) a cura se inicia a partir dos primeiros vinte 
minutos de lançamento do concreto permeável, devendo todo o acabamento ser realizado 
durante este período. Para Tennis, Leming e Akers (2004) o concreto permeável deve ser 
coberto com essa lona por pelo menos sete dias, após esse tempo de cura os corpos de 
prova devem estar em contato com uma superfície úmida para que não ocorra perda de 
água para a base. 

No ensaio de abatimento para os 5 traços de concreto permeável ocorreu 
desmoronamento. Conforme a ABNT NBR NM 67 (1998) quando ocorre desmoronamento 
de duas amostras o concreto não é considerado plástico e nem coeso para a aplicação do 
abatimento do tronco de cone.  

De acordo com a ABNT NBR 16416 (2015), por meio dos resultados obtidos na 
Tabela 02 e na Figura 03, todos os traços podem ser utilizados como revestimento para 
concreto permeável moldado no local para tráfego de pedestres. O traço 3 também pode 
ser utilizado como revestimento de concreto permeável moldado no local para tráfego leve. 
 Para os ensaios de permeabilidade, realizou-se uma relação com o valor mínimo 
determinado em norma (ABNT NBR 16416/2015) e com os valores obtidos na Tabela 02. 
Os resultados foram obtidos de acordo com a ABNT NBR 16416 (2015).  O volume de água 
utilizado para calcular o coeficiente de permeabilidade foi de um litro, utilizando um tubo de 
100 mm de diâmetro. 
 
Tabela 2:  Resultado obtidos do Ensaio de Coeficiente de Permeabilidade “k” (mm/h). 

Coeficiente de 

Permeabilidade Traço 1 Traço 2 Traço 3 Traço 4 Traço 5 

k(mm/h): 289494,7 308318,3 219314,2 206471,4 248661,8 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 A Tabela 03 apresenta os resultados obtidos para o tempo necessário de infiltração 
da água no bloco e vazão. O volume utilizado para o ensaio foi de um litro de água e o 
diâmetro interno do tubo de 100 mm. 
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Tabela 3:  Resultado obtidos de Tempo e Vazão. 

  Traço 1 Traço 2 Traço 3 Traço 4 Traço 5 

Tempo (s): 

1,59 1,57 2,01 2,20 1,73 

1,56 1,43 2,14 2,12 1,94 

1,60 1,46 2,12 2,34 1,86 

Média (s): 1,58 1,49 2,09 2,22 1,84 

Q (l/s): 0,63 0,67 0,48 0,45 0,54 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 A Figura 02 apresentam os resultados do índice de vazios para os corpos de prova 
de concreto permeável. Todos os traços, exceto o 3 estão dentro dos valores médios de 
índice de vazios citados SCHWETZ, et al. (2015) e Huang et al. (2010) que é de 15 a 20%. 
 
 

 

Figura 2: Resultados obtidos para o teste de índice de vazios. 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Ao comparar os resultados nota-se que todos foram superiores ao mínimo 
determinado em norma (ABNT NBR 9778/2005), podendo ser utilizado em qualquer um dos 
4 tipos de revestimentos. 

Comparando com o traço 1, o traço 2, como previsto, obteve um maior índice de 
vazios em sua estrutura, comparado com os demais traços, devido a sua ausência de finos. 
Esse fato também é apresentado para o traço 4. 

Nos ensaios mecânicos, os resultados obtidos para o ensaio de resistência à 
compressão podem ser verificados na Figura 03. Estão apresentados os valores de 
resistência média do concreto permeável aos 28 dias. 
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Figura 03: Resultado do Ensaio de Resistência a compressão valores em MPa 
Fonte: Autores, 2019. 

Conforme os resultados obtidos, os traços de concreto permeável com substituição 
de vidro moído foram inferiores ao concreto de referência, não adquirindo a resistência a 
compressão mínima de 7 MPa aos 28 dias como citado por Monteiro (2010). Como 
esperado, o traço de concreto com ausência de finos, obteve resistência inferior ao concreto 
de referência, devido a sua tendência de falhas na interface de ligação entre a pasta de 
cimento e o agregado graúdo. 
 Os resultados obtidos para o ensaio de tração por compressão diametral podem ser 
verificados na Tabela 04, estão apresentados os valores de resistência média do concreto 
permeável aos 28 dias. 
 
Tabela 4: Resultado do Ensaio de Resistência à tração por compressão diametral valores em MPa. 

Corpo de prova Idade 
Traços 

Traço 1 Traço 2 Traço 3 Traço 4 Traço 5 

1 
28 dias 

0,86 1,13 1,94 1,34 1,49 

2 1,39 0,93 1,70 1,71 1,25 

Média aos 28 dias 1,13 1,03 1,82 1,53 1,37 

Fonte: Autores, 2019. 

 

A Figura 04 Apresenta os resultados de tração na flexão, obtidos pela relação citada 
na metodologia.  
 

 

Figura 4: Resultado do Ensaio de Resistência à tração na flexão valores em MPa 
Fonte: Autores, 2019. 
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4 CONCLUSÃO 

 
Analisando os resultados obtido, na resistência a compressão nenhum traço de 

concreto permeável obteve resistência superior ao traço 1, sendo este o único com 
resistência de 7,38 MPa aos 28 dias, os demais abaixo de 7 MPa que é o mínimo aos 28 
dias. Os resultados de resistência à tração na flexão, mostraram valores superiores ao traço 
1 exceto o traço 2 como já esperado por não possuir agregado miúdo em sua composição. 
Como um dos objetivos era utilizar o concreto permeável em áreas de baixo tráfego, o traço 
3 obteve resistência necessária para essa aplicação, sendo os demais aplicáveis como 
revestimento em áreas de tráfego de pedestres, pois possuem resistência a tração na flexão 
maior que 1,0 MPa. 

Em relação aos ensaios de permeabilidade todos os traços atenderam aos requisitos 
mínimos de coeficiente de permeabilidade exigidos pela ABNT NBR 16146 (2015). Nos 
ensaios de índice de vazios todos os traços, exceto o traço 3, adquiriram resultados dentro 
dos valores médios de 15% a 25%. 

Como principais problemas, pode-se destacar o fator água/cimento, pois o concreto 
permeável é sensível a água e umidade. Para obter a quantidade adequada de água na 
mistura deve-se formar uma esfera de concreto permeável sem deformação, e em alguns 
traços pode-se observar que houve desmoronamento da esfera, problema que pode ser 
corrigido aumentando o fator água/cimento. Outro problema foi a baixa resistência a 
compressão, podendo ser explicado por falhas no adensamento do concreto no momento 
da moldagem. 
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