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Figura 1 – Resistência à compressão do 
concreto referência e do concreto com  5% de 
PS 

A massa específica (1 g/cm³) e massa unitária (0,16 g/cm³) do 
resíduo de PS servem para efeitos de dosagem e determinação do 
espaço ocupado pelas partículas do agregado, incluindo os poros 
existentes. 

A Figura 1 e 2 apresentam os resultados obtidos no ensaio de 
resistência à compressão realizado conforme a NBR 5739 e ensaio 
de resistência à tração adaptado conforme NBR 13279. 

Tabela 1 – Condutividade e resistência  térmica 

Concreto com 5% de subsituição da areia pelo PS 
Traço 1:2,83:3,15 
Relação a/c = 0,69 

1 

5 

4 

3 

2 

Agradecimentos  

Considerações Finais  

Introdução Resultados e Discussão 

Coleta dos copos de PS, 
lavagem e moagem 

Cimento CPV, areia fina, 
areia industrial, brita 0, 

PS, água e aditivo 

Mistura dos 
materiais na 

betoneira 

Lajota de concreto com 
PS 

Corpos de prova para 
resistência à compressão 

31,3 30,5 28,1 

9,6 11,4 9,3 
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Resistência à compressão aos 28 dias 

Concreto 
Massa específica no estado 

endurecido (kg/m³) 
Índices de 
vazios (%) 

Absorção de 
água (%) 

Referência 2159,5 17,57 8,14 

5% de PS 1885,3 20,54 10,95 
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Resistência à Tração na Flexão aos 28 dias 

Figura 2 – Resistência à tração na flexão do 
concreto referência e do concreto com  5% de 
PS 

A adição do flake de PS reduziu em aproximadamente 67% a 
resistência à compressão e 47% a resistência à tração na flexão do 
concreto quando comparado às amostras referência (0%). Dessa 
forma, conclui-se que a composição proposta do concreto mostrou-
se ineficiente para a produção de lajotas tendo em vista que a NBR 
9781 requisita no mínimo 35 MPa de resistência mecânica para uma 
lajota. 

O valor obtido na massa específica do concreto com 5% de PS 
(Tabela 1), inferior à 2000 kg/m³ o classificam como concreto leve 
segundo a NBR 8953. Observa-se que o índice de vazios do 
concreto com polímero aumentou em aproximadamente 3% em 
relação ao referência. O mesmo ocorre com a  taxa de absorção de 
água, o que torna o concreto mais sucetível à entrada de 
substâncias nocivas que afetam a sua durabilidade [3]. 

Tabela 1 – Massa específica, índice de vazios e absorção de água do concreto referência e do 
concreto com 5% de PS. 

O Brasil consome cerca de 1500 toneladas de copos plásticos 
descartáveis por dia [1]. Um dos principais aspectos a serem 
consideradas na produção dos copos plásticos é que sua matéria-
prima, o petróleo, é um recurso não renovável [2]. O poliestireno 
(PS), é um polímero de grande participação na produção de materiais 
descartáveis, principalmente na produção de copos para café.  
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de 
flakes de copos descartáveis de poliestireno (PS) em lajotas de 
concreto na construção civil, visando reduzir a destinação inadequada 
ao meio ambiente. 

Devido aos resultados obtidos, observa-se que o compósito 
proposto é ineficiente para o uso em lajotas. No entanto, pela sua 
classificação como concreto leve, há diversas aplicações na 
construção civil como por exemplo o preenchimento de lajes.  


