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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. O
resíduo de cerâmica branca é gerado diariamente em obras de construção civil e seu
descarte ainda é realizado sem controle por meio dos órgãos responsáveis. Sendo
assim, este trabalho propõe um estudo sobre a utilização do resíduo de cerâmica branca
como insumo para a fabricação de argamassas, proposta que diminuirá o impacto
ambiental atribuindo ao resíduo uma finalidade. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
apresentar um estudo sobre a possibilidade de utilizar o resíduo de cerâmica branca
como agregado alternativo para a fabricação de argamassas. Esta proposta tem um
foco na redução dos impactos ambientais, pois utilizando este resíduo o mesmo não
será descartado no meio ambiente. Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio de
uma revisão bibliográfica sobre a fabricação da argamassa em projetos que utilizaram
resíduos de construção civil como matéria prima alternativa. Foram consultados
trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos
em periódicos nacionais e internacionais. Todos os procedimentos para o estudo
adotaram as normas da ABNT para a redação de trabalhos científicos.
As palavras-chave de busca adotadas foram: fabricação da argamassa, resíduo de
construção civil e materiais de construção civil.
 Resultados: Por meio de pesquisas observadas nos projetos estudados, foram
avaliados nove trabalhos que avaliaram a adição de resíduos de construção civil e
apresentamos resultados como satisfatórios em relação a argamassa convencional.
Entretanto, em dois projetos observou-se que a adição de resíduo mostrou-se eficiente
nas frações de 30% e 50%. É indicado que a adição de uma maior porcentagem do
resíduo, altera as propriedades de resistência à compressão da argamassa. Sendo que,é
necessário que as propriedades das argamassas que estão sendo fabricadas com adição
de resíduos sejam preservadas. Ao inserir resíduos na fabricação de argamassas
busca-se uma propriedade física e mecânica que estejam em conformidade com as
normas pertinentes da ABNT. Conclusão: O estudo de aproveitamento de resíduos tem
aumentado nos centros de pesquisas brasileiros. As propriedades físicas e mecânicas
de argamassas com resíduo de cerâmica branca são avaliadas em de acordo com as
normas específicas.Sendo assim, é uma alternativa promissora,além de diminuir o
descarte de resíduos no meio ambiente.
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