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APLICAÇÃO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA FABRICAÇÃO DE 

CONCRETO LEVE 

 

Felipe Augusto Capucho Volpe  

 

RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo das propriedades mecânicas por 

meio de ensaios de corpos de prova do concreto leve utilizando poliestireno expandido – EPS, 

o Isopor®, através de métodos experimentais e estudos teóricos. Tem como objetivo principal 

analisar o concreto leve com a substituição de 100% do agregado graúdo, a brita, por pérolas 

de EPS e foram realizados os rompimentos aos 7, 14, 21 e 28 dias de idade. Resultados esses 

comparados aos valores obtidos em amostras de corpos de prova de concreto convencional. 

Os resultados apresentaram uma redução significativa na densidade do concreto leve 

comparado ao convencional; porém, o concreto leve obteve uma resistência à compressão 

inferior, limitando, assim, sua utilização e ficando indicado apenas para locais que não 

demandam de grandes esforços, sendo vedada a utilização do mesmo para funções estruturais. 

Mostrou-se, também, que é viável a utilização do poliestireno expandido no concreto, 

ajudando a diminuir o peso do mesmo e os esforços depositados na estrutura, podendo ser 

utilizado em regularização de lajes, inclinação para escoamento, painel de fachadas, blocos 

para ambientes externos, quadras esportivas e calçadas. 

 

 

Palavras-chave: Concreto convencional. EPS. Resistência a compressão.  

 

 

APPLICATION OF EXPOSED POLYSTYRENE FOR LIGHT CONCRETE 

MANUFACTURE 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a study of the mechanical properties by testing pieces of light concrete 

using expanded polystyrene - EPS, Isopor® (Styrofoam), through experimental methods and 

theoretical studies. It has as main objective to analyze the light concrete with the substitution 

of 100% of the aggregate, gravel, by EPS pearls and the ruptures were carried out at 7, 14, 21 

and 28 days of age. These results were compared to the values obtained in samples of 

conventional concrete specimens. The results showed a significant reduction in the density of 

the lightweight concrete compared to conventional; however, the lightweight concrete 

obtained a resistance to lower compression, limiting its use, being indicated only for places 

that do not require great efforts and being forbidden the use of the same for structural 

functions. It has also been shown that the use of the expanded polystyrene in the concrete is 

feasible, helping to decrease the weight thereof and the stress deposited on the structure, and 

can be used in regularization of slabs, inclination for drainage, panel of facades, blocks for 

outdoor environments, sports courts and sidewalks. 

 

Keywords: Conventional concrete. EPS. Compressive strength. 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O concreto leve vem sendo utilizado cada vez mais na Construção Civil, pois sua 

diminuição da massa específica – por conta da utilização de agregados leves substituindo o 

agregado graúdo, total ou parcialmente – faz com que ocorra a redução dos esforços da 

estrutura das edificações, sendo esta uma das suas principais vantagens. Além de versátil, é 

vantajoso economicamente e tem um melhor manuseio. Como há uma variedade de materiais 

para fabricação do concreto leve, o presente artigo evidenciará o EPS (Poliestireno 

Expandido), que é um material leve, isolante, resistente e de fácil manuseio. 

A diminuição da massa específica do concreto é obtida pela presença de vazios no 

agregado. A presença desses vazios reduz a resistência do concreto leve comparado ao 

concreto normal, porém a alta resistência não é essencial em situações como, por exemplo, 

regularizar inclinações em lajes. 

O produto tem grande isolamento térmico, resistência ao fogo e estabilidade, 

permitindo ser utilizado em proteção contra incêndio em estruturas metálicas, peças pré-

moldadas não estrutural, quadras poliesportivas, contrapisos, entre outros. 

Um dos grandes problemas do mundo é a grande quantidade de lixo gerada e 

desprezada diretamente no meio ambiente. No Brasil, resíduos de EPS representam 0,1% do 

lixo, em torno de 15 mil t/ano. 

