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         A reciclagem de materiais poliméricos destaca-se como um promissor campo socioeconômico, o qual apresenta crescente demanda por 
produtos e por apelos ambientais. O poliestireno (PS) é uma poliolefina sintética  que possui elevada participação na produção de materiais 
descartáveis, dentre eles temos os copos descartáveis para café, os quais fazem parte da matéria prima do presente projeto. Devido seu baixo 
índice de reciclagem e o elevado volume de descarte inadequado, a utilização de PS na construção civil caracteriza-se como uma alternativa de 
reaproveitamento em material compósito. Assim, este trabalho tem como propósito a incorporação de flakes de resíduo de PS, pós-consumo, 
na produção de lajotas de concreto, substituindo 10 % do agregado miúdo (areia), visando assim a redução do volume de PS descartado, e a 
produção de uma lajota com direto apelo socioambiental. 
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PROBIC-FAPERGS 

Separação dos materiais 
para confecção da lajota 

Mistura dos materiais Concreto com 10% de PS 
Coleta e moagem dos 

copos 
Lajota de concreto com PS 

(20 cm x 20 cm x 6 cm)  

Metodologia  

1. Massa unitária (NBR 

NM 45) [1], massa 
específica dos materiais 

(NBR NM 52) [2]. 

2. Análise macroscópica 

realizada para avaliar a 
interação entre o cimento 

e os resíduos de PS. 

3. Ensaio de 

resistência à 
compressão (NBR 

5739) [3]. 

5.  Massa específica, 

absorção de água por imersão 
e índice de vazios no estado 
endurecido (NBR 9778) [5]. 

 

          Os resultados encontrados demostram a limitação do uso do 
concreto com PS, pois este se mostrou insatisfatório para utilização em 
elementos estruturais, como a lajota prevista. Porém, algumas das 
características evidenciadas tornam os compostos satisfatórios para 
outras aplicações. Mediante as análises efetuadas, pode-se concluir 
que devem ser realizados novos e mais completos estudos quanto ao 
emprego de granulares de PS no concreto.  
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   A Figura 1 evidencia a interface entre o 
cimento e os agregados no concreto após 
sua cura. Constatou-se inadequada a 
granulometria utilizada para o PS, 
conforme visto, a massa de concreto não 
envolveu o agregado. 

         De acordo com a NBR 8953/2015 [6], o 
concreto modificado obteve valor de massa 
específica que se enquadra na classificação 
de concreto leve. Com a incorporação de 
PS, notou-se aumento no índice de vazios 
obtido, determinando a porosidade 
aparente do concreto, com isso, houve 
também aumento na taxa de absorção de 
água. 

Figura 1 - (0%) Concreto sem incorporação de PS;  
    (10%) Concreto com 10% de PS; 

Tabela 1- Massa específica, Índice de Vazios, 
Absorção de água por imersão no estado endurecido 
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4. Ensaio de 

resistência à 
tração (NBR 
12142) [4]. 

Figura 2 - (a) Resistência à compressão;  
                         (b) Resistência à tração na flexão; 

   Na Figura 2 (a) e (b) percebe-se que o concreto 
com incorporação de PS apresenta grande queda 
na resistência. Este se deve a falta de interação 
química entre a pasta de cimento e o compósito 
incorporado, pois o agregado PS “desliza” por entre 
a mistura do concreto. 

0% 2159,5 17,57 8,14

10% 1796,6 22,85 12,72

Traço
Massa específica 

(kg/m³)

Índice de 

vazios (%)

Absorção de 

água (%)

(b) (a) 


