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A construção civil consome grande parte dos recursos naturais

do planeta para a realização de suas atividades, um deles está

relacionado ao uso de areia, cuja extração causa diversos

impactos ambientais, como a erosão das margens de rios. O

PVC é um polímero muito consumido e apresenta muitas

características, dentre elas, a que mais se destaca é a

possibilidade de produzir peças que necessitam de um material

extremamente rígido, como os canos e tubulações de PVC, ou

extremamente flexíveis, como o caso dos plastissóis. A

reciclagem desse polímero para utilização como agregado na

construção civil alia o crescimento econômico com a

preservação ambiental, além de incorporar propriedades a

argamassas e concretos. Baseado nesse contexto, esse trabalho

tem como objetivo obter um agregado reciclado a partir de

cartões magnéticos de PVC para produção de lajotas de piso

tátil com diferentes teores de substituição de areia.
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EXPERIMENTAL

A partir da análise dos espectros de infravermelho foi observado

que ambas as amostras (cartão magnético com tinta e sem tinta)

apresentaram deformação axial da ligação C=O que não

pertence ao PVC em seu estado puro. As bandas nessa região

entre 1740 e 1720 cm
-1

, são referentes ao grupo éster e são

encontradas em plastificantes como o adipato de dioctila (DOA)

e ftalato de dioctila (DOP) (ROSA et al., 2013). O aparecimento

dessa banda também pode ser devido à presença de resíduos de

iniciadores utilizados na polimerização (SILVA 2009). No que diz

respeito a inversão de fase, foram formadas pequenas esferas

quando a solução de PVC em cicloexanona foi gotejada na

solução com H
2
O:Etanol (2:1), como mostra a Figura 1.

Figura 1: Agregado obtido a partir de cartões de PVC

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A obtenção do agregado de PVC reciclado a partir da

solubilização dos cartões magnéticos em cicloexanona e pelo

método de inversão de fase em água e etanol é um processo

eficaz, visto que a granulometria do agregado foi reduzida e a

partir da análise visual se observa que se tornou semelhante a

granulometria da areia. Posteriormente será necessário realizar

ensaios de granulometria, para verificar se há semelhança nas

curvas granulométricas de ambos agregados (natural e

reciclado).
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