Neste trabalho, foi realizado um experimento com o objetivo de estudar a substituição 

do agregado graúdo por proporções de EPS, verificando suas propriedades mecânicas. O 

Isopor® é facilmente encontrado em locais de reciclagem em peças e blocos, que poderão ser 

triturados para utilização no concreto leve. Também pode-se encontrar o EPS em pérolas, 

porém tem um preço superior. Este último será utilizado no trabalho a ser apresentado.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 CIMENTO 

 

O cimento Portland foi criado e patenteado pelo inglês Joseph Aspdin, em 1824, que 

queimou pedras calcárias e argila, transformando-as em um pó. O construtor viu que 

adicionando água a este pó, e após sua secagem, o produto se tornaria tão duro quanto as 

pedras utilizadas nas construções naquela época, permanecendo estável e, mesmo se sofresse 
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ação da água, não se decomporia. Sua produção é constituída essencialmente pela mistura de 

cálcico, sílica, alumínio e oxido de ferro.  

Segundo Neville e Brooks (2013), o processo de produção consiste em moer as 

matérias-primas cruas até a obtenção de um pó bastante fino, misturá-las intimamente em 

proporções predeterminadas e queimá-las em um grande forno rotativo, em uma temperatura 

próxima a 1400ºC. No forno, ocorre a sinterização do material e sua parcial na forma de 

clínquer. 

Após este processo e o clínquer resfriado, receberá uma quantidade de sulfato de 

cálcio, no qual serão moídos novamente e este resultado será um pó fino, o cimento Portland. 

 

2.2 CONCRETO 

 

O concreto é um composto da mistura de cimento, agregados (areia, brita) e água. Este 

concreto fresco deve ter plasticidade suficiente para suas devidas operações (manuseio, 

transporte e lançamento) e algumas de suas propriedades são: consistência, trabalhabilidade, 

poder de retenção de água e massa específica.  

A consistência do concreto é medida por ensaio de abatimento (slump test), no qual o 

concreto fresco é compactado em uma fôrma e, após a retirada da mesma, sofre um 

abatimento; esta, medida em centímetros, será utilizada como valor comparativo da 

consistência.  

De acordo com Ambrozewicz (2012), “A dosagem do concreto de levar em conta a 

consistência necessária para as condições da obra. Peças finas e fortemente armadas 

necessitam de misturas mais fluídas que peças de grande largura e com pouca armação”. 

A tabela 1, a seguir, mosta-se a classificação da consistência do concreto e o valor em 

centímetros do abatimento no slump test. 

 

Tabela 1 – Classificação das consistências do concreto 

Consistência Abatimento (cm) Aplicação 

Seca 0 a 2 

Pré-fabricados, concreto massa, concreto 

protendido, vibração normal, adensamento 

manual, concreto autoadensável. 

Firme 2 a 5 

Média 5 a 12 

Mole 12 a 18 

Fluida 18 a 25 

Fonte: Ambrozewicz (2012) 
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Na tabela 2, apresenta-se faixas de abatimento para diferentes tipos de construções 

mais correntes, evitando misturas com consistência seca ou fluída. 

 

Tabela 2 – Classificação das consistências do concreto 

Tipos de construção Abatimento (cm) 

Fundações, tubulões, paredes grossas 3 a 10 

Vigas, lajes, paredes finas 5 a 10 

Pavimentos 3 a 5 

Obras maciças 2 a 5 

Fonte: Ambrozewicz (2012) 

Para se obter um concreto resistente, durável, econômico e de bom aspecto, deve-se 

estudar: as propriedades de cada um dos materiais componentes; as propriedades do concreto 

e os fatores que podem alterá-las; o proporcionamento correto e execução cuidadosa da 

mistura e o modo de executar o controle do concreto durante a fabricação e após o 

endurecimento (AMBROZEWICZ, 2012, p. 120). 

