
ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO NA MANUFATURA DE ARGAMASSAS 

Fernanda Silva Coelho OLIVEIRA (Unileste); Fabrício Moura DIAS (Unileste)

Introdução: As indústrias produzem grande quantidade de resíduos que podem ser
reaproveitados na construção civil, inclusive na produção de argamassas. Neste
contexto, pesquisas têm sido estimuladas para a aplicação de RCD (resíduo de
construção e demolição) como agregado para a manufatura de argamassa. Um resíduo
pertencente ao grupo do RCD, a cerâmica vermelha, apresenta característica que
estimula a sua aplicação para este fim. Estas cerâmicas antes do surgimento do
cimento Portland eram usadas em argamassas, obtidas de tijolos triturados misturados
à cal hidratada. Esse material, uma mistura de cacos e pó, teve o seu uso muito
difundido no Império Romano.  Objetivo: Apresentar um estudo referente à utilização
de RCD (cerâmica vermelha) de forma que se aplique na argamassa para verificar a
sua resistência à compressão e aderência. Vale destacar que a utilização deste resíduo
irá amenizar a poluição ambiental e diminuir a extração de recursos naturais.
Metodologia: Para os estudos deste trabalho, foi realizada uma busca de informações
em artigos, teses e livros com objetivo de fazer um levantamento bibliográfico sobre os
resíduos industriais (RCD) provenientes da cerâmica vermelha e suas características
físicas e químicas, por meio dos métodos de utilização e resultados já existentes. 
Resultados: Observa-se que o setor da construção civil é um gerador de grande
quantidade de resíduos, entre eles o RCD, que desperta muito interesse nos
pesquisadores para descobrir uma correta aplicação e reutilizá-los como agregado para
a manufatura de argamassas. A cerâmica vermelha é adicionada a argamassa de
revestimento para verificar sua resistência à compressão. Já, segundo outros
pesquisadores foi concluído que não se deve substituir o cimento pelo RC e sim
adicioná-lo, pois quando substitui o cimento pelo resíduo obtém uma redução de
módulo de elasticidade do concreto e uma diminuição em sua resistência à
compressão. Já quando se adiciona o RC, há um aumento na sua resistência à
compressão. Outra questão, é que ocorre a diminuição do impacto no meio ambiente,
pois muitas vezes estes resíduos são descartados de forma incorreta.   Conclusão: O
reaproveitamento do pó do beneficiamento da cerâmica vermelha inicia uma melhoria
na questão do impacto ambiental em relação ao descarte inapropriado. Desta forma, a
utilização do resíduo se torna importante na questão meio ambiente e também na
utilização de novos materiais na construção civil. 
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