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A  reciclagem  de  materiais  poliméricos  vem  crescendo  significativamente,  o  destino  de  resíduos
poliméricos  para  outras  finalidades  que  não  sejam  os  aterros  sanitários  caracteriza-se  como  uma
importante medida de valorização de resíduos sólidos e redução do desperdício de matéria prima. Neste
sentido,  a  busca  pela  reciclagem de  polímeros  pós-consumo para  produtos  com maior  valor  agregado,
vem  sendo  estudada  e  desperta  o  interesse  econômico,  social  e  ambiental.  O  poliestireno  (PS)  é  um
polímero de grande participação na produção de materiais descartáveis, principalmente na produção de
copos para café. O PS apresenta baixa resistência a solventes orgânicos, calor e absorção de água, baixo
índice de reciclagem e elevado descarte inadequado no meio ambiente. A utilização de resíduos de PS na
construção civil caracteriza-se como uma alternativa de reaproveitamento com vista à sustentabilidade. A
construção  civil  utiliza  lajotas  de  concreto  em  pavimentações  devido  a  sua  grande  resistência  a
intempéries  e  sua  fácil  moldagem  em  formas  complexas.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  a
incorporação de resíduos de copos de café descartáveis de Poliestireno (PS), como agregado miúdo em
lajotas  de  concreto  de  cimento  Portland  CPII.  Os  resíduos  de  copos  de  PS  foram  moídos  em  um
aglutinador, incorporados em teores de 10 % no traço do concreto e vertidos em moldes de 50x50x5 cm,
com relação água/cimento (a/c.) de 0,67. Os corpos de prova foram caracterizados por ensaios de fluidez
e resistência mecânica à compressão. O aumento de teores de PS evidenciou uma diminuição na fluidez.
O abatimento do concreto sem adição de resíduos de PS e com 10% de resíduo foram de 90 mm e 70 mm
respectivamente. A resistência mecânica à compressão dos corpos de prova sem adição do polímero foi
de 35 MPa e das amostras com teores de 10% de resíduos de PS foi de 25 MPa, ambos aos 28 dias de
cura. Estes resultados evidenciam que a adição de 10% de resíduos de PS em lajotas de concreto pode
ser uma alternativa viável em relação as propriedades mecânicas do material, tendo em vista uma perda
de resistência pouco significativa em se tratando de um material não estrutural.

Palavras-chave: Lajotas de concreto, Poliestireno, Concreto

Apoio: UCS, FAPERGS


