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Introdução: A utilização de resíduos como agregados na fabricação de materiais de
construção civil, é algo bastante comum nos tempos modernos, pois, tem a finalidade
de reaproveitamento, ou seja, evitar o descarte em um ambiente inapropriado. Ao se
tratar de resíduo de cerâmica branca, não se pode calcular a quantidade desse resíduo
no meio ambiente, uma vez que a cerâmica branca é muito utilizada na construção
civil em diversos produtos, por isso é importante se preocupar com o destino final
desse resíduo. Objetivo: Verificação das propriedades físicas e mecânicas de
argamassas fabricadas com o resíduo de cerâmica branca. Metodologia: A pesquisa foi
realizada através de estudos e práticas, envolvendo a fabricação da argamassa e
projetos os quais já utilizaram algum resíduo de construção civil em seu composto.
Foram realizados análise no resíduo de cerâmica branca, no agregado miúdo e nas
argamassas fabricadas. Além disso, houve pesquisas em revistas científicas, normas da
ABNT e pesquisas internacionais. Resultados: Através dos resultados obtidos,
observou-se que a adição de 5% do resíduo na argamassa, pode ser viável, uma vez
que o teste de resistência à compressão ficou menor que a convencional apenas 0,68
MPa, entretanto, o teste de densidade teve uma diminuição em relação a argamassa de
referência, ou seja, em questão do peso final de uma obra, se for adicionado o resíduo
na argamassa, a obra ficará mais leve. Esses resultados seguiram as recomendações
exigidas pela norma da ABNT 13281 (2005).  Conclusão: Por conseguinte, é
importante aprofundar na ideia de compor parte do material da argamassa com resíduo
de cerâmica branca, visando estabelecer valor de propriedade de densidade ainda
melhor, mesmo que já tenha atendido. E procurar uma forma de que a resistência à
compressão venha atender também. 
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