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RESUMO

A sustentabilidade proposta para o desenvolvimento econômico moderno fez com que
as indústrias se preocupassem com a vida útil dos recursos naturais aplicados na produção e
com os efeitos da extração destes do meio ambiente. A presente pesquisa confirmou a
aplicação de elementos de enchimento, em lajes pré-fabricadas, utilizando lajotas de concreto
leve com flocos de EPS descartado. Propôs ainda a redução do lançamento de EPSD
(poliestireno expandido descartado) sobre o meio ambiente, a proteção das margens de rios e
das reservas de argilas, onde estão localizadas as jazidas para a fabricação da lajota cerâmica.
As Lajotas de Concreto Leve com EPSD foram fabricadas substituindo o agregado graúdo
pelo EPSD em flocos, representando 75% dos agregados no traço em volume para a
confecção do concreto leve. O desenvolvimento da lajota de concreto leve baseou-se nas
definições do teor de EPSD no concreto leve, do molde, dos processos de moldagem e cura,
utilizando nessa etapa corpos-de-prova cilíndricos e fôrmas metálicas. Esse novo produto foi
ensaiado e foram comparados àqueles prescritos pela ABNT NBR 14859:2002 para lajotas
cerâmicas. As características físicas e mecânicas mostraram que as lajotas de concreto leve
atendem às especificações da norma brasileira. Uma vez definido o traço de concreto e o
processo de cura, as lajotas foram moldadas e ensaiadas ao teor de absorção e resistência por
ruptura à flexão, apresentando valores acima dos recomendados. Os ensaios dos elementos de
enchimento, de acordo com os procedimentos contidos nos anexos A, B e C da NBR 148591:2002, foram realizados

no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade

Estadual de Maringá, Campus Umuarama, Estado do Paraná. Os resultados dos ensaios
demonstraram que as lajotas de concreto leve com EPSD podem ser aplicadas em lajes préfabricadas e é possível fabricá-las através de dispositivos simples, com pequenas adaptações
nos equipamentos usuais.

Palavras-chave: Elementos de enchimento em concreto leve; Lajotas de concreto leve;
Poliestireno expandido descartado.

ABSTRACT

The proposed sustainability for modern economic development has caused industries
to worry about the life of natural resources used in production and the effects of the
extraction of these from the environment. This research confirmed in real scale, the feasibility
of application of packing elements, in prefabricated slabs, using lightweight concrete blocks
with discarded EPS flakes. Also proposed the reduction of the release of EPSD (expanded
polystyrene discarded) residue on the environment, the protection of riverbanks and reserves
of clay, where the deposits used to manufacture ceramic tile are located. The Lightweight
Concrete Slabs with EPSD were fabricated replacing of the coarse aggregate for the EPSD
flakes, representing 75% of aggregate in the mix for the manufacture of lightweight concrete.
The development of the lightweight concrete slab was based on the settings: of the EPSD
content of the lightweight concrete, of the molding and curing processes, using in this stage
the bodies of the test piece cylindrical. This new product was molded, cured and tested,
comparing the results with those prescribed by ABNT NBR 14859:2002 for ceramic tiles, as
filler elements, in prefabricated slabs. The physical and mechanical characteristics showed
that the lightweight concrete slabs comply with the specifications of the Brazilian standard.
Once defined the concrete mix and curing process, the tiles were molded and tested with the
contents of absorption and flexural resistance, with values above the recommended. The
testing of packing elements according to the procedures described in Annexes A, B and C of
NBR 14859-1:2002 were performed in the Construction Materials Laboratory, Department of
Civil Engineering, State University of Maringa, Umuarama Campus, State of Parana. The
test results demonstrated that the lightweight concrete slabs with EPSD can be applied to
prefabricated slabs and can manufacture them through simple devices, with small
adjustments to the usual equipment.

Keywords: Packing elements in lightweight concrete; Lightweight concrete blocks; Expanded
polystyrene discarded.
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1

INTRODUÇÃO
O processo de reciclagem vem sendo estudado e pesquisado em diversas áreas visando

evitar maiores danos ao meio ambiente e consequentemente ao ser humano. Há uma grande
necessidade de se preservar os recursos naturais principalmente os não renováveis, criando
alternativas para utilização de outros materiais em substituição ao insumo natural.
Desde os tempos antigos o homem depende dos recursos naturais para a sua
sobrevivência. Mesmo com toda sofisticação e tecnologia existente na atualidade,
continuamos extremamente dependentes do meio ambiente e isto, ao que tudo indica, nunca
irá mudar.
Em 1983 a Organização das Nações Unidas criou a World Comission on Environment
and Development (WCED) que em 1987 publicou o relatório intitulado Our Common Future
(Nosso Futuro Comum), mais conhecido como The Brundtland Report, que incorporou
definitivamente o desenvolvimento sustentável como norteador das políticas públicas
ambientais, definindo-RFRPRVHQGRDTXHOH³  TXHDWHQGDjVQHFHVVLGDGHVGR presente sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de ateQGHU VXDV SUySULDV QHFHVVLGDGHV´
(ONU, 1991).
Em 02 de Agosto de 2010 foi editada a lei federal nº 12.305, que Instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes
da PNRS, definindo as responsabilidades dos geradores e do Poder Público, e, ainda, criando
obrigações a Estados e Municípios.
Estas questões preocupam muito e o homem precisa procurar soluções para estes
problemas. A construção civil, por exemplo, sempre questionada pelos danos à natureza,
devido principalmente aos seus resíduos, está procurando, de diversas formas, não ser mais
um dos grandes problemas da humanidade.
Segundo Meadows et al. (1992) e Milanez (2001), apud Tessari (2006), para alcançar
um estágio de sustentabilidade é fundamental uma mudança de postura por parte da sociedade
com ênfase para os atores envolvidos na cadeia produtiva da construção civil, com a adoção
de ações efetivas que possibilitem a eles aprender a avaliar seu bem-estar e as condições
ambientais, implementar medidas corretivas a curto prazo com o objetivo de reduzir os danos
ambientais e também o uso dos recursos naturais não renováveis, priorizando a eficiência e a
reciclagem.
De acordo com Braga (2002), ³(...) a engenharia é o caminho para se minimizar ou
controlar a poluição e a degradação ambiental até que sejam compatíveis com o nível de

16

GHVHQYROYLPHQWR SUHWHQGLGR SHOD VRFLHGDGH´ $ UHFLFODJHP UHXWLOL]DomR H UHGXomR VmR
técnicas estudadas que apresentaram melhor viabilidade como medidas mitigadoras dos
impactos ambientais.
Umas das soluções encontradas pelo campo da construção civil é a utilização de
agregados oriundos de processos de reciclagem. Estes materiais podem ser provenientes de
processos de demolição, ou até mesmo de rejeitos provenientes de produtos gerados pelo
homem, tais como: isopor, pneus, plásticos, vidros, entre outros.
Esta atividade é muito atrativa devido ao reaproveitamento de restos de materiais e
sobras, economizando assim recursos e reservas naturais. O lixo oriundo das diversas formas
de utilização do ser humano gera um volume de entulho considerável, mas se este for
devidamente coletado e separado pode ser reaproveitado para outros fins.
Paralelamente ao aumento da industrialização, houve também um incremento na
geração de resíduos e subprodutos, tornando importante a regularização da destinação destes
materiais. O custo de deposição e manutenção dos depósitos de lixo tem aumentado, tanto
pelo volume gerado, quanto pelas novas exigências de cunho ambiental. Nesse contexto é
necessária a criação de técnicas capazes de reutilizar e reciclar diversos materiais.
Na busca de soluções para o gerenciamento dos resíduos constituídos por EPS, o
presente trabalho propõe uma metodologia para sua gestão visando a apoiar os municípios e
os demais responsáveis a adotar ações relacionadas ao gerenciamento adequado.
Os estudos e ensaios realizados confirmaram a proposta deste trabalho, que é a
produção de lajotas de concreto leve, como elementos de enchimento, para lajes préfabricadas, cujo concreto é produzido com EPS descartado triturado em substituição à brita.

1.1

Objetivo
A presente pesquisa propõe o uso de material pós-consumo, como o EPS, na produção

de lajotas para elementos de enchimento, destinados à aplicação em lajes pré-fabricadas.
Dentro deste contexto, esta dissertação tem por objetivo:
- Investigar o desempenho dos flocos de EPSD na composição do concreto leve,
utilizado para fabricação das lajotas;
- Avaliar com base nos resultados experimentais as propriedades mecânicas das lajotas
de concreto leve, com flocos de EPSD;
- Contribuir com indicações de estratégia para a solução do problema de descarte do
EPS pós-consumo, como a possibilidade da substituição total da brita por flocos de isopor
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triturado em uma determinada dosagem, que não altere significativamente as propriedades
mecânicas exigidas pelas normas técnicas, possibilitando aplicação em elementos de
enchimento para lajes, onde não se requer aplicação de concreto estrutural.

1.2

Justificativa
A sustentabilidade proposta para o desenvolvimento econômico moderno fez com que

as indústrias se preocupassem com a vida útil dos recursos naturais aplicados na produção e
com os efeitos da extração destes do meio ambiente (Lima 2003).
Um dos principais problemas no mundo moderno é a grande quantidade de lixo
produzido diariamente e desprezado pelo homem, muitas vezes diretamente no meio
ambiente. Dentre estes lixos, pode-se encontrar o EPS, que pode ser facilmente reutilizado
Siqueira et al. (2004).
O Brasil possui enorme déficit de moradias, e as lajotas de concreto leve, como
componentes para lajes pré-moldadas, apresentam-se como uma das alternativas a ser
incorporada às metodologias construtivas para auxiliar nessa demanda habitacional.
Do ponto de vista de Leite e Medina (2001), para buscar uma saída para a crise
ambiental, é preciso uma reconstrução do pensamento, que propicie uma mudança de
paradigmas, nomeadamente do econômico para o ambiental.
Apesar dos benefícios ambientais obtidos com a reutilização de resíduos, ainda
encontram-se barreiras perante a construção civil oriundas de uma suposta baixa qualidade
dos produtos contendo resíduos (John, 2000).
Esta preocupação, para com a preservação do meio ambiente e qualidade de vida estão
registradas na Constituição Federal do Brasil, título VIII, capítulo VI, conforme texto a
seguir: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações (Brasil,1988).
As lajotas de concreto Leve, com flocos de EPSD, para uso como elementos de
enchimento entre vigotas de lajes pré-fabricadas, deverão reduzir alguns problemas na
Construção Civil, que são: a instabilidade na produção das indústrias cerâmicas,
descumprindo prazos, muitas vezes por problemas climáticos e deficiência no transporte da
matéria-prima das jazidas; e a dificuldade na reciclagem, principalmente em pequenas obras e
reformas, indústrias e comércios, que encaminham esses resíduos para os lixões.
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Com a comercialização deste novo produto, este resíduo antes descartado deverá
adquirir valor econômico atrativo e politicamente correto. Outra vantagem relevante está na
facilidade da aderência do chapisco pelo concreto leve, sem aditivos, fato que não ocorre com
os elementos de enchimento só de EPS, necessitando sempre de aditivo e de mão de obra
especializada para sua execução.
O lançamento de um produto inovador no mercado é de fundamental importância e
responsabilidade do pesquisador, uma vez que este detém o domínio das diversas
propriedades envolvidas no processo de desenvolvimento e produção do material em questão
(Lima,2003).
A utilização do EPSD como agregado graúdo para concreto leve, é uma opção de
reciclagem contendo poucas referências bibliográficas sobre o tema e nenhuma norma
regulamentadora específica.

1.3

Estrutura do trabalho
O conteúdo deste trabalho foi organizado em oito capítulos, de maneira a facilitar a

abordagem dos aspectos teóricos e práticos desse novo produto desenvolvido.
No primeiro capítulo é apresentada a introdução, juntamente com o objetivo e a
justificativa deste trabalho.
No segundo capítulo é apresentado o aproveitamento de materiais reciclados na
construção civil, com uma breve abordagem histórica e atual sobre a reutilização,
apresentando aplicabilidades da mesma estudada por diferentes autores.
O terceiro capítulo apresenta um panorama histórico sobre reciclagem na construção
civil e uma abordagem ao resíduo de EPS. Neste tópico, apresenta-se a matéria prima
principal deste estudo, ressaltando suas características, composições, forma de produção e
descarte.
O quarto capítulo trata dos elementos de enchimentos para lajes pré-fabricadas, sua
aplicabilidade, normas regulamentadoras, especificações e recomendações de autores para a
industrialização.
O quinto capítulo aborda os estudos relacionados ao concreto leve, desde suas
dosagens às diversas propriedades apresentadas por diferentes autores. São apresentadas
publicações científicas que embasam este estudo, com ênfase na obtenção e processamento da
matéria prima.
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No sexto capítulo é abordada a caracterização dos materiais utilizados para o
desenvolvimento da presente pesquisa, tratando-se da execução da mesma e propondo uma
metodologia experimental, apresentando os materiais e métodos constituintes do processo.
O sétimo capítulo apresenta conclusões, resultados, e sugestões para a realização de
estudos futuros.
Por fim, o oitavo capítulo apresenta as referências bibliográficas utilizadas para
realização desta dissertação.
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2

APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
As obras de engenharia civil, por utilizarem grandes quantidades de materiais com alto

peso específico e baixo valor agregado, desenvolvem importante papel na utilização de
diversos resíduos. Esta possibilidade tem motivado o desenvolvimento de tecnologias capazes
de reutilizar materiais alternativos em obras.

2.1

Os resíduos e o impacto ambiental
A industrialização, a implantação de grandes projetos de infra-estrutura, a exploração

de recursos minerais e agropecuários para fins de exportação, fazem parte das estratégias que
têm produzido impactos negativos no ambiente. Isso tudo, aliado ao acelerado processo de
urbanização que ocorreu nas grandes cidades, causaram uma série de degradações ao
ambiente urbano.
No combate aos problemas supracitados, a reciclagem é uma das propostas que mais
ganham estímulo. Hoje, no mercado, já existem vários produtos que são produzidos com
materiais reciclados, tais como: papel, embalagens de alumínio, subprodutos do aço entre
outros.
É possível constatar, dentro da construção civil, algumas formas de reutilização de
resíduos industriais que se consolidaram como materiais para diversas aplicações. Dentre
estes materiais, se encontram os resíduos de construção e demolição, resíduos da indústria de
mármore e granito, resíduos de casca de arroz oriundos da seleção e classificação do mesmo,
a borracha proveniente da recauchutagem de pneus ou de seus descartes, entre outros. Vários
centros de pesquisa têm estudado a utilização de resíduos em argamassas e concretos, e os
resultados são animadores.

