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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 [1]. O
poliestireno (PS) é um polímero de grande participação na produção
de materiais descartáveis, principalmente na produção de copos
para café. A utilização de resíduos de PS na construção civil
caracteriza-se como uma alternativa de reaproveitamento com vista
à sustentabilidade.

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, utilizadas em ambientes
para circulação de pedestres.
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Figura 1. (a) Coleta dos copinhos

de PS, lavagem do material e
moagem em aglutinador;
(b) Ensaio de massa específica e
massa unitária dos resíduos de PS
moído, de acordo com
Montanheiro, 1990 [2].

Figura 2. (a) Materiais para

desenvolvimento da lajota de
concreto com substituição de 10%
de PS;
(b) Mistura dos materiais;
(c) Molde de lajota (50x50x5cm),
e corpos de prova para ensaio de
resistência à compressão.

As amostras com incorporação de 10% de resíduos de PS para
produção de 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, utilizado para tráfego leve de pedestres. Além disso, o
material contribuí com o reaproveitamento de um dos polímeros de
maior impacto em aterros da região.

L
P

Q
M

Laboratório de Pesquisa de Química dos Materiais

Resultados e Discussão 

Os corpos de prova com adição de 10% de resíduos (CP’s 1, 2 e 3 na
figura 4) e sem adição de resíduos de PS (CP’s 4, 5 e 6 na figura 4)
apresentaram uma resistência a compressão média de 25 MPa e 35
MPa respectivamente. Segundo a norma NBR 9781 o valor de
resistência característica à compressão (fpk) para solicitações de
veículos comerciais é de 35 MPa [5]. A destinação das lajotas
desenvolvidas são para ambientes externos com circulação de
pedestres, como parques e calçadas, dessa forma, os valores obtidos
evidenciam a aplicação em materiais submetidos à compressão
simples e dentro do nível de segurança segundo a norma.

Figura 4 – Resultados do ensaio de compressão dos corpos de prova 

Tabela 1- Resultados de massa unitária e massa específica do resíduo de  PS 

Figura 3. (a) Lajota de concreto

com substituição de 10% de
resíduos de PS após 28 dias de
cura;
(b) Corpos de prova para ensaio
de resistência à compressão;
(c) Ensaio de resistência à
compressão mecânica em uma
prensa EMIC PC200 segundo
norma NBR 5739 [3].
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Considerações Finais

A determinação dos valores de massa unitária e específica do resíduo
de PS são realizados para efeitos de dosagem e determinação do
espaço ocupado pelas partículas do agregado, incluindo os poros
existentes [4]. Em função dos valores obtidos a composição das
proporções do traço foi de 1:2,65: 3,15 para a confecção das lajotas de
concreto.
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Amostra Massa unitária Massa específica
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