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Introdução: O atual cenário de desenvolvimento da sociedade exige cada vez mais que
recursos naturais sejam explorados, trazendo consigo a geração de resíduos produzidos
em diversas atividades. A indústria da construção civil também está presente nesse
contexto, possuindo a geração de Resíduos de Construção e Demolição como um
problema ambiental a ser resolvido, onde a principal dificuldade é a destinação correta
desse material. A reciclagem é uma alternativa que reduz o impacto causado por esses
resíduos no meio ambiente, além de diminuir gastos com a disposição final e a
conservação das jazidas de matéria-prima natural, podendo ser reutilizado na
construção civil. Objetivo: Avaliar as propriedades físicas do concreto permeável não
estrutural levando em conta a substituição do agregado graúdo natural utilizado, por
agregado graúdo reciclado de resíduos de construção e demolição (RCD) em
quantidades pré-determinadas, verificando-se a viabilidade de sua aplicação na
infraestrutura urbana. Metodologia: A pesquisa foi realizada a partir da coleta de
resíduos de construção e demolição proveniente de obras civis na região do Vale do
Aço. O mesmo passou por um beneficiamento através de uma triagem, e em seguida
realizou o processo de trituração para confecção de agregados graúdos reciclados, onde
foi caracterizado quanto a suas propriedades. O concreto permeável, foi confeccionado
por meio de uma dosagem definida de maneira empírica, com base em referenciais
teóricos. Assim, foi submetido ao processo de cura úmida e após a idade de 7 e 28 dias
foi realizado os ensaios de compressão e permeabilidade Resultados: Os resultados
obtidos nos ensaios de compressão axial foram insatisfatórios em relação a resistência
mínima estabelecida por norma, onde estabelece que deve ser superior a 20 Mpa,
assim o concreto confeccionado obteve apenas uma resistência média de 7 Mpa.
Entretanto, no ensaio de permeabilidade o mesmo obteve resultados satisfatórios,
sendo muito superiores ao estabelecido por norma que estabelece valores maiores que
10-3 m/s. Conclusão: Os resíduos coletados tiveram características ideais para
aplicação no concreto permeável, obtendo resistência à compressão satisfatória e
drenabilidade superior ao mínimo estabelecido. Portanto, necessita-se aprofundar em
pesquisas para determinar um melhor traço e composição do concreto, para obter
melhores propriedades físicas, além de sua viabilidade econômica para aplicação na
sociedade.
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