2.2

Panorama histórico
O serviço sistemático de limpeza urbana foi iniciado oficialmente no Brasil em 25 de

novembro de 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então capital do Império.
Nesse dia, o imperador D. Pedro II assinou o Decreto nº 3024, aprovando o contrato de
³limpeza e irrigação´ da cidade, que foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano
Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se a palavra gari, hoje denominada para os
trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras (Brasil, 1880).
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No Brasil, assim como nos demais países, levou-se muito tempo para que o ser
humano tomasse conta dos malefícios que ocasionava ao ambiente. A política ambiental
brasileira propriamente dita se desenvolveu de forma tardia, e seu desenvolvendo basicamente
ocorreu em resposta às exigências dos movimentos internacionais ambientalistas.
Durante séculos, o desenvolvimento econômico decorrente da Revolução Industrial
impediu que os problemas ambientais fossem considerados. O meio ambiente era
predominantemente visto como um acessório ao desenvolvimento. A poluição e os impactos
ambientais do desenvolvimento desordenado eram visíveis, mas os benefícios proporcionados
SHORSURJUHVVRRVMXVWLILFDYDPFRPRXP³PDOQHFHVViULR´
De acordo com Leite e Medina (2001), foi no ano de 1973 que no Brasil a questão
ambiental passou a ser tratada com uma estrutura independente, seguindo a recomendação da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Foi neste ano criada a Secretaria
Especial do Meio Ambiente ± SEMA (Decreto nº 73.030), vinculada ao Ministério do
Interior.
Diferentes pesquisas visando à preservação ambiental e à reutilização de materiais
descartados pelo homem têm propiciado mudanças no cenário mundial. Além disso, diversas
leis foram criadas e aos poucos colocadas em prática.
De acordo com John (2000), estima-se que a indústria da construção civil, seja
responsável por 20 a 50% do consumo dos recursos naturais extraídos do planeta. Contudo,
pesquisas apontam que a utilização de diferentes resíduos como matéria prima na construção
civil pode vir a reduzir a quantidade de recursos naturais retirados do meio ambiente.
Conforme relato de Cembureau (1995) apud Levy e Helene (2002), no ano de 1928
as pesquisas relacionadas à produção de concreto com agregados reciclados tiveram início.
De acordo com Wedler e Hummerl (1946) apud Levy e Helene (2002), o surgimento
significativo de obras utilizando-se essas técnicas deu-se posteriormente a 2ª Guerra Mundial,
na reconstrução das cidades européias. Visando dar uma solução final aos entulhos e ruínas
gerados, e atendendo a demanda por agregados na época, o homem começou a desenvolver
técnicas de produção de concreto com agregados reciclados. Desta forma, pode-se relatar que
o surgimento de tecnologias relacionadas ao concreto com agregados reciclados teve seu
início no ano de 1946.
No entanto, de acordo com Levy e Helene (2002), países como Estados Unidos, Japão,
Bélgica, França e Alemanha têm utilizado tecnologias de reciclagem em maior escala. Este
fato pode ser explicado pelas condições geológicas e mineralógicas adversas impostas pela
natureza nessas áreas geográficas.
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Os resíduos para a incorporação na construção civil passam por diversos processos de
reciclagem devido a suas diferentes propriedades. Estudos já realizados apontam que o
concreto com agregados reciclados pode ser aplicado de diferentes formas, desde concreto de
baixa a alta resistência, além de argamassas.
Diferentes resíduos vêm sendo estudados como agregados para o concreto e
argamassas, tais como: resíduos da construção civil, escória granulada de alto forno, cinza
volante, sílica ativa, poliestireno, garrafa pet triturada, fibra de vidro e borracha de pneu.
Diversos outros resíduos já estudados apresentam ganho em diferentes aplicações, as
mais comumente citadas são: preparo de argamassa, confecção de peças pré-moldadas, blocos
intertravados, entre outros.
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3

O EPS
Popularmente conhecido como isopor, marca comercial registrada da Knauf Isopor

Ltda., desenvolvido pelos químicos Fritz Stastny e Karl Buchholz em 1949, quando
trabalhavam nos laboratórios da Basf, na Alemanha ABRAPEX (2012). O EPS é um
polímero celular rígido, resultante da polimerização do estireno em água. Em seu processo
produtivo o agente expansor é o pentano que dá ao EPS formas esféricas impermeáveis. É
decomposto pela radiação solar e considerado um material não poluente. A molécula de EPS é
representada na Figura 1.
Figura 1 - Molécula de EPS.

Fonte: ABRAPEX (2012)

Ao final do processo geram-se por meio de expansão por vapor esferas impermeáveis,
de massa corpórea constituída de poliestireno. Suas características inodoras e não
contaminantes possibilitam seu reaproveitamento. A combustão do EPS, por ser um simples
hidrocarboneto, não provoca emissão de gases tóxicos, como acontece com outros plásticos,
não contendo e não produzindo gás CFC ou qualquer outro gás agressivo à camada de ozônio,
ABRAPEX (2012); BASF (2012).
O poliestireno expandido tem como sigla internacional EPS, padronizada pela DIN
ISO 1043:1978. É uma espuma formada de derivados de petróleo, composta em volume
basicamente com 98% de vazios contendo ar e 2% de matéria-prima, formada por carbono e
hidrogênio. Desde a sua criação, aproximadamente há 50 anos atrás, tem sido amplamente
aplicado de diversas formas como embalagens industriais, tanto para conservação de produtos
alimentícios como para proteção de equipamentos, artigos de consumo, materiais para
construção civil, isolante térmico, aplicação em processos de fundição de blocos de motores
na indústria e outras.
O EPS possui dois padrões, sendo o primeiro designado de classe P, não retardante à
chama na cor azul e o segundo classe F, retardante à chama na cor vermelha, por ABRAPEX
(2012).
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou no dia 31 de maio de 2004 a
versão atualizada da norma ABNT NBR 10.004 ± Classificação de Resíduos Sólidos. Esta
norma técnica brasileira classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao
meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente.
Os resíduos sólidos podem apresentar periculosidades em função de suas
características físicas, químicas ou infecto-contagiosas. A ABNT NBR 10.004:2004 classifica
os resíduos sólidos visando orientar sua disposição final e ao conhecimento em si de sua
periculosidade. Assim, os resíduos sólidos se classificam em Classe 1 ± Perigosos e Classe 2
± Não Perigosos. Os resíduos Classe 2 dividem-se em Classe 2 A ± Reativos e Classe 2 B ±
Não reativos. O processo de classificação tem como base a origem dos resíduos e a sua
constituição química. Quando não pode ser realizada a classificação do resíduo através da
identificação da origem e sua comparação com as tabelas da referida norma, faz-se necessária
a realização de análises químicas dos extratos lixiviado e solubilizado do resíduo, segundo os
ditames das normas ABNT NBR 10.005:2004 e ABNT NBR 10.006:2004, respectivamente.
Os resíduos de EPS são classificados como Classe 2 B ± Não Reativos.
O EPS é comprovadamente um material isolante térmico e que ganhou nos últimos 35
anos uma posição estável na construção civil, não apenas por suas características isolantes,
mas também pela sua baixa massa específica (0,15 a 0,35kN/m³), facilidade de manuseio e
baixo custo. Para atender as necessidades de isolamento térmico na construção civil, o EPS
deve ser utilizado segundo a norma ABNT NBR 11752:2007.
Por muitos anos pesquisadores têm testado e desenvolvido diversas aplicações para o
isopor descartado na natureza. O isopor triturado, em flocos, vem sendo pesquisado e
utilizado como agregado graúdo, em substituição à brita, na confecção do concreto leve com
sucesso.
No mundo, são produzidos anualmente cerca de 2,95 milhões de toneladas de EPS, das
quais 50% se destinaram à construção civil. Anualmente, o Brasil gera cerca de 15 mil
toneladas de resíduos de EPS, ANBio (2008), que têm como destino final, na maioria das
vezes, lixões ou aterros sanitários, gerando grandes volumes e reduzindo a vida útil destes,
por se tratar de um material inerte, ou seja, sofre poucas alterações ao longo do tempo.
O Brasil produziu, conforme dados da Plastivida (2012), cerca de 62,9 mil toneladas,
estimando que retorne ao processo produtivo apenas 8,4% de tudo que foi produzido.
Segundo o Portal Ambiental (2007), a qualidade de lixo produzida diariamente por um
ser humano é de, aproximadamente, 1Kg e cerca de 35% do lixo que vai para os aterros
sanitários é composto por materiais que poderiam ser reciclados ou reutilizados. De

acordo
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com a tabela 1 abaixo, publicada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal em
2001, a geração de resíduos por habitantes enquadra o Município de Umuarama na faixa de
0,50 a 0,80 Kg/Hab./Dia.

Tabela 1 - Geração de Resíduos Per Capita.

TAMANHO DA CIDADE

POPULAÇÃO URBANA

GERAÇÃO

Pequena

Até 30 mil

0,50

Média

De 30 mil a 500 mil

De 0,50 a 0,80

Grande

De 500 mil a 5 milhões

De 0,80 a 1,00

Megalópole

Acima de 5 milhões

Acima de 1,00

PER
CAPITA
(Kg/Hab/Dia)

Fonte: IBAM, 2001

Segundo Associação Brasileira do Poliestireno Expandido (2012),

a composição

média do lixo brasileiro em massa é a seguinte: 65% material orgânico, 25% papel, 4% metal,
YLGURHSOiVWLFR2³LVRSRU´pUHVSRQViYHOSRUIUDomRGH0,1% do lixo total produzido,
VHQGRXPGRVJUDQGHV³YLO}HV´GRVDWHUURVVDQLWiULRVGHYLGRDRVHXVJUDQGHYROXPH
O uso de flocos de isopor como agregado no concreto, vem sendo amplamente
estudado, apresentando diferentes características, podendo ser aplicado na regularização de
lajes em geral: inclinação para escoamento; nos painéis de fechamento para: edifícios, casas
pré-fabricadas e galpões; em elementos pré-fabricados: lajotas/blocos vazados, pilares para
muros, elementos vazados, elementos decorativos para fachadas e jardins; em pavimentos:
calçadas, painéis para fechamento de galerias; para elementos tipo ³móveis´: bancos para
ambientes externos, base para montagem de sofás / balcões / camas; e áreas de lazer: quadras
de esporte, base para dispositivos de exercícios.
Na cidade de Umuarama-PR, com população de 102.704 habitantes (IBGE, 2010),
segundo dados fornecidos e atualizadas estatisticamente (PGIRS, 2004), para todo o ano de
2013, serão descartados aproximadamente 28.570,00kg. de EPSD. Por estimativa,
proporcionalmente à população existente nos vinte e três municípios pertencentes à Região
Metropolitana de Umuarama com 296.756 habitantes (IBGE, 2010), prevê-se um descarte
aproximado de 82.550,00 kg. de EPSD este ano, agregado necessário para fabricação de

26

5.681,00,00 m³ de concreto leve, volume suficiente para produção de lajotas, com 7 cm de
espessura, a ser utilizadas em 90.182,00 m2 de lajes pré-moldadas.
O EPSD é observado em todos os municípios brasileiros, depositados indevidamente
em aterros e nos rejeitos. Quando descartado de forma inadequada, o EPSD acarreta prejuízos
ambientais e econômicos.
A construção civil é um dos setores com maior potencial para absorver os resíduos
sólidos (Rocha e Ceriaf, 2003). Dentre os segmentos da construção civil a área de materiais é
a que mais abrange o desenvolvimento de novas aplicações para os resíduos pós-consumos.

3.1

Reciclagem e Reutilização de EPS
Na utilização de novos materiais provenientes de resíduos da sociedade, é necessário

avaliar o potencial de utilização dos mesmos para a incorporação na construção civil, visando
identificar os contaminantes presentes nos mesmos.
Conforme Siqueira, Stramari e Folgueras (2004), a reciclagem de resíduos apresenta o
risco da falta de conhecimento em relação à inovação tecnológica, além da preocupação com
o uso de resíduos perigosos. Por isso, são necessárias análises cuidadosas antes da
incorporação de resíduos como elementos, para uso em construções.
Cincotto (1988) propõe critérios de avaliação para implantação de novos produtos
baseados nos estudos da OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) e
da RILEM - 5pXQLRQ,QWHUQDWLRQDOGHV/DERUDWRULHVG¶(VVDLVHW0DWpULDX['HDFRUGRFRPD
autora, os principais critérios são:
a) A quantidade disponível em um local deve ser suficientemente grande para
justificar o desenvolvimento de sistemas de manuseio, processamento e
transporte;
b) As distâncias de transporte envolvidas devem ser competitivas com os
materiais tradicionais (argilas, lajotas cerâmicas e de isopor);
c) O material não deve ser potencialmente nocivo durante a construção e
posteriormente à sua incorporação na edificação.
Com isso deve-se encarar a reciclagem de forma local; então se faz necessário a
adaptação das tecnologias de utilização de materiais recicláveis de acordo com a região ou a
realidade de deposição dos resíduos.
Com a intensa industrialização, advento de novas tecnologias, crescimento
populacional e aumento de pessoas em centros urbanos e diversificação do consumo de bens e
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serviços, os resíduos se transformaram em graves problemas urbanos, com um gerenciamento
oneroso e complexo, considerando-se volume e massa acumulados, principalmente após 1980
Ângulo et al. (2001).
Estes problemas se agravam ainda mais com a escassez de áreas de deposição de
resíduos causada pela ocupação e valorização de áreas urbanas, altos custos sociais no
gerenciamento de resíduos, problemas de saneamento público e contaminação ambiental John
(2000).
O EPS pode ser aproveitado em diversos produtos após o processo de reciclagem.
Segundo Grote e Silveira (2001), os rejeitos de EPS podem ser processados para serem
novamente moldados em forma de blocos, injetados para formar peças para embalagens,
usados como substratos para melhoramento de solo, reutilizados na construção civil ou até
gerar energia elétrica ou calorífica por combustão direta, além de serem aplicados como
complemento em moldes de peças injetadas ou na indústria da fundição. A Figura 2 ilustra os
processos de transformação dos resíduos de EPS em seus usos finais:

Figura 2 - Processos de reciclagem de resíduos à base de poliestireno expandido.

Figura 2: Processos de reciclagem de resíduos à base de poliestireno expandido.
Fonte: GROTE e SILVEIRA (2001).

Fonte: Grote e Silveira (2001)

O processo de reciclagem tem como objetivo a economia na manufatura de um
determinado produto, porém, deve estar diretamente relacionado com a preservação do meio
ambiente, ou seja, pode-se reutilizar um material como matéria-prima e conservar energia
utilizada no processo reduzindo assim, respectivamente, os custos diretos e a quantidade de
poluição gerada no processo de produção. Do contrário, este material poderá ter a destinação
inadequada, como em aterros sanitários, rios, mares e outros. A Figura 3 esquematiza o ciclo
de vida do EPS (isopor) considerando a sua reciclagem:

28

Figura 3 - Esquema do ciclo de vida do EPS, considerando sua reciclagem.

Fonte: Grote e Silveira (2001)

No processo de fabricação, deve-se considerar que com os produtos reciclados haverá
uma etapa no sistema primário, com os devidos custos, para a preparação da reciclagem, em
que estão incluídos a coleta dos resíduos de isopor, a classificação ou seleção, o transporte ao
local de despejo ou de utilização, até o local de processamento do produto e a trituração,
quando necessária ( Grote e Silveira, 2001).
A reciclagem consiste na transformação do EPS, porém com as mesmas características
iniciais do poliestireno envolvido no processo inicial da produção. O capital a se investir em
uma unidade de revalorização para posterior comercialização é muito alto, sendo inviável em
pequena escala Termotécnica (2003). A reutilização consiste em reaproveitar resíduos de EPS
que ainda possuem grande potencial de aplicabilidade, em atividades alternativas às quais
foram inicialmente fabricados. É uma tecnologia de baixo custo tem ganhado espaço na
construção civil Bezerra (2003).
No processo de reaproveitamento o EPS pode ser triturado formando flocos a um
preço competitivo, podendo ser aplicado na agricultura, onde o EPS é misturado ao solo
deixando-o mais poroso auxiliando a penetração de água e dos adubos no subsolo, fazendo
com que as raízes se desenvolvam mais facilmente sem necessitar maior aeração; em quadras
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poli-esportivas, dando ao solo maior permeabilidade, permitindo o rápido escoamento das
águas, melhorando a eficiência nas drenagens; no artesanato por ser inodoro e atóxico,
emprega-se o EPS como enchimento de estofados e bichos de pelúcia e na construção civil.