A resistência é considerada a principal propriedade do concreto. Normalmente dá uma 

ideia geral da qualidade do concreto por estar diretamente na estrutura da pasta de cimento. A 

resistência à compressão do concreto é maior do que a resistência à tração, podendo ser 8 

vezes maior. Existe uma relação próxima entre elas, mas não proporcional, dependendo do 

nível de resistência do concreto. A relação entre as resistências à compressão e tração é menor 

quanto maior for a resistência à compressão (NEVILLE; BROOKS, 2013, p. 190). 

 

2.3 CONCRETO LEVE 

 

Concretos leves são reconhecidos pelo seu baixo peso específico e sua elevada 

capacidade em isolamento térmico e acústico (SHORT; KINNIBURGH, 1978 apud 

OLIVEIRA, 2013). Conhecido como concreto com agregados leves, por sua massa específica 

ser menor que 2,6 g/cm³. O concreto leve tem seu peso específico próximo a 1,8 tf/m³ e sua 

densidade varia entre 400 a 1.800 kg/m³. Já o concreto convencional, seu peso específico é de 

2,0 tf/m³ e sua densidade variando de 2.300 a 2.500 kg/m³.  

O concreto leve poderá ser classificado em: 

• Concreto leve estrutural; 

• Concreto leve para componentes de alvenaria; 
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• Concreto leve isolante; 

Dos concretos leves mais utilizados, podemos citar o aerado (celular) e o concreto com 

agregados leves, como: vermiculita, argila expandida, pedra-pomes (agregado leve natural) e 

o poliestireno expandido.  

O peso próprio do concreto representa uma grande parte na carga total da estrutura. 

Assim, utilizando o concreto leve com menor massa específica, obtém-se algumas vantagens 

como a redução da carga permanente. Isto também ajudará nas formas, que precisarão resistir 

a uma pressão menor. 

 

2.4 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

 

 É um plástico celular rígido, resultado da polimerização do estireno em água. O 

produto final são pérolas de até 3 milímetros de diâmetro, que se destinam à expansão. 

Durante o processo de transformação, as pérolas aumentam em até 50 (cinquenta) vezes o seu 

tamanho original, por meio de vapor (EPS BRASIL, 2014). 

O poliestireno expandido ganhou maior foco nos últimos anos na Construção Civil, 

não somente por suas características isolantes, mas por ser leve e com boa trabalhabilidade, 

resistente e possuir um baixo custo, podendo também ser reaproveitado. O material pode ser 

usado em lajes e preenchimentos de paredes, também é utilizado para se obter um concreto 

mais leve, podendo ser usado em fachadas decorativas, regularização de lajes e fundação de 

estradas. 

Resistente, fácil de se cortar, leve e durável, é o melhor material para preenchimento 

de rebaixos ou vazios necessários a vários processos construtivos, principalmente lajes e 

painéis pré-fabricados ou semi industrializados (ABRAPEX,2006). 

A espuma rígida de EPS é comprovadamente um material isolante. Assim como o 

plástico, é composto basicamente por 'vazios', contendo ar e é fisicamente estável. Pode 

suportar variações de temperaturas de -50º a +80ºC, sendo, assim, um material isolante da 

melhor qualidade, capaz de suportar variações de temperaturas. Por suas características, o 

EPS é ideal para carga leve, isolamento, decoração, construção de estradas, facilitação de 

drenagem de terrenos e entre outras aplicações (EPS BRASIL, 2014). 
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Figura 1 – Processo produtivo Poliestireno Expandido 

 
Fonte: EPS Brasil (2014) 

 

De acordo com a Abrapex o processo de fabricação do isopor® consiste em 3 (três) 

etapas: 

• Pré-expansão: O poliestireno é aquecido por contato com vapor de água, fazendo 

com que as pérolas com cerca de 3 milímetros se expandam e chegam a ter um 

volume 50 vezes maior, resultando num granulado de partículas de poliestireno 

expandido. 

• Armazenamento: Quando acontece o resfriamento do EPS, que propicia uma 

depressão no interior das células, formando espaços que serão preenchidos por ar. É 

a fase de estabilização do material. 

