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Introdução: A construção civil é uma das atividades mais antigas que se tem
conhecimento e desde os primórdios da humanidade foi executada de forma artesanal,
gerando como subproduto grande quantidade de resíduos de diversas naturezas. É
também responsável pelo consumo excessivo de recursos naturais provenientes de
fontes não renováveis (IBRACON, 2012).A construção civil é o setor que mais
consome recursos naturais entre todas as economias (JOHN, 2000). Essa disposição
inadequada gera uma série de problemas que afetam negativamente a vida em
sociedade, colaborando principalmente na proliferação de doenças e também com o
mau escoamento das águas pluviais que podem gerar enchentes. Objetivo: O presente
trabalho objetiva avaliar as propriedades físicas e mecânicas de concreto permeável
não estrutural confeccionado com agregados graúdos e miúdos oriundos de resíduos de
construção e demolição (RCD) em quantidades pré-determinadas. Verificar as
propriedades físicas e mecânicas do concreto permeável não estrutural. Metodologia:
Para a obtenção dos estudos foi utilizado a ferramenta de pesquisa, sendo por meio de
leitura de artigos, reportagens, sites, teses e livros e a confecção da revisão
bibliográfica. Resultados: Os resultados de ordem parcial foram obtidos através de
trabalhos analisados durante a construção da revisão bibliográfica. Segundo a NBR
7211,agregados são materiais pétreos, obtidos por fragmentação natural ou artificial,
possuindo dimensões nominais inferiores a 75 mm e superiores a0,15 mm . Agregado
miúdo são grãos que passam na peneira 4,75mm e ficam retidos na peneira 0,15mm e 
agregado graúdo são grãos que passam na peneira 75mm e ficam retidos na peneira
4,75mm. Pode-se dizer que são materiais granulares, sem forma e volume definidos,
com dimensões e propriedades adequadas para o uso em engenharia. Conclusão:
Pode-se perceber que os agregados ocupam uma parte significativa do volume dos
concretos diminuindo o preço do mesmo por apresentar valor menor que o cimento.
Sendo assim, por as questões ecológicas serem objeto de grandes estudos, a utilização
de resíduos tem sido estimulada.

Palavras-chave: Agregados . Concreto permeável . Meio ambiente . 

Agências de fomento: FAPEMIG

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