3.2

Aplicações do EPS na Construção Civil
O EPS tem vários destinos, dentre eles a fabricação do concreto leve, para

regularização de lajes em geral, painéis de fechamento, elementos pré-fabricados, pavimentos,
podendo atingir densidades aparentes que variam entre 300 kg/m³ e 1600 kg/m³, ABRAPEX
(2012). Segundo Meta e Monteiro (1994), tanto para o concreto leve como para o concreto
normal, as propriedades não diferem tanto, porém, devem-se tomar alguns cuidados com a
trabalhabilidade, evitando desta forma a segregação dos materiais. Devido à textura áspera e a
baixa densidade dos agregados, os trabalhos de lançamento, compactação e acabamento
necessitam de menor esforço e, por conseguinte, necessitam de menor abatimento. No caso de
um alto abatimento e vibração excessiva, ocorrerá um fenômeno chamado flutuação do
agregado graúdo, aonde a argamassa pela maior massa específica, irá se concentrar na parte
inferior da estrutura, prejudicando o acabamento da peça.
Segundo Tessari (2006), nos últimos anos o EPS ganhou uma posição estável na
construção civil, devido às características de isolamento térmico, acústico e a sua baixa massa
específica, na ordem de 35 kg/m³, motivando sua utilização em diversos elementos
construtivos.

3.2.1 Enchimento de lajes e fôrmas para concreto
Em função de suas características de baixo peso específico e absorção de água menor
que 5% nos materiais produzidos, de acordo com a ABNT NBR 11752:2007 - classificação
PI, o EPS apresenta condições muito favoráveis para utilização em enchimento de lajes.
Em obras existentes, cujo projeto arquitetônico contemple diferenças de níveis entre
ambientes, quando da realização de reformas com necessidade de nivelamento dos mesmos, a
solução conjugada em argamassa e EPS é uma alternativa segura e econômica. Além de não
comprometer a estrutura em função do alívio no peso do enchimento, proporciona uma
economia em face da substituição de parte da argamassa pelo EPS.
Vale ressaltar que para estes casos pode-se utilizar tanto o EPS em placas quanto em
flocos, em matéria-prima virgem ou até mesmo reciclada. Todas as lajes que necessitam, por
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questões técnicas ou de estética, que o nível seja elevado, podem adotar a opção de
enchimento conjugado com EPS, com o mostrado na Figura 4.

Figura 4 - Detalhe de enchimento com placas de EPS em lajes com diferenças de níveis.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil ,Osmar Mammini (2006).

Outra aplicação análoga é no contrapiso das lajes, onde muitas vezes para se obter a
regularização é necessária uma espessura maior, em função, erro de nivelamento, execução ou
até mesmo de concepção estrutural. Assim, a utilização conjugada de cimento, areia, EPS e
água em proporções adequadas, justificam-se pelas mesmas vantagens anteriormente citadas,
além do conforto associado ao uso do material isolante.
Há, em alguns projetos arquitetônicos, necessidade de se construir lajes com caixões
perdidos. Na maioria dos casos, eles são executados de modo fechado e oco, e depois
impermeabilizados na sua parte superior. Como o ar fica confinado nos vazios, esses caixões
apresentam saturação de umidade residual no seu interior e, como não está impermeabilizado
na sua parte inferior, a umidade passa a ser confundida com possíveis vazamentos no sistema
impermeabilizante. A solução ideal é a de utilizar caixões perdidos sem vazios, por exemplo,
de poliestireno expandido (Yazigi, 2002).
Pela sua característica semi-elástica o poliestireno expandido pode ser utilizado
também como revestimento das fôrmas de madeira, permitindo assim a retirada das fôrmas
facilmente e sem perdas significativas. Esta utilização se dá sempre que as condições da obra
dificultam a retirada da fôrma convencional após a cura. Também no caso de detalhes
complexos em relevos ou recortes no concreto, o EPS pode ser recortado e aplicado dentro
das fôrmas de madeira de tal modo que, ao serem retiradas, se obtém os relevos ou recortes
desejados no concreto acabado.
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3.2.2 Enchimento de elementos estruturais
Atualmente, projeta-se elementos estruturais das mais variadas formas, para atender
tanto aos requisitos técnicos, econômicos e de estética, quanto de transporte e manuseio, no
caso de peças pré-fabricadas. Esta magnitude de formas pode ser facilmente obtida através da
utilização de EPS, nos formatos e tamanhos adequados para cada elemento específico.
A mão de obra necessária para a execução de fôrmas destinadas a pilares de seção
vazada, seção I, T invertido, torna-se trabalhosa, sendo conveniente nestes casos a utilização
de EPS no interior das fôrmas a fim de se obter as geometrias necessárias para seguir
rigorosamente as dimensões de elementos pré-estabelecidas em projeto arquitetônico,
conforme mostrado na Figura 5.
Figura 5 - Seções transversais de pilares com emprego de EPS.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006).

Em função da carga atuante nos elementos estruturais o engenheiro poderá otimizar o
seu dimensionamento através da utilização de enchimento com EPS, uma vez que não possui
flexibilidade para alterar as dimensões previamente estabelecidas. No caso de vigas
estruturais sujeitas à passagem de tubulações, podem-se prever furos com a utilização de
blocos de EPS no interior das fôrmas nos pontos pré-definidos. Após a concretagem do
elemento e durante a desforma, os blocos de EPS poderão ser facilmente removidos (Osmar
Mammini, 2006).

3.2.3 Lajes nervuradas e lajes industrializadas
Nos edifícios de vários pisos, as lajes possuem significativa participação no consumo
de concreto, principalmente quando a laje é maciça. Em função disto torna-se oportuno o
estudo e conhecimento dos critérios de escolha dos tipos de laje empregadas nestes edifícios,
tendo em vista a obtenção de soluções técnica e economicamente otimizada.
O emprego de lajes nervuradas e de lajes industrializadas constituiu-se em uma
evolução natural da laje maciça, proporcionando um alívio do peso próprio da estrutura e um
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aproveitamento mais eficiente do aço e do concreto. As lajes industrializadas, não deixam de
ser lajes nervuradas, porém pré-fabricadas. Há dois tipos de lajes nervuradas industrializadas:
laje nervurada pré-fabricada unidirecional e laje nervurada bidirecional.
A laje nervurada pré-fabricada unidirecional possui nervuras principais dispostas em
uma única direção, sendo formada por vigotas pré-fabricadas, complementadas por concreto
moldado no local. Quando submetidas a cargas concentradas devem possuir nervuras
secundárias transversais perpendiculares às nervuras principais. O mesmo se exige para as
lajes cujo vão é superior a 4 metros, exigindo-se duas nervuras no mínimo, se esse vão
superar 6 metros Franca e Fusco (2001). O elemento de preenchimento tradicionalmente
usado entre as nervuras são lajotas cerâmicas, podendo ser substituídas pelo uso do EPS,
reduzindo sensivelmente a mão de obra e o entulho na montagem das lajes, como mostrado na
Figura 6.
Figura 6 - Elemento de enchimento em laje nervurada pré fabricada.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006).

A laje nervurada bidirecional possui nervuras resistentes em duas direções ortogonais
entre si, permitindo vencer grandes vãos com lajes delgadas e de baixo custo. Quando da
utilização das lajes com enchimento de EPS, o peso próprio das mesmas é consideravelmente
reduzido devendo, portanto, o projeto estrutural ser especificado para o uso do EPS,
conseguindo-se assim uma significativa redução no dimensionamento da estrutura e das
fundações.
Os blocos de EPS para emprego em lajes nervuradas bidirecionais são obtidos a partir
de grandes peças, das quais são retirados elementos construtivos com as mais variadas formas.
Em virtude da facilidade de se cortar os blocos de EPS por meio de um fio quente ou pelo
emprego de uma simples serra, os projetistas de lajes podem adquirir os mais variados tipos
de blocos para essa finalidade, com perfeição dimensional difícil de se obter com outros
materiais. Já se dispõe no Brasil de máquinas de corte computadorizadas que oferecem
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elevada produção e confeccionam as peças a partir da leitura óptica dos desenhos das mesmas,
como mostrado na Figura 7.

Figura 7 - Elemento de enchimento em laje nervurada bidirecional.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006)

A colocação dos blocos de EPS se faz do mesmo modo que os blocos cerâmicos, mas
com muito menos esforço e com o transporte interno na obra bem mais rápido, permitindo
economia de mão de obra. Na concretagem as juntas são tão justas que a nata de cimento não
vasa, formando uma superfície inferior limpa e plana ideal para a aplicação do revestimento.
Para o revestimento da face inferior das lajes empregam-se os mesmos procedimentos usuais
utilizados para revestir qualquer tipo de laje, maciça ou pré-fabricada, apenas acrescentandose no chapisco um composto adesivo para argamassa a base de acrílico ou PVA.
Cabe salientar, que as lajes constituídas com enchimento de EPS além das vantagens
acima descritas, proporcionam um excelente isolamento termo-acústico dos ambientes,
permitindo atender um dos requisitos mais importantes de desempenho de um ambiente
construído: o conforto.

3.2.4 Isolamento térmico de lajes impermeabilizadas
O conhecimento das diversas alternativas para a isolação térmica dos elementos de
edificação serve de subsídio para a elaboração de projetos visando a economia de energia ou,
em grande parte do território nacional, para encontrar soluções construtivas que propiciem
condições satisfatórias de conforto térmico aos usuários sem utilizar equipamentos de
condicionamento ambiental. Dentre os produtos atualmente verificados no mercado nacional,
para isolamento térmico de lajes impermeabilizadas, o EPS é um dos mais eficientes. Sua
fixação é fácil e obtém-se o isolamento desejado com espessuras bem delgadas. Não se admite
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hoje em dia lajes de cobertura expostas ao sol sem isolamento térmico, seja pela dilatação que
destruirá a impermeabilização rapidamente, seja pelo desconforto que isso ocasiona.
Segundo publicações da ABRAPEX (2012), para os climas do Brasil, 30mm de
espessura são suficientes para isolar com eficiência essas lajes e existem duas opções para
isolar lajes impermeabilizadas:
a) O isolamento térmico sobre a impermeabilização - após a aplicação da
impermeabilização, as placas de EPS são fixadas geralmente com o próprio material de
fixação do impermeabilizante, até com asfalto de baixo ponto de fusão. Este processo de
fixação torna-se restrito quando o fixador contém solventes orgânicos que destroem o EPS.
Após fixação das placas de EPS, aplica-se um véu de poliéster e sobre este a proteção
mecânica de argamassa desempenada. Em lajes de terraço transitável aplica-se o contrapiso
para fixação do piso de acabamento. Se for para trânsito de veículos o contrapiso deve ser
armado. Caso haja necessidade de juntas de dilatação, as mesmas devem seguir as
recomendações inerentes ao projeto específico, devendo ser deixadas desde o contrapiso,
como mostrado na Figura 8.

Figura 8 - Isolamento térmico sobre a impermeabilização.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006).

b) O isolamento térmico sob a impermeabilização: neste caso sobre a regularização da
laje aplica-VHXPDSLQWXUDLPSHUPHiYHODRYDSRUG¶iJXD&RODP-se as placas de EPS com as
mesmas especificações do isolamento sobre a impermeabilização. A impermeabilização
definitiva é aplicada sobre o EPS, seguindo-se as especificações do fabricante.
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Sobre a impermeabilização aplica-se a mesma proteção mecânica ou o contrapiso
indicados na opção anterior, para posterior acabamento, mostrado na Figura 9.

Figura 9 - Isolamento térmico sob a impermeabilização.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006).

A proteção térmica na impermeabilização objetiva evitar oscilações térmicas brusca,
reduzir a influência da temperatura em deformações da construção, melhorar o conforto
térmico na edificação e, quando aplicada sobre a impermeabilização, aumentar sua vida útil.
O uso do material EPS se justifica e atende as recomendações citadas por Yazigi (2002), para
a escolha do material e execução da proteção térmica, a saber: - ser estável, resistente às
cargas atuantes, indeteriorável e não sofrer movimentação ou desagregação que possa
transmitir algum dano à impermeabilização; - para aplicação sobre a impermeabilização, ser
de baixa absorção de água, para manter suas propriedades de isotermia; - compatibilidade
físico-química com o sistema impermeabilizante.
Para executar o isolamento sobre ou sob a impermeabilização, pode-se utilizar o EPS
em pérola ou moído, como agregado na argamassa de regularização e enchimento, visando a
obtenção de declividades para o bom escoamento de água. No caso de coberturas sem
trânsito, aconselha-se o uso de material da classe P1; em lajes de terraços transitáveis,
recomenda-se o EPS tipo P2 e, para coberturas destinadas a estacionamentos a classe P3 é a
mais indicada ABRAPEX (2012).