• Moldagem: O granulado é introduzido em moldes e exposto a vapor de água, 

provocando a soldagem do mesmo, obtendo-se um material expandido e evitando 

perdas. 

Após serem expandidas, as pérolas de EPS apresentam seu volume em até 98% de ar e 

apenas 2% de poliestireno. 
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Figura 2 - Processo de Transformação Poliestireno Expandido 

 
Fonte: EPS Brasil (2014) 

 

Na figura 2 apresenta-se o processo de transformação do poliestireno expandido, no 

qual, ao final do processo, tem-se peças pré-moldadas e/ou blocos recortados. 

 

Figura 3 – Poliestireno Expandido Styropek® BF216  

 
Fonte: Foto do autor (2018) 
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Na figura 3 se tem o poliestireno expandido em pérolas que foram utilizados na 

produção do concreto leve com EPS estudado. 

Dentre muitas, podemos citar algumas vantagens apresentadas pelo EPS. Se destacam: 

• Baixa condutividade térmica: Estrutura de células fechadas, cheias de ar, dificulta a 

passagem do calor, o que concede ao EPS um excelente poder isolante. 

• Leve: Densidade variando entre 10-30 kg/m³, permitindo uma redução do peso das 

construções. 

• Resistência Mecânica: Apesar de muito leve, possui alta resistência à compressão, 

que pode variar de 7000kgf/m² a 14000kgf/m², permitindo a utilização onde sua 

característica é necessária.  

• Resistência Química: Compatível com a maiorias dos materiais utilizados nas 

construções, como cimento, gesso, cal e água. 

• Baixa absorção de água e insensível à umidade: Não é higroscópico. Mesmo imerso 

em água, o isopor absorve pequenas quantidades de água, garantindo que seja 

mantida suas características térmicas e mecânicas. 

• Facilidade no manuseio: O baixo peso facilita o manuseio do mesmo em obra. 

• Versátil: Apresenta-se em grande variedade de tamanhos e formas, adaptando-se à 

necessidade da construção. 

• Resistência ao envelhecimento: Ao longo da vida útil do material, que é tão longa 

quanto a da construção no qual é utilizado, mantém-se inalteradas todas as suas 

características, com uma estimativa que se degrade em cerca de 150 anos em meio 

à natureza. 

Os produtos finais são inodoros, não contaminam o ar, água e solo, podem ser 100% 

recicláveis e reaproveitáveis, podendo voltar à condição de matéria-prima. Dentre as inúmeras 

utilizações do isopor, há duas propriedades que tem se fortalecido cada vez mais no mercado: 

sua extrema leveza e seu isolamento termo acústico. Tais propriedades, ligadas ao baixo 

custo, faz com que o material seja utilizado cada vez mais na Construção Civil.  

 

2.5 RECICLAGEM DO ISOPOR® 

 

O EPS não é um produto biodegradável, mas é reciclável.   

De acordo com estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), por ano, são produzidos cerca de 2,5 milhões de toneladas de isopor em todo o 
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mundo e só no Brasil são 36,6 mil toneladas, porém a maioria acaba sendo descartada de 

forma errada e, ao invés, de ser reciclado acabam indo para aterros.  

O EPS consiste quimicamente em dois elementos, o carbono e o hidrogênio, e estes 

não possuem nenhum produto tóxico ou perigoso ao meio ambiente. O isopor®, além de 

100% reciclável e reaproveitável, gera apenas gás carbônico e vapor de água ao ser queimado 

e, se depositado em aterros, permanecem inerte e não contamina o solo ou o lençol freático. O 

gás contido em suas células consiste apenas em ar. 

Figura 4 - Processo de Reciclagem Isopor® 

 
Fonte: EPS Brasil (2014) 

 

O isopor reciclado pode se transformar em várias coisas. Se misturado ao cimento e 

areia, vira o concreto leve, preenchimento de lajes, acabamentos em fachadas na construção 

civil, substratos para melhoramento do solo, entre outros. 

