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Introdução: A aquisição de produtos eletrônicos tem sido uma prática comum nos
últimos anos. A crescente inovação tecnológica faz com que a sociedade substitua seus
produtos por outros novos e mais modernos, gerando uma grande quantidade de lixo
eletrônico. Esse lixo, quando descartado inadequadamente, acarreta em diversas
consequências negativas para os seres humanos e para o meio ambiente. Uma
alternativa para diminuir os impactos causados, seria a reciclagem de seus
componentes. A reciclagem consiste em uma série se atividades que têm o objetivo de
aproveitar algumas partes de um determinado objeto e reutilizá-lo como matéria prima
dentro do processo industrial. Objetivo: Reutilizar polímeros presente nas placas de
circuito impresso (PCI) para melhorar as propriedades/qualidades do cimento.
Metodologia: Foram desenvolvidos manualmente três blocos considerados como
“brancos”, sem a adição polimérica, somente com porções de cimento e água. Feito os
corpos de prova, os mesmos foram colocados em câmara úmida por 24h e depois
imersos em água saturada de cal por 7 dias. Segundo as normas da ABNT, os corpos
de prova devem ficar imersos por 28 dias, porém segundo estudos, com sete dias já
atingem 80% de sua capacidade de compressão. Como os moldes eram apenas para
testes iniciais, retirou-se antes do tempo determinado para continuação da pesquisa.
Após a imersão, realizou-se testes de compressão. 
 Resultados: Considerando que os blocos em questão não ficaram o tempo adequado
imersos em água saturada de cal, após sete dias de imersão, foi realizado o teste de
compressão em uma prensa elétrica hidráulica digital onde a média obtida para a
tensão máxima foi de 32,2 MPa. O resultado está dentro do esperado, porém houve
uma grande diferença entre os valores individuais. Conclusão: Percebe-se que ao
realizar a mistura dos componentes é essencial que a agitação seja constante e igual na
produção de todos os corpos de prova, para que não haja tamanha diferença entre os
resultados obtidos. Os corpos de prova com adição polimérica serão produzidos e,
posteriormente, realizado os testes necessários.
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