3.2.5 Isolamento térmico de telhados e paredes
As condições ambientais nos países situados nos trópicos, como é o caso do Brasil,
onde as variações climáticas são acentuadas, exigem a adoção de proteção da edificação
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através do isolamento térmico de paredes e telhados, seja por conforto ou por economia de
energia. As instalações recebem diretamente a ação do clima (insolação, temperatura, ventos,
chuva, umidade do ar) devendo por isso ser construídas com a finalidade principal de diminuir
estas influências que podem agir negativamente no bem estar dos usuários.
No que diz respeito à insolação, o ganho de energia através da cobertura representa a
maior parcela de contribuição para o aumento da carga térmica no ambiente construído.
Heineck et al. (2003), em seus estudos sobre aspectos geométricos e indicadores de qualidade
para casas de classe média concluíram que a relação da área de telhado pela área total,
corresponde a 65,61% ficando evidente então a representatividade do telhado na construção
de casas e nas trocas de calor entre o ambiente externo e interno.
A escolha do material destinado à cobertura, dentre outros aspectos, durante a fase de
concepção de um projeto, é de extrema importância para se evitar ganhos ou perdas térmicas
desnecessárias. Por suas características físicas e de alta resistência mecânica relacionada com
baixo coeficiente de condutividade térmica (0,030 a 0,034 w/m °C) e baixo índice de absorção
d e água, o EPS constitui-se num excelente material para o isolamento térmico de coberturas
planas ou telhados.
O isolamento térmico de telhados pode ser feito diretamente sob as telhas, sendo o
método de fixação determinado em função do processo construtivo a ser utilizado e do tipo de
telha. Em telhados já executados o isolamento térmico com EPS também pode ser adotado
seguindo-se algumas recomendações.
Para os telhados compostos por telhas de fibrocimento, as placas de EPS são colocadas
juntamente com as telhas, sobre as terças ou entre elas, nas dimensões previamente
estabelecidas, visando uma otimização do corte para o máximo aproveitamento das mesmas.
Usa-se como apoio fios de arame esticados transversalmente às terças e fixados nelas, como
mostrado na Figura 10.
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Figura 10 - Isolamento térmico de telhados com telhas de fibrocimento.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006)

Para o telhado com telhas cerâmicas, tégulas ou ardósia as placas de EPS são fixadas
com juntas verticais sobre os caibros, se possível com encaixes na horizontal que impeçam a
penetração eventual de água. Sobre os caibros pregam-se ripas, como mata-juntas e sobre
estas as ripas de apoio das telhas, conforme mostrado na Figura 11.
Figura 11 - Isolamento térmico de telhados com telhas cerâmicas, tégulas ou ardósia.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mamminii (2006)

As peças de EPS podem ser utilizadas com relevos próprios ou com o próprio formato
da telha, servindo de suporte para o apoio das mesmas e dispensando o uso das ripas, como
mostrado abaixo na Figura 12.
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Figura 12 - Telhas de EPS com relevos próprios para isolamento de telhados.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006)

Para os telhados já executados e quando o espaço interno permitir deve-se aplicar as
placas sob as telhas, fixando-as sob os caibros pregando-se ripas como mata-juntas. Não
havendo condições de fazê-lo pode-se sempre isolar sobre o forro, seja ele de laje, madeira ou
gesso. Sua fixação pode ser feita com adesivos a base de água ou álcool.
Atualmente, existem no mercado as telhas sanduíche, constituídas por uma placa de
EPS envolta em chapas metálicas, prontas para serem colocadas na obra, oferecendo as
condições de isolamento térmico necessárias, mostrada na Figura 13.
Figura 13 - Telhas Sanduíche com placa de EPS

Fonte: Manual de Utilização do EPS na Construção Civil, Osmar Mammini (2006)
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Os painéis termo-isolantes para cobertura são constituídos por duas chapas de aço
zincado pré-pintado na cor branca com núcleo de EPS de 40mm de espessura retardante à
chama, podendo ser fixados em terças de madeira, aço ou concreto. Dentre os benefícios
advindos da utilização dos painéis isolantes para a cobertura destacam-se o conforto térmico,
a economia de energia na climatização do ar e ganhos na produtividade em função da
facilidade de instalação.
Além da cobertura, que recebe a radiação solar incidente, as paredes também são
grandes responsáveis pelas trocas de calor entre o ambiente externo e interno, principalmente,
nos casos em que a radiação do sol poente chega a aquecer as paredes voltadas para oeste,
transformando-as numa bateria que acumula calor.
Existem alguns sistemas construtivos que contemplam a utilização de EPS nos
elementos de vedação como forma de minimizar os efeitos negativos decorrentes da insolação
direta. O painel pré-fabricado tipo sanduíche é uma das alternativas, sendo constituído por um
núcleo em EPS de 8cm de espessura envolto em telas soldadas de aço e em camadas de
concreto de 3,5cm em cada face. Os painéis são soldados à estrutura por meio de inserts
metálicos e a sobreposição dos mesmos é permitida através dos encaixes macho-fêmea das
placas.
O surgimento dos painéis-sanduíche deve-se a necessidade de combinação de
materiais para a obtenção de produtos com propriedades físicas e mecânicas que os materiais
sozinhos não possuem, visando um resultado satisfatório quanto ao seu desempenho.
Levando-se em consideração as exigências funcionais dos elementos verticais de vedação de
um ambiente construído, como função separatória, com os efeitos de proteção quanto à
segurança e, função climática, pode-se afirmar que estes podem conter diversas camadas
destinadas a proporcionar resistência, isolamento térmico e acústico.
Como foi dito anteriormente, há casos em que a irradiação do sol poente chega a
aquecer as paredes voltadas para oeste, transformando-as numa bateria que acumula calor. Ao
anoitecer, elas irradiam o calor para dentro de casa. Em locais de inverno muito frio se da o
contrario: as paredes se resfriam à noite roubando o calor do interior das casas. Para ambos os
casos, a solução é isolar externamente ou internamente as paredes afetadas. No primeiro caso
as paredes poderiam ser apenas bem sombreadas, o que parece mais fácil mas nem sempre
econômico. Já no caso de invernos rigorosos todas as paredes externas devem ser isoladas, o
que se pode fazer facilmente com EPS.
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O isolamento pela face externa das paredes é o mais eficiente porque suprime pontos
térmicos, reduz os movimentos decorrentes do diferencial de temperatura na estrutura e
acrescenta a inércia térmica na manutenção da temperatura interna da casa. O sistema mais
comum de isolamento é com revestimento de argamassa sobre as placas de isolante (classe
ISO nº 10) e o melhor material para esse sistema é o EPS. Usa-se o tipo F II (0,16 a 0,20
kN/m³) em placas que são fixadas sobre o emboço externo das paredes. Sobre elas é aplicada
uma tela que recebe o revestimento de argamassa de acabamento.
Essa argamassa deve ser pintada com tintas resistentes à água para impedir a
infiltração da chuva e de cor clara para reduzir a absorção de calor, porque ambas prejudicam
o revestimento do isolamento, como mostra a Figura 14.

Figura 14 - Isolamento pela face externa das paredes.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil,Osmar Mammini (2006)
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3.2.6 Painéis Monolíticos de EPS
Representa um dos sistemas mais avançados do ponto de vista técnico em termos de
tempo, qualidade e economia. Consiste em atender no mesmo sistema a exigências
normativas de desempenho estrutural, conforto térmico e de impermeabilidade, o que
geralmente é um desafio complexo nos sistemas construtivos convencionais, mostrado na
figura 15.
Figura 15 - Painéis monolíticos de EPS.

Fonte: Manual de Utilização do EPS na Construção Civil, Osmar Mammini (2006)

Os painéis monolíticos são modulares, pré-fabricados montados com o emprego de
uma alma em poliestireno expandido (EPS) entre duas malhas de arame de aço
eletrossoldadas. Normalmente são utilizadas chapas de EPS, com densidade de 0,16kN/m³ a
0,18kN/m³, do tipo 4F, retardante à chama ( ABNT NBR 11949:2007), e espessura mínima de
80mm, reforçados dos dois lados por telas de aço eletrossoldadas de 3,4mm, malha
150x150mm, unidas por grampos, formando um sanduíche, e revestidos nas duas faces com
argamassa industrializada, lançada manualmente ou projetada, mostradas nas fotos 2 e 3 das
Figuras 16 e 17.
Figura 16 - Painéis de EPS.

Figura 17 - Telas unindo as peças.

Fonte: Manual de Utilização do EPS na Construção Civil, Osmar Mammini (2006)
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Esta montagem cria uma estrutura monolítica, autoportante, que confere grande
vantagem quanto à estabilidade da edificação como um todo, distribui de maneira uniforme as
cargas sobre as fundações, e apresenta bom desempenho termo-acústico, isolando o interior
do ruído externo e das variações bruscas de temperatura.
Sistemas construtivos monolíticos com painéis de EPS podem ser utilizados em
prédios com vários pavimentos (onde os painéis de sustentação devem ser duplos, com
espaçamento variável preenchido com concreto estrutural) e construções com mais de um
pavimento sem necessidade de colunas ou vigas. Podem ser empregados para executar tanto
paredes como pisos e coberturas inclinadas, sendo largamente utilizada na execução de
residências, prédios comerciais, industriais e casas populares nos países europeus, asiáticos,
africanos e americanos, suportando inclusive abalos sísmicos, mostradas nas Figuras 18 e 19.
Figura 18 - Obra executada com sistema
monolítico em painéis de EPS

Figura 19 - Obra executada com sistema
monolítico em painéis de EPS

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar mammini ( 2006)

Quando acabada, o aspecto da edificação será de construção tradicional de alvenaria,
uma vez que são empregados os mesmos materiais utilizados na construção civil
convencional.
A execução da obra muito se assemelha à convencional, porém a rapidez e facilidade
na aplicação requer pouca mão de obra especializada e praticamente os mesmos equipamentos
utilizados nos sistemas convencionais.

3.2.7 Isolamento térmico de dutos de ar condicionado
De acordo com Osmar Mammini (2006), para a garantia e qualidade do
funcionamento dos sistemas de condicionamento ambiental, os dutos em chapa galvanizada
destinados à condução de ar condicionado, devem ser isolados termicamente para manter a
temperatura do ar até sair dos difusores, chegando aos ambientes com temperatura e umidade
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adequadas. Além disso, o isolamento evita a condensação de água nas faces externas dos
dutos, pelo diferencial de temperatura ali existente.
Conforme Osmar Mammini (2006), o material de isolamento térmico deve ser
escolhido por suas qualidades e pelo seu custo final, devendo ser analisado e dimensionado
para cada situação específica. Sob esse aspecto o EPS está bem situado, sendo um dos mais
consumidos para essa finalidade. Sua estrutura resistente e impermeável, sua manipulação e
corte fácil, além do baixo coeficiente de condutividade térmica, dão vantagens significativas
ao aplicador e usuário.
Usa-se o EPS classe F I com espessuras que variam de 13 mm a 50 mm, dependendo
da posição dos dutos em relação ao edifício. A colocação deve ser bem ajustada sobre os
dutos sem ressaltos ou vazios e as juntas precisam ser vedadas e tratadas cuidadosamente para
evitar falhas no sistema de isolamento, ABRAPEX (2012), Figura 20.

Figura 20 - Isolamento térmico de dutos de ar condicionado.

Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006)

3.2.8 Isolamento térmico de tubulações e reservatórios
No caso do isolamento térmico de tubulações os cuidados para esse tipo de isolamento
devem ser os mesmos, boa impermeabilização com barreira de vapor para impedir a
penetração de umidade que venha a prejudicar o isolamento. O EPS pode ser utilizado em
temperaturas que variam de -70º a +80º Centígrados. São utilizados nas instalações de água
gelada para ar condicionado e dutos de refrigeração. É importante dizer que quanto mais frio
o conteúdo, mais denso deve ser o EPS. ABRAPEX) 2012. A Figura 21 ilustra o uso do EPS
em revestimento de dutos.
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Figura 21 - Duto revestido com EPS para isolamento térmico.

Fonte: Fonte: Manual de utilização do EPS na construção civil, Osmar Mammini (2006)

3.2.9 Forros isolantes e decorativos
Para a obtenção de um teto liso e decorado sob um telhado, laje, ou ainda para
esconder tubulações e instalações, o ideal é fazer o uso de forros. As placas de EPS possuem
vantagens sobre outros tipos de forros como baixo custo, rápida colocação, adaptável, bom
isolante térmico e acústico, não mancha, não embolora nem sofre ação de cupins e ainda pode
ser pintado com tintas à base de PVA acrílico.
Segundo ABRAPEX (2012), a instalação dos forros de EPS se inicia com a colocação
do sistema metálico, pregando uma cantoneira nas paredes determinando o nível do forro. Em
seguida, fixam-se os tirantes na estrutura superior, seja ela, de madeira, aço ou concreto. Os
perfis inteiros são então colocados na menor largura do cômodo e os perfis menores são
fixados nos inteiros formando retângulos, geralmente de 0,50 x 1,00 m que receberão as
placas de EPS presas aos perfis por presilhas de mola. A Figura 22 ilustra a estrutura dos
forros de EPS.
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Figura 22 - Estrutura dos forros de EPS.

Fonte: ABRAPEX (2012)

3.2.10 Isolamento acústico ± piso flutuante
O isolamento acústico através do EPS é uma ótima solução para os problemas de
ruídos provocados geralmente por impacto nos pisos, que se transmite pela laje para o
ambiente no andar de baixo.
O piso flutuante são placas de EPS aplicadas sobre a laje, ocupando todos os pisos dos
ambientes e, junto às paredes, um tipo de rodapé de EPS que ultrapasse em 5 cm as placas.
Acima das placas coloca-se o contraposto e o piso de acabamento com cerca de 20 mm de
espessura. O EPS age como um amortecedor de vibrações.
Para o isolamento acústico do ruído dos passos deverá ser utilizado EPS especialmente
preparado para o efeito numa espessura de 20 a 30 mm. Este sistema apresenta grandes
vantagens, além do ótimo isolamento acústico, isolamento térmico contínuo e eficaz e quando
aplicado sobre o solo é uma barreira contra umidade. A Figura 23 ilustra a aplicação do EPS
para isolamento acústico.
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Figura 23 - Uso do EPS para isolamento acústico.

Fonte: ABRAPEX (2012)

3.2.11 Painéis divisórios
Os painéis divisórios são muito importantes nos dias de hoje, principalmente em
construções prontas que necessitam de constantes mudanças em seus departamentos. Esses
painéis evitam o uso de alvenaria economizando tempo e custos. Com o EPS, apenas as portas
dessas divisórias necessitam de requadro de madeira. A espessura de painel mais usada é de
35 mm. A modulação da maioria de painéis é de 1,20 m, o que se adapta perfeitamente aos
blocos de EPS produzidos, racionalizando o corte com um máximo de utilização. Os adesivos
são vários e dependem do material de revestimento, lembrando sempre de se evitar aqueles
que contenham solventes derivados de petróleo que atacam o EPS. ABRAPEX (2012).
Segundo o site Isocenter, os painéis divisórios devem ser usados quando houver a
necessidade de se usar divisórias desmontáveis e leves. Apesar da leveza dos perfis o mesmo
não se pode dizer dos painéis, portanto devem ser feitos painéis com o miolo em EPS. Estes
painéis possibilitam Recortes e encaixes, sem que ocorra a deformação do painel. A Figura 24
ilustra como o EPS é acomodado na montagem dos painéis.
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Figura 24 - Painel divisório revestido de EPS internamente.

Fonte: ABRAPEX (2012)

3.2.12 Molduras
As molduras são usadas para substituir materiais convencionais como gesso, cimento e
madeira. Conforme o modelo, sua aplicação pode ser interna ou externa. São produtos que
permitem uma instalação rápida, fácil e limpa, podendo ser instalados em locais já acabados.
Tendo a vantagem de substituir o gesso, instalação sem sujeira, perfeito acabamento, garantia
permanente, são leves e resistentes, instalação fácil e rápida.
A moldura é composta de uma peça recortada de EPS revestida em toda a superfície
por uma tela de poliéster e argamassa sintética modificada com aditivos Monomassa e
Monocryl, que é responsável pela resistência, impermeabilidade e segurança que o elemento
decorativo necessita, mostrada na Figura 25.

48

Figura 25 - Molduras decorativas em EPS.

Fonte: Manual de Utilização do EPS na Construção Civil, Osmar Mammini (2006)

3.2.13 Drenagem
O uso de placas de EPS para drenagem em muros de arrimo é uma técnica
mundialmente utilizada devido seu baixo custo e eficiência nos resultados.
A produção das placas acontece em duas etapas. A primeira consiste na expansão das
pérolas, formando pequenas esferas com 2000 células fechadas por milímetro cúbico. Após
um repouso, os blocos são moldados pela soldagem integral destas pérolas entre si, numa
espuma impermeável. Assim, obtêm-se blocos com micro canais que funcionam como dreno
de grande eficiência. Esse tipo e amplamente utilizado em sistemas de drenagem por ser
rígido, poroso, leve e de fácil.
Segundo ABRAPEX (2012), existem várias aplicações para sistemas de drenagem:
- Drenagem em Muros de Arrimo: As placas são simplesmente aplicadas sobre a
impermeabilização diretamente na face interna do muro; o aterro pode ser feito em contato
direto com as placas. O EPS, além de dreno, é uma proteção mecânica para a
impermeabilização.
- Drenagem de Quadra de Esporte: As placas são colocadas verticalmente nas valas
preparadas, e vão conduzir a água para tubos de esgotamento. Neste caso usa-se também o
EPS em flocos ou pérolas misturado ao solo em até 50%, melhorando sensivelmente o
escoamento das águas para as placas de drenagem.
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- Drenagem de Pisos Internos: Quando o lençol freático se encontra muito próximo do
nível do piso de uma edificação, colocam-se sobre a terra placas de EPS drenante na
horizontal sobre tubulação de esgotamento. Cobrem-se as placas com um filme leve de
polietileno para sobre ele aplicar o concreto do contrapiso. As Figuras 26, 27 e 28 ilustram o
uso do EPS em sistemas de drenagem.
Figura 26 - Utilização do EPS em muros de arrimo.