Após a reciclagem do isopor, a construção civil é o maior mercado para seu 

aproveitamento, com cerca de 80%. Dentre essas utilizações, está o concreto leve. 
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2.6 CONCRETO LEVE COM EPS 

 

O concreto leve com EPS é um concreto que utiliza pérolas de EPS substituindo o 

agregado graúdo, que misturado ao cimento, areia e água se solidifica e proporciona um 

concreto de baixa densidade e várias utilidades. A densidade aparente do concreto leve de 

EPS pode variar de 600 a 1600kg/m³ conforme sua dosagem, o que é uma diferença 

significativa para o concreto convencional, já que este é em torno de 2400kg/m³. 

Suas pérolas são elementos de preenchimento e devem ser agregadas a elementos de 

peso maior para se conseguir a maior resistência possível após a cura. Este concreto possui 

condutividade térmica baixa e, assim, não permite que o calor interno se transfira para o 

externo e vice-versa, permitindo um bom conforto térmico à construção. E, por ter baixa 

absorção de água, acaba não retendo umidade. Outra vantagem durante a preparação do 

concreto leve é que o calor produzido pela hidratação do cimento permanece, já que este não é 

absorvido pelo EPS e, assim, acelerando o tempo de pega de grandes volumes, dispensando o 

uso de vapor. 

O concreto leve, além de ter um custo menor por ser originários do lixo e reciclados, 

também possui um coeficiente de dilatação menor. Exposto até 20ºC, sua dilatação é parecida 

com a do concreto convencional. Entre 20ºC a 40ºC, possui melhor desempenho com menor 

dilatação, mostrando que leva vantagem neste aspecto.  

As principais aplicações em construções do concreto leve com EPS são em painel para 

fechamento (prédios, casas, galpões), uso em mobiliário, áreas de lazer (quadra de esportes), 

pavimentos, regularização de inclinação de escoamento em lajes e elementos pré-fabricados. 

São isolantes termo acústico e têm resistência a propagação ao fogo. 

Seus valores de isolamento, peso escasso do elemento construtivo, a possibilidade de 

elaboração tanto nas indústrias como na obra e a possibilidade de composição com o concreto 

convencional transformam o Concreto Leve com EPS no material com maiores possibilidades 

de aplicação na indústria da construção (ABRAPEX, 2006). 

 

 

3 MÉTODOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Na preparação do concreto leve utilizando o EPS como agregado graúdo, o traço 

escolhido foi para uma densidade nominal, de aproximadamente 1500 kg/m³, substituindo 

totalmente o agregado graúdo do concreto convencional, no caso estudado, a brita. Para ser 
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comparado a resistência mecânica do concreto leve, foi escolhido um concreto convencional 

com o traço de 1:2:3, que deverá atingir uma resistência de 25MPa. 

Foi determinado o traço na tabela a seguir de acordo com o mencionado acima, 

corrigindo para o volume que foi necessário para a moldagem dos corpos de prova. 

 

Tabela 3 – Traço Concreto A – Convencional 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Tabela 4 – Traço Concreto B – Leve com EPS 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

O preparo dos concretos apresentados como corpos de prova foi manual. 

Para o traço com EPS, foi colocado todo o EPS na masseira com cerca de 2/4 do 

cimento, misturando para que o cimento agregasse nas pérolas de Isopor®, fazendo com que 

as mesmas não boiassem quando adicionasse água. Após, à mistura foi adicionada água aos 

poucos, junto com o restante do cimento. Por fim, foi colocada toda a areia, gradativamente, 

misturando a massa até que o concreto apresentasse uma boa consistência de utilização. Ao 

final do preparo do traço, foi realizada a moldagem e cura dos corpos de prova de acordo com 

a NBR 5738/2015, utilizando moldes cilíndricos com dimensões de 10cm de diâmetro por 

20cm de altura. 

