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RESUMO

Deseja-se apresentar algumas características físicas, vantagens e viabilidade do uso do pó de tecido, proveniente do processamento de resíduos 
têxteis que são descartados em confecções em geral, tendo como foco principal a cidade de Nova Friburgo, uma das maiores produtoras de 
lingerie no território nacional, consequentemente produtora de grande quantidade de resíduos têxteis, principalmente as de matriz polimérica, 
poliamida e o poliéster. A produção e utilização desse tipo de pó diminui o impacto ambiental, uma vez que substitui o agregado miúdo natural 
(areia) na produção do concreto, areia que deixará de ser retida do meio ambiente, e se mostra viável economicamente, pois é produzido 
facilmente a partir do processamento de resíduos, que seriam descartados na natureza, muitas vezes de forma irregular, o que dá ao projeto um 
grande cunho de sustentabilidade. O presente trabalho mostra o estudo da produção do pó de tecido, a partir de tecidos de matriz polimérica, e a 
sua substituição parcial do agregado miúdo natural na produção de concretos de cimento Portland convencionais. Para comprovar a viabilidade 
técnica e econômica do uso do pó de tecido foram analisadas características do agregado como sua composição granulométrica, e seu 
comportamento nos ensaios de abatimento tronco de cone (Slump Test). Uma relação água-cimento também foi convencionada a um concreto 
usual com resistência esperada de 28MPa. Com estes dados foi definido um traço para o concreto utilizando 5% e 15% de agregado pó de tecido, 
substituindo a areia. A pesquisa apresenta os resultados de resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos de concreto aos 28 
dias. Verificou-se que as amostras não apresentaram diferenças significativas de resistência entre si, tão pouco com relação às resistências de um 
concreto convencional produzido somente com agregado miúdo natural. Entretanto, houve uma melhora nos resultados dos ensaios à 
compressão, principalmente no concreto com 15% de pó de tecido.
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