Fonte: ABRAPEX (2012)

Figura 27 ± Utilização de placas de EPS para drenagem em gramados.

Fonte: ABRAPEX (2012)
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Figura 28 ± Utilização de placas de EPS para drenagem em pisos.

Fonte: ABRAPEX (2012)

3.2.14 Juntas de dilatação
Segundo CALLISTER, (2002), para estruturas acima de 35m de extensão sujeitas a
variações de temperatura, necessitam de juntas de dilatação para absorverem os seus
movimentos de dilatação e contração. Aplicam-se placas de EPS na estrutura já concretada
(vigas, lajes e colunas), separando a estrutura subseqüente a ser concretada, posicionando-a
dentro da fôrma, Manual Termotécnica (2003). A Figura 29 ilustra a utilização do EPS em
juntas de dilatação.
Figura 29 - Uso do EPS em juntas de dilatação.

Fonte: Termotécnica (2003)
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3.2.15 Fundações para estradas
Os blocos de poliestireno expandido oferecem uma solução para enchimento de baixo
peso nos aterros que precisam ser executados sobre solos com baixa capacidade de suporte
Thompsett et al. (1995), apud Tessari (2006).
Sobre o solo limpo coloca-se uma camada de areia nivelada para receber os blocos de
EPS que são colocados inteiros e com juntas desencontradas. Coloca-se outra camada sobre a
primeira e assim sucessivamente, formando um tronco de pirâmide para distribuir a carga da
estrada em uma área compatível com a resistência mecânica do solo. Os blocos são finalmente
cobertos com um filme de polietileno para protegê-los de eventual derramamento de solventes
que possam atacá-los, ABRAPEX (2012). A Figura 30 ilustra fundações para estradas
revestidas com EPS.
Figura 30 - EPS em fundações de estrada.

Fonte: ABRAPEX (2012)

3.2.16 Isolação térmica em muros de arrimo
Segundo o Manual Termotécnica (2003) quando os ambientes internos de uma
construção possuem paredes que são muros de arrimo, ocorre um desconforto térmico, gerado
pela parede que está em contato com o solo. A aplicação de Placas de EPS entre o muro
impermeabilizado e o solo soluciona esse problema como mostra a Figura 31.
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Figura 31 - Uso do EPS em muros de arrimo.

Fonte: Termotécnica (2007)
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4

LAJES PRÉ-FABRICADAS E ELEMENTOS DE ENCHIMENTO
As lajes pré-fabricadas são elementos estruturais, destinadas ao uso em edificações,

como forros e pisos, constituídos por vigotas longitudinais dispostas em uma única direção,
podendo-se empregar algumas vigotas transversais perpendiculares às nervuras principais.
O desempenho dos componentes: vigotas, elementos de enchimento, armaduras
complementares e capa de concreto, são de grande importância, principalmente durante a
execução da laje, pois o comportamento de todo o conjunto, em relação aos Estados Limites
Últimos e de Serviços, deve ser verificado em todas as fases da construção, desde o projeto
até sua utilização final, conforme a tendência mundial e as recomendações da ABNT NBR
9062:2006.
A ABNT NBR 14859:2002 estabelece os critérios para padronização, aceitação e

execução das lajes pré-fabricadas e define ainda os principais parâmetros para a realização
dos ensaios de verificação descritos nos anexos A, B e C.
Mesmo não sendo recente a execução desse tipo de laje no Brasil, a normalização
correspondente a data de 2002, com publicação da norma ABNT NBR 14859 - Laje préfabricada ± Requisitos - (Parte 1 e 2), e aplica as seguintes definições:

4.1

Vigotas pré-fabricadas
As vigotas pré-fabricadas são constituídas por concreto estrutural, executadas

industrialmente fora do local de utilização definitivo da estrutura, ou mesmo em canteiros de
obra, sob rigorosas condições de controle de qualidade. Englobam total ou parcialmente a
armadura inferior de tração, integrando parcialmente a seção de concreto da nervura
longitudinal, podendo ser dos seguintes tipos:
a) 'H FRQFUHWR DUPDGR 9&  FRP VHomR GH FRQFUHWR XVXDOPHQWH IRUPDQGR XP ³7´
invertido, com armadura passiva totalmente englobada pelo concreto da vigota; utilizadas
para compor as lajes de concreto armado, mostrada na Figura 32.
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Figura 32 - Lajes com vigotas de concreto armado.

Fonte: ABNT NBR 14859:2002

b) De concreto protendido (VP): com seção de concreto usualmente formando um "T"
invertido, com armadura ativa pré-tensionada totalmente englobada pelo concreto da vigota;
utilizadas para compor as lajes de concreto protendido mostrada na Figura 33.
Figura 33 - Lajes com vigotas de concreto protendido.

Fonte: ABNT NBR 14859:2002

c) Treliçadas (VT): com seção de concreto formando uma placa, com armadura
treliçada, conforme ABNT NBR 14862:2002, parcialmente englobada pelo concreto da
vigota. Quando necessário, deverá ser complementada com armadura passiva inferior de
tração totalmente englobada pelo concreto da nervura; utilizadas para compor as lajes
treliçadas, mostrada na figura 34.
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Figura 34 - Lajes com vigotas treliçadas.

Fonte: ABNT NBR 14859:2002

4.2

Elementos de enchimento
Os elementos de enchimentos de acordo com a ABNT NBR 14859-1:2002, são

componentes pré-fabricados constituídos por materiais inertes diversos, de ruptura frágil ou
dúctil, podendo ser maciços ou vazados, colocados intercalados entre as vigotas, com a
função de reduzir o volume de concreto e o peso próprio da laje, além de servir como fôrma
para o concreto complementar.
No Brasil as lajotas para lajes pré-fabricadas, também conhecidas em algumas regiões
como tavelas, são fabricadas em cerâmicas, EPS (poliestireno expandido) e CCA (concreto
celular auto-clavado), que são produzidas a partir de uma mistura de cimento, cal, areia,
agente expansor (pó de alumínio) e água, submetidos à cura de vapor a altas temperaturas e
pressão, o que confere ao produto elevada resistência associada à baixa densidade, porém alto
custo.
Em Portugal, as lajotas são conhecidas como blocos de cofragem, e fabricados em
cerâmicas, EPS e em concreto leve com agregados graúdos de argila expandida, denominadas
abobadilha de betão leve, regulamentados pela LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia
Civil) E 442-1995, E 443-1995 e E 444-1995, com verificações de dimensões, controle de
qualidade, massas e capacidades resistentes, semelhantes à NBR 14.859/2002.
Segunda a ABNT NBR 14859:2002, os elementos de enchimento devem ter as
dimensões padronizadas e resistência característica à carga mínima de ruptura de 0,7 kN a 1,0
kN, suficiente para suportar esforços de trabalho durante a montagem e concretagem da laje.
Para os elementos de enchimento de 7,0 até 7,9 cm de altura, admite-se resistência
característica para suportar a carga mínima de ruptura de 0,7 kN; devem possuir as faces
inferior e superior planas; e laterais com abas de encaixe para apoio, que devem ser

56

compatíveis com as dimensões das vigotas, para permitir o nivelamento da laje e evitar a fuga
de materiais durante a concretagem. São desconsiderados como colaboradores nos cálculos de
resistência e rigidez da laje.
Na falta de normas específicas da ABNT para a caracterização das lajotas de concreto
leve, recomenda-se adotar procedimentos semelhantes aos das normas correspondentes a dos
elementos de enchimento cerâmicos.
Esta pesquisa ficou restrita apenas às lajotas de concreto leve, que foram comparadas
com as apresentadas pela NBR 14859 -1:2002, para lajotas cerâmicas e de EPS, por serem as
mais utilizadas na região. Esta Norma estabelece padrões e tolerâncias dimensionais
independentemente do material constituinte ou da existência ou não de furos vazados,
conforme Figura 35 e Tabela 2.

Figura 35 - Dimensões dos elementos de enchimento.

Fonte: ABNT NBR 14859:2002

Tabela 2 - Dimensões e tolerâncias dos elementos de enchimento.
Dimensões (cm)
Dimensões segundo
Tolerâncias (mm)
NBR 14859:2002 (cm)
Altura (he)
H7= 7,0; H 12= 11,50
-0, +2
Largura (be)
30
±3
Comprimento (C)
20
±3
Largura de apoio (av)
3
±1
Largura de apoio (ah)
1,5
±1
Esp. da mesa superior (ms)
Esp. da mesa inferior (emi)
Esp. dos septos (es)
Fonte: ABNT NBR 14859:2002
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5

CONCRETO LEVE

2V FRQFUHWRV OHYHV VmR ³&RQFUHWRV FRP HVWUXWXUD SRURVD JHUDOPHQWH j EDVH GH
ligantes hidráulicos, com massa específica inferior à dos concretos tradicionais, que podem
ser obtidos com a utilização de agregados leves, com a incorporação de ar (concretos
FHOXODUHV  RX VHP ILQRV´ (Rossignolo 2003). Nos três casos citados há uma substituição de
materiais sólidos por ar, o que causa a redução da massa específica. No caso dos concretos
com agregados leves, que é o objeto de estudo desta pesquisa, o ar se encontra nas partículas
do agregado.
Os concretos leves caracterizam-se pela redução da massa específica em relação aos
concretos convencionais, conseqüência da substituição de parte dos materiais sólidos pelo ar.
O concreto leve é um material com estrutura porosa que apresenta propriedades refratárias e
de isolamento térmico, massas específicas entre 3 kN/m³ a 20 kN/m³ e que pode ser obtido
através da substituição de parte dos materiais sólidos do concreto convencional (Rossignolo
2009).
Sempre que não haja exigência de resistência a grandes esforços, O concreto leve pode
ser usado com grande redução de peso em elementos das edificações. Além do baixo peso,
suas qualidades isolantes ampliam sua utilização, dando um grande passo a caminho da
industrialização de componentes da construção civil.
Nos concretos celulares o ar é incorporado na pasta de cimento e, no caso do concreto
fino, o ar se encontra entre as partículas de agregado graúdo (Neville 1997).
Conforme a densidade do material que constitui as partículas, os agregados para
confecção do concreto são classificados em leve, médio e pesados. Bauer (2001) relaciona
alguns valores aproximados das médias das densidades aparentes:
x Leve: densidade aparente média variando entre 3 kN/m³ a 10 kN/m³;
x Médio: densidade aparente médias variando ente 14 kN/m³ a 17 kN/m³;
x Pesado: densidade aparente média variando entre 29 kN/m³ a 33 kN/m³.
A mais antiga aplicação de concreto leve de que se tem notícia é no Panteão, na Itália,
no ano de 37 a.c, cuja cobertura esférica de 42 m de diâmetro foi feita com concreto leve
utilizando pedra-pomes como agregado graúdo. Hoje em dia o concreto leve é empregado,
principalmente na Europa, na construção de navios (pisos, piscinas, divisórias), edifícios
altos, pontes, igrejas, cobertura de grandes vãos, tanques de armazenamento de petróleo,
painéis pré-fabricados, enchimento de pisos, isolante termo-acústico, etc. (Bocchile 2002).
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Segundo Rossignolo (2003), o início da utilização de concretos de cimento Portland
com agregados leves, tal qual se conhece hoje, ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial,
quando a American Emergency Fleet Building Corporation construiu embarcações com
concreto leve, utilizando xisto expandido, com resistência à compressão de 35 MPa e massa
específica em torno de 17 kN/m³, enquanto o valor usual de resistência à compressão dos
concretos tradicionais, na época, era de 15 MPa.
O desenvolvimento do concreto leve, com adição de isopor, iniciou-se no ano de 1957,
na Basf Megatherm, empresa Alemã. No princípio foi bastante lento, devido ao alto preço da
matéria-prima, tanto que as pérolas pré-expandidas, como aditivo, tinham um caráter de luxo.
Apesar disso, o processo de evolução não se deteve. Notou-se um impulso decisivo a partir de
1968, com a previsão de que o concreto leve poderia ocupar, a longo prazo, um lugar
importante no setor da construção civil.
Os concretos com agregados leves têm sido utilizados desde o início do século 20,
para fins estruturais e de vedação, com excelentes resultados. A partir de 1980 foram
realizadas pesquisas sobre os concretos leves, em todo mundo, demonstrando o grande
potencial do uso desse material, nas mais diversas áreas da construção civil. A redução da
massa específica do concreto, com a manutenção da resistência mecânica, propicia a redução
do peso próprio e das cargas na fundação com conseqüente redução do custo final da obra
(Rossignolo 2003).
Segundo Rossignolo (2003) existe uma tendência mundial crescente, baseada em
critérios econômicos e técnicos do uso de concreto leve com a finalidade estrutural e de
vedação na construção civil, especialmente em relação à utilização da tecnologia direcionada
aos pré-fabricados.
O estudo e o levantamento de dados poderão subsidiar também profissionais da
arquitetura, para projetarem obras com maior conforto ambiental interno, térmico e acústico,
ocasionado conservação de energia durante o seu uso, promovendo eficiência energética,
porém, esse tipo de concreto encontra pouca aplicação no Brasil e, atualmente há pouca
informação disponível sobre as propriedades dos concretos com agregados leves (Rossignolo
2003).
Conforme Rossignolo (2003), os concretos leves são diferenciados dos concretos
convencionais pela redução da massa específica, alterações das propriedades térmicas,
trabalhabilidade, resistência, deformações, retenção e fluência, além da redução da espessura
da zona de transição entre o agregado e a matriz de cimento.
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Segundo Petrucci (1993), o crescente avanço tecnológico em todos os setores e,
particularmente, na técnica construtiva, forçou o aparecimento de materiais novos que
viessem a corresponder às necessidades impostas pelas obras. Assim, tendo em vista que uma
das deficiências do concreto em face dos materiais competidores era o seu próprio,
naturalmente elevado, e que a velocidade de execução e a própria economia da construção
variam na razão inversa desse peso, impunha-se sua redução, sobretudo se considerado o
surgimento de novas propriedades como, por exemplo, isolamento térmico. Surgiram e se
desenvolveram, então, os chamados concretos leves.
Segundo Neville (1997), há três localizações possíveis do ar em concretos: nas
partículas de agregado, na pasta de cimento e entre as partículas do agregado graúdo quando
não se usa o agregado miúdo. Os principais tipos de concreto leve são o concreto celular autoclavado, constituído de cal, cimento, areia e pó de alumínio (um agente expansor que funciona
como fermento, fazendo a argamassa crescer e ficar cheia de células de ar, tornando-a leve),
além de água; o concreto leve com argila expandida, tendo como agregado graúdo a argila
expandida; e o concreto leve com EPS.
Merece destaque o agregado de EPS, também conhecido como Isopor. Esse material
ganhou preferência na construção civil por ser um material isolante, leve, resistente, fácil de
manusear e de baixo custo.
Para Meta & Monteiro (1994), embora o concreto leve tenha um custo maior por
metro cúbico, ele traz benefícios econômicos devido à redução do peso próprio da estrutura,
aliviando assim as fundações.
Na produção de concretos leves de EPS, atenção especial deve ser dada à interface dos
grânulos de EPS e da pasta de cimento. Pesquisa realizada por Chen e Liu (2003), com adição
de sílica ativa nestes concretos, revelou uma melhor dispersão das espumas de EPS na matriz
do cimento e consequentemente na ligação entre estes. Concluiu também que as propriedades
mecânicas e de durabilidade do concreto leve podem ser otimizadas adicionando-se sílica
ativa e fibras de aço em índices apropriados.
A ampla utilização dos concretos leves deve-se, especialmente, aos benefícios
promovidos pela diminuição das cargas sobre a estrutura e a bem como redução de esforços
licitantes, a economia com formas e cimbramentos e a redução dos custos com transporte e
montagem de edificações pré-fabricadas (Rossignolo 2009).
O concreto leve de EPSD é um concreto do tipo cimento-areia, que no lugar da pedra
EULWDGDpXWLOL]DGRR(36HPIRUPDGH³IORFRV´GHLVRSRUGHVFDUWDGRDWUDYpVGDPRDJHPGH
peças. Usando esse agregado leve com cimento, areia e água em proporções e numa sequência

