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Introdução: Para a construção civil, os agregados são materiais minerais sólidos que,
de acordo com granulometrias adequadas, são utilizados para fabricação de produtos
artificiais resistentes mediante a mistura com materiais aglomerantes de ativação
hidráulica ou com ligantes betuminosos. Os agregados que serão produzidos neste
projeto, vêm do resíduo da cerâmica vermelha, que engloba diversos materiais que são
frequentemente utilizados na construção civil, como blocos, telhas, tijolos maciços,
tubos para saneamento, elementos vazados e também argila Por suas características
mineralógicas, os resíduos cerâmicos podem potencialmente ser usados como adições
minerais ou em substituição parcial ao cimento. Objetivo: Produzir agregados miúdos
alternativos para a fabricação de argamassas e concretos utilizando o a separação
granulométrica do resíduo de cerâmica vermelha. Metodologia: Para que pudesse ser
observada todas as características da cerâmica vermelha e de agregados feitos a partir
de sua produção, foram consultados diversos sites, fóruns, artigos, livros e revistas. Em
meio a todas essas fontes de conhecimento, foram retiradas informações cruciais para a
compreensão da importância dos agregados em uma obra de grande porte. Resultados:
Realizado esse processo de estudo, foi observado que o uso desse tipo de agregado
para confecção de inúmeros materiais na área da construção civil, traz uma economia
enorme no final da obra, principalmente pelo fato de o resíduo da cerâmica vermelha
ser abundante neste meio, muito usado na produção de concreto. O concreto produzido
com agregados de resíduo da cerâmica vermelha, traz consigo um ponto positivo que é
o fato de ajudar ao combate contra a agressão ao meio ambiente, pois o resíduo que
seria despejado na natureza, acaba sendo reciclado e reutilizado em uma obra, após
passar por uma análise de suas propriedades e os demais aspectos envolvidos que
determinarão sua viabilidade. Conclusão: Pode-se concluir que, a obra que utiliza
agregados de resíduo de cerâmica vermelha, principalmente na produção de concreto,
tem uma economia importantíssima em seu custo final, principalmente em cidades que
os agregados naturais são escassos.
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