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Introdução: Os resíduos sólidos são gerados após a produção, utilização ou
transformação de algum material e são considerados como restos supérfluos, perigosos
ou sem utilidade. Em especial destacamos o resíduo cerâmica vermelha, que é
caracterizado como resíduo de construção e demolição e, devido à sua grande
quantidade produzida, a destinação destes não está distribuída para todos os lugares
apropriados, ocasionando problemas graves na gestão ambiental. Desta forma,
atualmente há uma estimulação para a utilização destes na manufatura de alguns
materiais da construção civil, entre esses, a argamassa. Objetivo: Verificar a aderência
e a resistência à compressão de argamassas mistas confeccionadas com o resíduo
cerâmica vermelha para, em caso positivo, reciclar estes dejetos obtidos em
construções civis. Metodologia: Para efetuação de uma pesquisa precisa e para a
construção de uma bibliografia, este trabalho recorreu a artigos, teses e livros que
abordavam assuntos relacionados à utilização de cerâmica vermelha na manufatura de
argamassas, tais como os resultados dos seus aspectos físicos e químicos. Resultados:
Segundo pesquisas já feitas, a utilização do resíduo cerâmica vermelha na argamassa
implicou mudanças na sua resistência à compressão. Já a sua substituição com o
cimento Portland, não foram obtidos resultados positivos, pois sua elasticidade e
compressão diminuíram. Desta forma, é aconselhável a sua aplicação apenas como um
agregado a mais na confecção das argamassas. Conclusão: Devido aos resultados
positivos obtidos na pesquisa, ao utilizar o pó de cerâmica vermelha em argamassas,
além de obter melhorias na resistência à compressão desta, é possível ter um
reaproveitamento destes resíduos e diminuir o excessivo descarte irregular, evitando
agressões ambientais e aumentando a preservação destes.
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