60

específica de mistura, pode-se obter concreto leve com densidade aparente entre 3 e 16 kN/m³
(ABRAPEX 2012).
Bezerra no ano de 2003 analisou os blocos de concreto leve tendo EPS como agregado
e concluiu que a resistência mecânica obtida atende às normas ABNT NBR 6461:1983 e
ABNT NBR 7171:1992, posteriormente substituídas pelas NBRs 15270-1:2005 e 152703:2005, podendo ser usado como alvenaria de vedação, possibilitando redução da
transferência de calor entre o meio externo e o interno do ambiente, quando comparado a
blocos de cimento e tijolo de oitos furos, proporcionando maior conforto termo-acústico.
Ângulo e Bezerra, (2003), apud Lima (2003), após análise experimental de
desempenho, constataram a viabilidade de paredes construídas com blocos de concreto leve
utilizando EPS como agregado, tomando como referência blocos de concreto comum, quanto
aos aspectos de resistência mecânica e desempenho térmico.
O fato do EPSD praticamente não absorver água e a possibilidade de um acabamento
homogêneo de superfície, possibilita o uso do concreto leve em outros elementos
arquitetônicos e de paisagismo. Abrem-se assim inúmeras possibilidades de uso do concreto
leve de EPSD. Hoje a mais comum é na regularização de lajes, que em alguns casos, pela
espessura necessária, não poderia ser feito com outro material.

5.1

Propriedades e dosagens do concreto leve
As propriedades funcionais do concreto endurecido de acordo com Helene e Terzian

(2001), tais como resistência, durabilidade e aparência, só podem ser asseguradas se a
trabalhabilidade do concreto fresco, for compatível com as condições de trabalho.
Para se obter um concreto com maior resistência depois da cura, os flocos de EPSD
devem ser incorporados a elementos de maior peso (cimento e areia). No processo de
execução do concreto leve, a porcentagem de flocos de EPSD está entre 60 e 70% (sessenta e
setenta por cento) do volume do concreto e o restante é mesclado pela estrutura do concreto,
decisiva para percentagem do consumo do cimento. O material concreto leve possui baixa
condutividade térmica, não permite que o calor externo se propague para o ambiente interno,
nem que o interno seja transferido para o externo, garantindo conforto térmico à construção.
Além disso, sua versatilidade em ser moldado em vários tamanhos e modelos é a grande
vantagem. Ainda, tem baixa absorção à água, portanto, não retém umidade.
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A dosagem é nada mais que as indicações das proporções e quantificação dos
materiais componentes da mistura, a fim de obter um concreto com determinadas
características previamente estabelecidas
Segundo Helene e Terzian (2001), a dosagem trata-se de um processo abrangente e
que exige amplo conhecimento das propriedades dos concretos. As condições frescas ou
endurecidas do concreto devem ser as mesmas. De acordo com os mesmos autores, a dosagem
do concreto pode ser entendida como sendo a harmonia adequada entre os materiais
constituintes (agregados), atendendo a cinco principais condições:
x

Exigências de projetos;

x

Condições de exposição e operação;

x

Tipos de agregados disponível economicamente;

x

Técnicas de execução;

x

Custo.

Para obtenção de um bom concreto leve que atenda sua finalidade, devem ser
efetuadas com perfeição as operações básicas de produção do material.
Outro ponto de destaque no preparo do concreto é o cuidado que se deve ter com a
qualidade e a quantidade da água utilizada, pois ela é a responsável por ativar a reação
química que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se sua quantidade for muito
pequena, a reação não ocorrerá por completo e se for superior a ideal, a resistência diminuirá
em função dos poros que ocorrerão quando este excesso evaporar. A relação entre a massa da
água e do cimento utilizados na dosagem é chamada de fator água/cimento (a/c).
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6

ENSAIOS LABORATORIAIS

Os materiais utilizados e os ensaios necessários obedeceram às orientações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, e foram realizados no laboratório de materiais de
construção da Universidade Estadual de Maringá, Campus de Umuarama-PR.
Inicialmente, foi realizada a caracterização dos materiais envolvidos na pesquisa para
produção de lajotas de concreto leve: cimento, areia, EPSD, água e aditivo.
A metodologia utilizada e o programa experimental desta pesquisa obedeceram o
diagrama, conforme figura 36.

Figura 36 - Etapas do programa laboratorial.
COMPOSIÇÃO DO AGLOMERANTE (NBR 5732:1991- EB 1 )

CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS (NBR 7211: 2009)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DA MISTURA (NBR 15900-1:2009)

CARACTERIZAÇÃO DO ADITIVO

CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO NO ESTADO FRESCO

CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO NO ESTADO ENDURECIDO

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DOS CORPOS DE PROVAS

RESISTÊNCIA POR RUPTURA À FLEXÃO DAS LAJOTAS
Fonte: do autor.

63

6.1

Composição do aglomerante
Nas Tabelas 3 e 4 é apresentado o cimento utilizado nesta pesquisa, e as suas

características de composição, exigências físicas e mecânicas fornecidas pelo fabricante.

Tabela 3 - Composição do cimento Portland CPII Z-32.
TIPO

SIGLA

CLASSE

NORMA

CLÍNQUER
+

CALCÁRIO

POZOLANA

0 a 10%

6 a14%

G
E
S
S
O

II

CPII Z

32

5732:1991

76 a 94%

Fonte: Votorantim Cimentos. Disponível na embalagem do produto.

Tabela 4 - Exigências físicas e mecânicas do cimento Portland CPII Z-32.
RESISTÊNCIA À
FINURA
TEMPO DE PEGA
COMPRESSÃO (MPa)
Resíduo na
Área
e
peneira
Início
Término
s
75 mm (%)
(h)
(h)
3 dias
7 dias
28 dias
p
e
c
í
f
i
c
a
(m²/Kg)







Fonte: Votorantim Cimentos. Disponível na embalagem do produto.
*a citação de marcas de produtos utilizados neste trabalho não constitui sua recomendação comercial, mas
somente a descrição necessária dos elementos da pesquisa.

6.2

Caracterização dos agregados
Nesta pesquisa utilizou-se a areia natural como agregado miúdo e o EPSD como

agregado graúdo.
Todas as propriedades dos agregados são importantes na dosagem e utilizadas no
cálculo do consumo de cimento em peso por metro cúbico de concreto.
A massa unitária é a relação entre a massa total de certo volume de agregados e esse
volume, considerando-se os vazios existentes entre os grãos do agregado. É por meio da
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massa unitária que são feitas as transformações dos traços em massa para volume e viceversa, verificada pela ABNT NBR NM 45: 2006.
Massa unitária compactada é a relação entre sua massa e seu volume compactado
segundo um determinado processo, considerando-se também os vazios entre os grãos. Pode
ser feita com um único agregado ou com uma composição destes.
Massa específica é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, sem
considerar os poros permeáveis à água.

A massa específica também é utilizada para

classificação do agregado quanto à densidade. É verificada conforme o estabelecido pela NBR
NM 52: 2009.
Absorção é o aumento de massa do agregado devido ao preenchimento de seus poros
permeáveis por água, expressa em porcentagem de sua massa seca.
O módulo de finura relaciona-se com a área superficial do agregado e,
consequentemente, altera a água de molhagem para certa consistência. Deve ser mantido
constante, para evitar a alteração do traço.
A Dimensão Máxima Característica (D.M.C.) é uma grandeza associada à distribuição
granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal, em milímetros, da malha da
peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta uma porcentagem
retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa.
O diâmetro mínimo é uma grandeza associada à distribuição granulométrica do
agregado, correspondente a abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira da série
normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada
igual ou imediatamente superior a 95% em massa
A granulometria é um método de análise que visa classificar as partículas de uma
amostra pelos respectivos tamanhos e medir as frações correspondentes a cada tamanho.
A composição granulométrica, isto é, a proporção relativa expressa em forma de
porcentagem em que se encontram os grânulos de certos agregados tem importante influência
sobre a qualidade do concreto, agindo na compacidade e resistência. É a característica do
agregado de maior aplicação na prática, principalmente para:
x determinação do módulo de finura e dimensão máxima característica da curva
granulométrica;
x permitir planejar um melhor empacotamento dos grãos de agregados, com isso
reduzir vazios e melhorar a interface pasta agregado;
x controlar a homogeneidade dos lotes recebidos na obra;
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x elaborar a dosagem do concreto.
A classificação de um agregado é determinada comparando sua composição
granulométrica com as faixas granulométricas especificadas em normas.

6.2.1 Agregado miúdo
A caracterização do agregado natural foi realizada pelo método granulométrico,
atendendo aos pré-requisitos da norma ABNT NBR 7211/2009 e ABNT NBR NM 248/2003,
utilizando a massa de 1000g e um conjunto de peneiras que compõe a série normal, cujas
malhas de aço têm aberturas de: (4.8, 2.4, 1.2, 0.6, 0.3, e 0.15) mm, com fundo, uma tampa e
um recipiente de alumínio. O peneiramento foi realizado manualmente com movimentos
horizontais e rotativos por 2,5 minutos, conforme a ABNT NBR 7211:2009, utilizando o
conjunto formado pela tampa, peneira e fundo, individualmente, para cada abertura de malha.
As partículas retidas nas malhas foram transferidas para o recipiente de alumínio usando
pincel de aço. O procedimento foi repetido para as demais peneiras. As massas retidas nas
malhas de cada peneira foram transferidas para o recipiente, bem como, o material que passou
pela malha de 0,15 mm, medidas e os valores foram registrados em planilha.
Para determinação da massa unitária, parte das amostras utilizadas para caracterização
granulométrica foi submetida à determinação da massa unitária aparente dos agregados
naturais, utilizando um recipiente metálico com 96 mm de comprimento, 94 mm de largura e
95 mm de altura, conforme ABNT NBR NM 45/2006. O processo consiste em depositar
material agregado no recipiente com a utilização de uma pá pequena, de uma altura de 12 cm
de queda, com auxílio de uma régua milimétrica, mantendo-se constante a altura até
completar seu volume. Posteriormente, rasou-se o recipiente com uma régua metálica para
remover o excesso. O conjunto (recipiente e material) foi pesado e os resultados registrados,
sendo o procedimento repetido por três vezes.
Os agregados miúdos têm grande capacidade de retenção de água, portanto, na
preparação de concretos em que o agregado é proporcionado em volume, é importante
considerar o inchamento devido à absorção de água do agregado miúdo conforme a
granulometria, podendo variar de 20 a 40%.
O inchamento se aplica na correção do agregado miúdo do concreto dosado em
volume e na aquisição de agregado miúdo em volume.
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Módulo de finura das areias é uma grandeza obtida pela soma das percentagens retidas
acumuladas, nas peneiras da série normal, divididas por 100; através deste calculo pode-se
classificá-las em:
a) Areia grossa ± módulo de finura entre 3,35 e 4,05;
b) Areia média ± módulo de finura entre 2,40 e 3,35;
c) Areia fina ± módulo de finura entre 1,97 e 2,40;
d) Areia muito fina ± módulo de finura menor que 1,97.
Utilizou-se areia seca, do tipo areia de rio ou natural, quartzosa, proveniente da região
de Guaíra ± PR, devidamente armazenada no laboratório para a não ocorrência de problemas,
por contaminação com outros materiais e ou intempéries (chuvas), mantida pelo tempo
necessário sob a lona, devidamente misturada para a secagem natural e mantendo apenas
a umidade relativa do ar.
A composição granulométrica ou granulometria do agregado miúdo foi determinada
por peneiração, de acordo com a ABNT NBR NM 248: 2003, apresentada na Tabela 5 e
Figura 37.
Tabela 5 ± Composição granulométrica da areia
MASSA RETIDA
RETIDA
RETIDA ACUMULADA
(g)
(%)
(%)

PENEIRAS
(m
m)
4,8
0
2,4
11,20
1,2
101,60
0,6
136,50
0,3
468,60
0,15
256,10
Fundo
24,30
TOTAL
998,30
D. M.C. (mm) NBR 248/2003
Módulo de finura NBR NM 248:03
Classificação NBR NM 248:03

0
1,12
10,18
13,67
46,94
25,65
2,43
100,00

0,00
1,12
11,30
24,97
71,91
97,57
100,00
2,40
2,07
FINA

Fonte: do autor.
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Figura 37 - Distribuição granulométrica da areia.

Retida acumulada (%)

Distribuição granulométrica da areia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0,15

Fundo
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Fonte: do autor.

A massa específica foi verificada conforme o estabelecido pela ABNT NBR NM 52:
2009 e a massa unitária verificada através da ABNT NBR NM 45: 2006. Os parâmetros
definidos são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Caracterização física da areia.
2604,16
Massa específica (NBR NM 52:2009)
1680,64
Massa unitária (NBR NM 45:2006

Kg/m-³
Kg/m-³

Fonte: ABNT.

6.2.2 Agregado graúdo
A caracterização do EPSD, como agregado graúdo, pelo método de peneiramento
manual, foi adaptado da norma NBR 7217:87, substituída pela NBR NM 248:2003, como
descreve Kanning (2007). Segundo o mesmo autor por possuir massa específica na ordem de
0,35 kN/m³ e carga eletrostática entre as partículas, foram utilizados somente 15 gramas de
material, devido ao grande volume ocupado e um conjunto de peneiras que compõe a série
normal com a série intermediária, cujas malhas de aço têm aberturas de: 12.5, 9.5, 6.3, 4.8,
2.4, 1.2, 0.6, 0.3, e 0.15 mm, com fundo, tampa e um recipiente de alumínio.
Para a pesagem dos materiais retidos em cada peneira utilizou-se de uma balança
eletrônica, com capela e uma precisão de 0,001 grama, em um local sem corrente de ar para
evitar a perda de material.
O peneiramento foi realizado manualmente com movimentos horizontais e rotativos
por 2,5 minutos, conforme a NBR 7211:2009, utilizando o conjunto formado pela tampa,
peneira e fundo, individualmente, para cada abertura de malha. As partículas retidas nas
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malhas foram transferidas para o recipiente de alumínio usando pincel de aço. O
procedimento foi repetido para as demais peneiras. As massas retidas nas malhas de cada
peneira foram transferidas para o recipiente, bem como, o material que passou pela malha de
0,15 mm, medidas e os valores foram registrados em planilha.
Todo o material de poliestireno expandido descartado utilizado nesta pesquisa foi
coletado pelo autor, na cidade de Umuarama-PR. Em razão do grande volume de EPSD, um
empresário da construção destinou em seu almoxarifado um espaço para separação
resíduos

sólidos.

Neste

depósito,

encontrou-se

matéria-prima

suficiente

para

de
o

desenvolvimento desta pesquisa. Depois de feita a coleta dos blocos de EPSD, o material foi
moído mecanicamente, como mostrado nas Figuras 38 e 39.

Figura 38 - Parte do material coletado.

Fonte: do autor.
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Figura 39 - Moedor mecânico de resíduos

Fonte: do autor.

Nesta pesquisa foram utilizados flocos de EPSD obtidos a partir da trituração de
placas e caixas térmicas provenientes de resíduos de embalagens comerciais e industriais
coletadas pelo autor. Houve necessidade de formulação do ensaio granulométrico do EPSD.
Como este material não é comumente usado para confecção de concreto, foi necessário
realizar os ensaios de forma análoga aos utilizados para o agregado graúdo, de acordo com a
NBR NM 248 (ABNT, 2003) mostrado nas Figuras 40, 41 e 42. Suas características são as
apresentadas na Tabela 7 e gráfico da Figura 43.
Figura 40 - Material a ser peneirado.

Fonte: do autor.
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Figura 41 - Material retido na # 9,5 mm.

Fonte: do autor.

Fonte: do autor.

Figura 42 - Massa do material retido na # 9,5 mm.

Fonte: do autor.
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Tabela 7 - Composição Granulométrica dos flocos de EPSD.
DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA - EPSD
Material retido
% retida
% retida acumulada
(g)
0
0
0
1,28
8,53
8,53
5,20
34,67
43,20
3,62
24,13
67,33
4,14
27,60
94,93
0,64
4,27
99,20
0,09
0,60
99,80
0,02
0,13
99,93
0,01
0,07
100,00
0
0
100.00
15,00
100

Peneiras
(mm)
12,5
9,5
6,3
4,8
2,4
1,2
0,6
0,3
0,15
Fundo
TOTAL

Fonte: do autor.

Figura 43 - Distribuição granulométrica do EPSD.
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Fonte: do autor.
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0,3

0,15 Fundo
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O agregado graúdo foi classificados conforme as dimensões das partículas
componentes (diâmetros mínimos e máximos), a saber:
a) Brita 0 ± 4,8 a 9,5 mm;
b) Brita 1 ± 9,5 a 19 mm;
c) Brita 2 ± 19 a 25 mm;
d) Brita 3 ± 25 a 50 mm;
e) Brita 4 ± 50 a 76 mm;
f) Brita 5 ± 76 a 100 mm.
O agregado artificial (EPSD), conforme apresentado na Tabela 8, é do tipo graúdo
classificado como Brita 0, podendo ser utilizado como agregado para a produção de concreto.
Módulo de finura dos agregados graúdos é uma grandeza obtida pela soma das
percentagens retidas acumuladas, nas peneiras da série normal, subtraindo as percentagens
retidas nas peneiras da série intermediária, divididas por 100, cujo resultado está apresentado
na Tabela 8.

Tabela 8 - Caracterização do diâmetro máximo, diâmetro mínimo e módulo de finura
dos flocos EPSD.
12,5
Diâmetro máximo (mm)
1,20
Diâmetro mínimo (mm)
5,69
Módulo de finura
BRITA 0
Classificação NBR 7211/2009*
Nota: * = Classificação da brita utilizada e que será substituída por EPSD.
Fonte: do autor.

A Massa unitária do agregado graúdo foi determinada dividindo-se o volume medido
no recipiente pela massa determinada na pesagem, neste caso utilizou-se um recipiente com
18,75 litros (0,01875m3) de flocos de EPSD, medindo massa bruta de 6,15 kgf e massa do
recipiente de 5,90 kgf, obtendo-se uma massa líquida de agregado leve de 0,25 kgf, com o
resultado apresentado na tabela 9.
Os ensaios foram realizados de forma semelhante aos agregados graúdos e de acordo
com a NBR 7211:2009, cujas características são as apresentadas na Tabela 9 e Figura 44.
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Tabela 9 - Caracterização dos flocos de EPSD.
ENSAIO
NORMA
RESULTADOS
Massa Específica (kN/m³)
NBR NM 53:2009
0,25
Massa Unitária (kN/m³)
NBR NM 53:2009
0,1333
Diâmetro Máximo Característico (mm)
NBR NM 248:2003
12,50
Módulo de Finura
NBR NM 248:2003
5,69
Teor de Material Pulverulento (%)
NBR NM 462003
0,00*
Teor de Argila em Torrões (%)
NBR 7218:2010
0,00
Teor de Matéria Orgânica (ppm)
NBR NM 49:2001
0,00
Absorção de Água (%)
NBR NM 30:2001
0,00
Coeficiente de Inchamento Médio
NBR 6467:2006
0,00
Teor de Umidade Crítica (%)
NBR 6467: 2009
4,50
*a presença de material pulverulento não é observada, devido a carga eletrostática entre as partículas, o que
impede que as partículas finas transpassem a peneira de malha 0,3mm.
Fonte: do autor.

Figura 44 - Pesagem EPSD

Fonte: do autor.

6.3

Caracterização da água da mistura
A água utilizada na mistura do concreto não deve conter substâncias que alterem

propriedades químicas e físicas do concreto, como hidratação do cimento, resistência,
alteração na pega ou coloração. Alguns ensaios só poderão ser realizados em laboratórios
especializados, sendo importante conhecer as características, uma vez que a água representa
aproximadamente 10% em relação à soma dos demais materiais componentes do concreto.
Segundo a ABNT NBR 15900-1 : 2009, quanto à origem, que é o primeiro passo para
analisar se a água é adequada ou não para a preparação do concreto, podem ser classificadas
em:
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a) Água potável de abastecimento público: é apropriada para o consumo humano e
atende a portaria nº 518 do ministério da saúde, podendo ser utilizada sem restrição para
concreto e argamassa;
b) Água recuperada da fabricação de concreto: geralmente contém concentrações de
partículas muito finas. Portanto a massa deste material sólido deve ser menor que 1% da
massa total dos agregados presentes no concreto;
c) Água de fontes subterrâneas: pode ser adequada para uso em concreto, mas a
recomendação antes de utilizar é ensaiar no laboratório;
d) Água natural de superfície: antes da utilização deverá passar por ensaios no
laboratório, uma vez que até a captação pode contaminar com óleo, asfalto, ácidos, tintas e
outros resíduos.
A água utilizada para a produção do concreto leve, na produção das lajotas, foi
proveniente da rede de abastecimento público, de acordo com ABNT NBR 15900-1 : 2009.
6.4

Caracterização do aditivo
Devido a sua baixa massa unitária os flocos de EPSD flutuam na água da mistura, não

absorvendo a água. No intuito de evitar a flutuação dos flocos utilizou-se um aglutinante a
base de emulsão acrílica para auxiliar na ponte de aderência entre pasta/agregado, conforme
Basf (2012); aderência obtida com um adesivo à base de emulsão de PVA ou acrílico que irá
deixar essas partículas receptivas à agregação.
Com esse tratamento, o EPSD recebe o cimento que imediatamente se adere às
partículas criando um lastro para que elas participem melhor da mistura dos outros
componentes que serão em seguida adicionados para compor o concreto leve. Empregou-se
cola branca conhecida por cola de madeira, com sua composição de PVA (polímero sintético).
A Tabela 10 a seguir apresenta as características desta cola.
Tabela 10 - Características da cola branca (PVA).
Líquido leitoso branco, viscoso, livre de grumos e/
ou materiais estranhos e odor característico de
Aspecto do produto
acetato de vinila.
Levemente esbranquiçado, rígido, isento
de pontos com média resistência
Aspecto do filme seco
térmica e baixa resistência à umidade.
40,0 ± 43,0
Teor de sólido, %
3000 ± 7000
Viscosidade brook. LVF -25 ºc, cp
4,0 ± 5,0
pH a 25 ºc
Homopolímero
Tipo de polímero
Fonte: Cascorez (2012).

75

6.5

Caracterização dos equipamentos
Foram utilizados equipamentos e instrumentos de uso normal em laboratórios de

materiais de construção, utensílios para o experimento em questão, tais como:
x balança com capacidade para 150 kg e resolução de 50 gramas;
x triturador de resíduo de construção civil;
x prensa para ensaios de compressão simples e de ruptura à flexão;
x formas metálicas para moldagem das lajotas de concreto Leve.
Para execução do ensaio de capacidade de carga das lajotas de concreto leve, foi
montado um aparato em perfis metálico, para simular os apoios que as vigotas proporcionam
aos blocos. Embora a superfície de apoio das vigotas seja plana, para atender às exigências,
conforme Anexo B da NBR 14859-1:2002, para ensaio em elementos de enchimento, foi
construído um dispositivo constituído por dois apoios cilíndricos, posteriormente revestidos
FRPIHOWURGHGLkPHWURPPVROGDGRVVREUHGRLVSHUILV³8´FRPGLVWkQFLDUHJXOiYHO isso
permite um ajuste do dispositivo em relação às dimensões dos componentes, de forma que o
eixo dos apoios coincida com os centros das abas de apoio horizontais dos blocos, como
mostrado a seguir na Figura 45 e 46.

Figura 45 - Aparato em perfis metálico.

Fonte: do autor.
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Figura 46 - Dispositivo com cutelo de seção prismática.

Fonte: do autor.

Este dispositivo foi elaborado para ser utilizado tanto em prensas destinadas a ensaios
de compressão ou de flexão. A aplicação da carga sobre a lajota de concreto leve é feita
através de um cutelo de seção prismática, com largura de 70 mm, constituída por dois perfis
³8´ HQULMHFLGRV VROGDGRV HQWUH VL FRP FRPSULPHQWR PDLRU TXH R GDV ODMRWDV SHVDQGR 
kN, mostrado nas Figuras 47.
Figura 47 - Cutelo em perfil metálico.

Fonte: do autor.
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Dentre os materiais sugeridos pela norma para o revestimento do cutelo na superfície
de contato com a lajota de concreto leve, não foi constatado diferenças no resultado,
utilizando-se feltro ou papelão, mostrado na Figura 48.

Figura 48 - Revestimento de papelão para arestas do cutelo.

Fonte: do autor.

Alternativamente, tentou-se proceder ao capeamento da lajota, (de modo semelhante
ao dos corpos de prova de concreto), para uniformizar a superfície ranhurada de contato das
lajotas, porém os resultados apresentaram um substancial acréscimo na carga de ruptura,
indicando a interferência na rigidez e na resistência das lajotas, sendo essa alternativa,
portanto, descartada.
A execução de ensaios dos elementos de enchimento, de acordo com os procedimentos
descritos no anexo B da NBR 14859-1:2002, demonstrou que é possível realizá-los através de
dispositivos simples, com pequenas adaptações nos equipamentos usuais. Apesar de não
participarem da resistência final da laje, os elementos de enchimento, quando de má
qualidade, podem causar prejuízos, pois quebram com facilidade ou sofrem deslocamentos
excessivos, provocando acidentes, perdas de concreto e atrasos na execução da obra. Todos os
dispositivos foram confeccionados da maneira mais simples possível e para serem
compatíveis com as dimensões dos equipamentos de ensaio, existentes no Laboratório de
Materiais da UEM, Campus de Umuarama-PR.

6.6

Método de dosagem e caracterização do concreto no estado fresco
O traço utilizado para o concreto leve foi baseado em Aguiar et al (2001), que

prescreve as proporções em massa, exceto do EPS que é em volume, em 1: 1,25: 3,75: 0,6
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(cimento: agregado miúdo natural: agregado de EPSD: fator água/cimento), para a obtenção
de um concreto leve com resistência à compressão simples mínima de 1,0 MPa., densidade da
ordem de 7,00kN/m³, e consumo de cimento em torno 2,67 kN/m³ , utilizado na fabricação de
blocos para alvenaria de vedação não estrutural.
Caso não seja pré-fixado o traço para a composição, segundo Tango e Saad (2002),
pode-se utilizar o Método de dosagem do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), com as
devidas adaptações para uso de adições e aditivos, podendo-se adotar distribuições
granulométricas e materiais diferentes nas dosagens de concreto.
A homogeneização do concreto foi efetuada por meio de uma betoneira com
capacidade de 120 litros obedecendo a seguinte ordem de colocação dos materiais, proposto
por Kanning (2007):
x Umedecer as paredes internas da betoneira com a parte da água de amassamento;
x Lançar a quantidade total (18,75 litros) de agregado de EPSD na betoneira, seguida
um terço da massa total (3,00 litros) de água de amassamento, já diluída com o
aglutinante (100,00 ml) a base de emulsão acrílica, mantendo-a em movimento por
um minuto e adicionar dois terços da massa total (5,00 kg) de cimento.
x Esperar o tempo de um minuto para a homogeneização da mistura;
x Adicionar um terço da massa total (6,25 kg) de areia com a cuba em movimento e
manter por dois minutos;
x Adicionar alternadamente o restante de cimento, água e areia mantendo em
movimento por três minutos;
x Acompanhar rigorosamente a homogeneização do concreto para impedir a
segregação e a formação de grumos.
O EPSD sendo um material impermeável e com massa específica entre 0,15 a 0, 35
kN/m³, ao entrar em contato com a água da mistura tende a ir para a superfície prejudicando a
homogeneização da mistura, por Kanning (2007).
No processo de mistura, dissolveu-se inicialmente o adesivo em água, observando as
proporções. Em seguida, colocou-se o EPSD na betoneira em movimento. O local deve estar
protegido de ventos fortes. Colocou-se então o adesivo, cola branca para madeira dissolvida
em água, e após essa mistura, adicionou-se parte do cimento. Tão logo o cimento começou a
fixar-se no EPS, colocou-se alternadamente o restante de cimento, água e areia.
O tempo de agitação da mistura será suficiente quando a massa estiver com a ³SHJD´
ideal para ser lançada no local definido. O manuseio e transporte são muito fáceis. Nos
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ensaios de tração e flexão, pode-se ver na zona de ruptura que a aderência do EPS na estrutura
do cimento é bem grande, rompendo sempre através do EPS. Os mesmos ensaios de concreto
leve de EPSD sem o aglutinante dão resultados menores.
Ao fim do tempo proposto de mistura, o concreto é colocado em caixa metálica, com
19,90 litros, atingindo massa específica na ordem de 7,00 kN/m³, conforme relata Kanning
(2007), como mostram as Figuras 49, 50 e 51 a seguir:

Figura 49 - Adição de aglutinantes.

Fonte: do autor.

Figura 50 - Homogeneização da mistura.

Fonte: do autor.
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Figura 51 - Rendimento da mistura fresca.

Fonte: do autor.

Após a homogeneização do concreto, foi avaliado a trabalhabilidade da mistura
DWUDYpVGRHQVDLRGHDEDWLPHQWRGHWURQFRGHFRQHR³VOXPS-WHVW´2$EDWLPHQWRGH7URQFR
de Cone seguiu diretrizes da ABNT NM 67:1998, atingindo a medida de consistência de
0,0cm, estando assim dentro da meta desejada, conforme ilustram as Figuras 52 e 53. Desta
forma, fixou-se para os demais ensaios a mesma trabalhabilidade.
Figura 52 - Adensamento primeira camada.

Fonte: do autor.
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Figura 53 - Slump text com 0,0 cm de abatimento

Fonte: do autor.

Certos cuidados especiais foram tomados:
a) Umedecer as paredes internas do molde e da placa;
b) Montar o equipamento (placa, molde e colarinho), apoiar os pés sobre as aletas do
molde e preenchê-lo em 3 camadas de mesma altura, adensando cada camada antes da
colocação da camada seguinte;
c) Adensar cada camada com 25 golpes uniformes distribuídos pela haste de
socamento, de modo que atinja a camada anteriormente adensada;
d) Manter um excesso constante de concreto na borda superior ao adensar a última
camada;
e) Retirar o colarinho e rasar a superfície;
f) Pressionar as alças do molde para baixo, retirar os pés das aletas e, num tempo de 5
a 10s, levantar cuidadosamente o molde, na direção vertical;
g) Determinar a diferença entre a altura do molde e a altura média da amostra
assentada e expressá-la em milímetros, com aproximação de 5 mm;
Apesar do traço com 100% de EPSD ter índice de consistência baixo para a relação
água/cimento de 0,60, utilizada para todos os resultados, não houve dificuldade de se garantir
um bom adensamento na moldagem dos corpos de prova.
Os corpos de prova cilíndricos com dimensões de (10 x 20) cm para execução dos
ensaios de compressão simples foram adensados em duas camadas com 12 golpes verticais
cada uma por meio de uma haste de socamento com diâmetro de 16 mm como solicita a
norma NBR 5738:2008.
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A haste de socamento ao penetrar no concreto (massa específica na ordem de 7,00
kN/m³) cria vazios que propiciam a redução da sua resistência mecânica, como descreve
Kanning (2007). Ao término da moldagem os corpos de prova foram lacrados por meio de um
filme plástico impedindo desta forma prejuízos advindos da evaporação da água (ALVES,
1978), como mostra a Figura 54 a seguir.

Figura 54 - Moldagem corpos de prova.

Fonte: do autor.

As lajotas de concreto leve com dimensões padronizadas pela NBR 14859-1: 2002±
Laje Pré-fabricada ± Requisitos. Parte 1: Lajes unidirecionais foram moldadas em formas
metálicas projetadas pelo autor, como mostra as Figuras 55.
Figura 55 - Moldagem lajota de concreto leve.

Fonte: do autor.
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6.7

Caracterização do concreto no estado Endurecido
A desmoldagem das lajotas deu-se somente após 48 horas da moldagem, por terem as

formas sido construídas artesanalmente, conforme figura 56.
Figura 56 - Desmoldagem lajotas de concreto leve.

Fonte: do autor.

Os corpos de prova e as lajotas de concreto leve permaneceram em sistema de cura
natural até a idade pré-estabelecida de 7 dias.
Os sistemas de curas mais empregados para a produção de blocos de concreto são a
cura natural e a cura a vapor. A cura natural é ainda bastante utilizada, principalmente em
situações nas quais as exigências de desempenho para os blocos são menores e as condições
climáticas favorecem o rápido endurecimento do concreto e por tratar-se de um processo
relativamente de baixo custo. Neste tipo de cura, recomenda-se que os blocos permaneçam
úmidos e protegidos do vento e da insolação direta, pelo menos durante os sete primeiros dias,
para evitar a evaporação excessiva de água, conforme Medeiros (1993); Tango (1984), apud
Souza (2006).
O processo de cura consiste em proporcionar aos blocos por um período de tempo,
condições de umidade, temperatura e pressão, necessários a uma adequada reação de
hidratação do cimento. Qualquer alteração nessas condições pode refletir diretamente nas
características finais dos blocos de concreto. A escolha de um processo de cura adequado
pode ter como resultado, dentre outros fatores, redução no consumo de cimento e no tempo
necessário de cura, o que diminui o tempo para expedição dos blocos na fábrica, de acordo
com Tango (1984), apud Souza (2001).
Comparadas com a cura de outros artefatos de cimento, a cura de lajotas de concreto,
neste caso, com traço idêntico à blocos para alvenaria não estrutural, é especialmente delicada
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devido às condições extremas em que estes componentes são dosados. Emprega-se na
fabricação de lajotas quantidades mínimas de cimento e água. Isto faz com que seja exigida a
constante presença de água para garantir que as reações do cimento existente na mistura
ocorram completamente.
O capeamento dos corpos-de-prova foi feito com enxofre, depois de curados em
câmara úmida até a data de seu rompimento, como mostrado na Figura 57 a seguir.

Figura 57 - Capeamento dos corpos de prova de concreto leve com enxofre, depois e
antes do rompimento

Fonte: do autor.

O composto de enxofre é amplamente utilizado nos rompimentos de corpos de prova
de concreto no Brasil, padronizado pela norma brasileira NM 77:1996. Trata-se de uma fusão
entre o quartzo e o próprio composto de enxofre, resultando em mistura fluida que tem a
capacidade de esfriar rapidamente ao entrar em contato com superfícies frias.

6.7.1 Ensaio ao teor de absorção das lajotas de concreto leve
Devido ao clima seco e ensolarado da região, normalmente, antes da concretagem da
laje as lajotas cerâmicas são molhadas para evitar que haja absorção indesejável da água do
concreto, evitando perda de resistência. Entretanto, é comum ocorrer trechos de lajes em que,
já se encontra seca novamente. Para simular esta situação, foram realizados ensaios
preliminares com lajotas secas, apontando valores de resistência muito próxima da saturadas.
Como a norma de Laje ABNT NBR 14829:2002 não tem especificação para o ensaio de
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absorção de água, o mesmo foi realizado baseando-se na NBR 15270-3:2005, Anexo B, para
blocos de vedação.
Para analisar a influência do teor de absorção, as lajotas de concreto leve foram
pesadas em duas situações: secas em estufa a temperatura de 105ºC e saturadas após 24 horas
de imersão em água potável, conforme mostrada nas Figuras 58, 59, 60 e Tabela 11.

Figura 58 - Pesagem lajotas secas em estufa a 105ºC.

Fonte: do autor.

Figura 59 ± Imersão lajota seca em água potável.

Fonte: do autor.
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Figura 60 - Pesagem lajotas saturadas após 24 horas de imersão.

Fonte: do autor.

Tabela 11 - Resultados de pesagem das lajotas de concreto leve.
Material
Peso Seco (g)
Peso Saturado(g)
% de Absorção
(Médio)
(Médio)
(Médio)
H7±EPSD

3150,00

3500,00

11,11

Fonte: do autor.

6.8

Ensaio de resistência à compressão simples dos corpos de prova de concreto leve
A execução do referido ensaio teve como função avaliar as características dos corpos

de prova no momento do seu rompimento, em escala real.
O programa experimental teve como parâmetros a considerar:
x Fator água/cimento pré-estabelecido para o concreto leve em 0,6, com intuito de se
obter uma resistência mínima de 1 MPa para blocos de vedação, conforme Aguiar (2001);
x Rompimento de corpos de prova em idades de 28 dias para ensaios de resistência à
compressão simples.
x A análise da resistência mecânica à compressão simples dos corpos-de-prova de
concreto possibilitou uma resistência média de 1,14 MPa., com coeficiente de variação menor
que 15%. Os resultados são apresentados na Tabela 12, figuras 61 e 62.
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Tabela

12 - Resistência à compressão simples em
concreto leve.
Densidade de Massa
Consistência
CP
(kN/m³)
(cm)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Média
Desvio Padrão
Coef. de Variação

7,00

0,00 (Zero)

----------------

---------------Fonte: do autor.

corpos

de

prova

Resistência à
compressão simples
(MPa) ± 28 dias
1,09
1,03
1,11
1,15
1,23
1,20
1,15
1,20
1,16
1,06
1,07
1,10
0,99
1,19
1,21
1,06
1,14
1,31
1,16
1,13
1,14
0,08
7,02%

de
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Figura 61 ± Resultado ensaio de resistência à compressão simples em corpo de prova
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Figura 62 ± Resultados ensaios de resistência à compressão simples vinte corpos de
prova.

Resistência à
compressão simples
(MPa)

Resistencia mecânica à compressão
simples em corpos de prova - 28 dias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Média

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Corpo de prova e média

Fonte: do autor.

Nos ensaios utilizaram-se vinte corpos de prova, sendo que os mesmos foram
realizados no Laboratório de Materiais de Construção da UEM, Campus de Umuarama,
utilizando a Máquina Universal de Ensaios EMIC, com célula de carga com capacidade de
30t, obedecendo a NBR 5739/2007- Resistência a compressão simples de corpos de prova
mostrados nas Figuras 63 e 64.

Figura 63 - Ensaio à compressão simples de um corpo de prova com 28 dias.

Fonte: do autor.
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Após o rompimento dos corpos-de-prova, verificou-se que a distribuição do EPSD
durante o processo de secagem permaneceu homogênea, não havendo má distribuição no
concreto em estado endurecido.

Figura 64 - Distribuição do EPSD após rompimento.

Fonte do Autor

Fonte: do autor.

6.9

Determinação cargas de ruptura à flexão das lajotas de concreto leve
Os componentes da laje foram analisados segundo sua resistência por ruptura à flexão,

de acordo com a NBR 14859:2002, anexo B, no Laboratório de Materiais e Estruturas da
UEM, Campus de Umuarama.
Para a avaliação da resistência à flexão das lajotas, utilizada como parâmetro para a
análise das características dos elementos de enchimento, adotou-se procedimento único para
todas as lajotas, sem capeamento, conforme Figuras 65 e 66.
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Figura 65 ± Ensaio determinação carga de ruptura à flexão lajota de concreto leve.

Fonte: do autor.

Figura 66 - Lajota rompida no ensaio determinação de cargas por ruptura à flexão

Fonte: do autor.

A execução do referidos ensaios teve como função avaliar as características das lajotas
de concreto leve no momento do seu rompimento, em escala real.
O programa experimental teve como parâmetros a considerar:
x Fator água/cimento pré-estabelecido para o concreto leve em 0,6, com intuito de se
obter uma consistência seca, com abatimento próximo a zero, por Kanning (2007).
x Rompimento das lajotas aos 14 dias para o ensaio de resistência por ruptura à
flexão, visando a comercialização antecipada do novo produto.
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Nos ensaios utilizou-se quatorze corpos de prova, utilizando a Máquina Universal de
Ensaios EMIC, com célula de carga com capacidade de 30t, obedecendo a NBR 148591:2002 - Resistência por ruptura a flexão em elementos de enchimento para lajes prémoldadas, como apresentado na Tabela 13 e nas figuras 67 e 68.

Tabela 13 ± Cargas de ruptura à flexão em lajotas de concreto leve.
Densidade de Massa
Consistência
Cargas de ruptura à
(kg/m³)
(cm)
flexão
CP
(kN)
14 dias
01
0,92
02
1,16
03
1,08
04
0,78
05
0,72
06
0,77
07
0,90
0 (Zero)
700
08
0,96
09
1,13
10
1,17
11
0,96
12
1,12
13
1,05
14
0,93
Média
----------0,98
Desvio Padrão
----------0,14
Coef. de Variação
----------14,30%
Fonte: do autor.
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Resistencia de ruptura à flexão em
lajotas de concreto leve
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

14

13

12

Média

Corpo de prova e média

11

10

9

8

7

6

5

4

3

0,0

2

0,2
1

Resistência de ruptura à flexão (kN)

Figura 67 ± Cargas e média de ruptura à flexão em lajotas de concreto leve.

Fonte: do autor.

Figura 68 ± Ensaio determinação cargas de ruptura à flexão após 24 horas de imersão

Fonte: do autor.

A análise da carga por ruptura à flexão das lajotas, conforme Anexo B da NBR
14859:2002, possibilitou uma resistência média de 0,98 MPa., tendo como tratamento
estatístico, um coeficiente de variação menor que 15%.
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa em questão confirmaram
que o concreto leve, com substituição da brita pelo EPSD, tem condições técnicas excelentes
para uso na fabricação de lajotas, como elementos de enchimento, para lajes pré-fabricadas.
A falta de normas regulamentadoras, para ensaios em elementos de enchimento de
concreto leve e a falta de dados pertinentes na literatura encontrada tornou necessária a
realização de estudos preliminares destinados a fornecer embasamento sobre o
comportamento de algumas variáveis em estudo, como traço, resistência à compressão, massa
específica, abatimento, teor de absorção e resistência à flexão.
Os dispositivos e os métodos de ensaios para os elementos de enchimento são
relativamente simples, e é possível viabilizá-los na maioria dos laboratórios de materiais de
construção existentes nas universidades. Os ensaios são de fácil execução e não oneram
demasiadamente o custo da obra, podendo ser realizados com freqüência, contribuindo para a
divulgação e a adequação dos fabricantes e construtores, às recomendações de normas futuras.
A pesquisa desenvolveu-se em três fases, compreendendo inicialmente a confirmação
do traço utilizado para o concreto leve com EPSD, obtendo resistência à compressão simples
média, aos 28 dias, de 1,14 MPa, superior à resistência mínima de 1,0 MPa prevista e na
homogeneização da mistura, utilizando aglutinante a base de emulsão acrílica. Em seguida,
confirmou-se a massa específica esperada do concreto leve em 7,00 kN/m³, consumo de
cimento de 2,67 kNPHDEDWLPHQWRDWUDYpVGR³VOXPSWHVW´LJXDOD]HUR; o ensaio do teor de
absorção de água, com resultados médio de 11,00%, inferior ao das lajotas cerâmicas que
podem atingir até 18,00%; finalmente a análise individual dos elementos de enchimento, por
meio do ensaio de ruptura à flexão, resultou na carga média, aos 14 dias, de 0,98 kN, superior
à 0,70 kN, para lajotas de concreto leve com espessura média até 7,9cm, como preconiza a
NBR 14859:2002, suficiente para suportar os esforços de trabalho durante a montagem e
concretagem da laje.
Quando comparados os resultados obtidos nos ensaios das lajotas de concreto leve
com EPSD, com os previstos para elementos de enchimentos com ruptura frágil e dúctil, estes
apresentaram resistência média superior à prevista na norma brasileira.
Como a NBR 14859:2002 não estabelece um ensaio de resistência à flexão para as
vigotas pré-fabricadas, a sugestão é que também sejam ensaiadas, isoladamente, sem a capa
para resistir a carga correspondente à exigida para os elementos de enchimento, antes da
concretagem, e posteriormente com a capa, já curada.
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Para futuras pesquisas, sugere-se estudos para produção de lajotas com novos
aglutinantes, ensaios de durabilidade, à ação do fogo, à retração, além da viabilidade
econômica junto a um plano de negócios.
Com a comercialização deste novo produto, este resíduo antes descartado, deverá
adquirir valor econômico atrativo e ter fim ambientalmente correto. Outra vantagem técnica
relevante está na facilidade da aderência do chapisco pelo concreto leve, sem aditivos, fato
que não ocorre com os elementos de enchimento de isopor, necessitando sempre de aditivo e
de mão de obra especializada para sua execução.

Finalmente,

a

pesquisa

realizada

demonstrou a viabilidade técnica de produção das lajotas de concreto leve, com EPSD,
apresentando potencial de viabilidade econômica.
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