Os moldes foram devidamente revestidos internamente com uma fina camada de óleo 

lubrificante. Utilizando parâmetros da Tabela 3 da NBR 5738/2015 para corpos de prova 

cilíndrico com dimensão de 100mm, foi determinada duas camadas para a moldagem, com 12 

golpes cada camada, com a haste, para o adensamento manual. Após o adensamento da última 

camada, foi feito o rasamento da superfície com a borda do molde utilizando uma colher de 

pedreiro. Os corpos de prova de concreto convencional foram mantidos em câmara úmida 

durante todo seu tempo de cura. Já os corpos de prova de concreto leve foram mantidos em 

câmara úmida apenas nos 7 (sete) primeiros dias e conservados ao ar livre até os 28 (vinte e 
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oito) dias, de acordo com a NBR 5738/2015, item 8.2.5. Os ensaios de resistência mecânica 

foram realizados de acordo com a NBR 5739/2018, nas idades de 7, 14, 21 e 28 dias. 

Para a realização dos traços descritos anteriormente, foram utilizados os seguintes 

materiais: 

• Cimento: Portland CP II – Z 32; 

• Agregado Miúdo e Graúdo: Areia e Brita 1; 

• Poliestireno Expandido (EPS): Perolas com granulometria de até 4,8mm e 

densidade de 9 kg/m³. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. DENSIDADE 

 

No ensaio de densidade, foi possível identificar que o concreto leve estudado ficou 

consideravelmente mais leve do que o concreto convencional, como mostrado no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 – Densidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Segundo o Gráfico 1, a densidade do concreto convencional deu-se entre 2200,16 

kg/m³ a 2323,66 kg/m³ e do concreto leve, entre 1349,63 kg/m³ a 1371,28 kg/m³. Com essa 

diferença será possível obter uma diminuição da carga estrutural da edificação e, 

consequentemente, um alívio de carga significativo.  

 

4.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

O ensaio de resistência à compressão axial dos corpos de prova do concreto leve e do 

concreto convencional foi executado com parâmetros estabelecidos na NBR 5739/2018.  

Após retificar os corpos de prova, por meios mecânicos (Figura 5), conforme descrito 

na NBR 5738:2015, foi realizado o rompimento dos mesmos. O ensaio foi realizado com a 

utilização de uma prensa automática (Figura 6) e um programa de computador que contabiliza 

a força máxima do corpo de prova, determinando, assim, sua resistência à compressão. A 

prensa esteve disponível ao pesquisador no STI – Serviços Tecnológicos e Inovação Instituto 

Senai de Tecnologia em Construção Civil - Senai – Maringá-PR.  

 

Figura 5 – Retificadora de Corpos de Prova Cilíndrico 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 
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Figura 6 – Prensa Automática 

 
Fonte: Foto do autor (2018) 

 

Durante o ensaio de resistência à compressão, pode-se notar que, no comportamento, a 

ruptura do concreto convencional apresentou fissuras de forma unilateral (Figura 7), diferente 

da ruptura dos corpos de prova do concreto leve, que apresentou fissuras quase imperceptível 

em torno das pérolas do EPS (Figura 8).  

 

Figura 7 – Linha de ruptura concreto convencional 

 
Fonte: Foto do autor (2018) 
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Figura 8 – Linha de ruptura concreto leve com EPS 

 
Fonte: Foto do autor (2018) 

 

Nos ensaios de resistência à compressão, foi verificado que, com a substituição total 

do agregado graúdo (brita) pelo poliestireno expandido, ocorreu uma diminuição na 

resistência à compressão do concreto, conforme mostrado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Resistência à Compressão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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A baixa resistência obtida pelos corpos de provas pode se dar por vários fatores, como 

a cura, utilização de cimento e/ou areia de má qualidade, ineficiência no momento da 

preparação da massa do concreto, a mistura não ficar homogênea suficiente e, na hora da 

moldagem dos corpos de prova, podem ter ficado com vazios aparente na superfície ou no 

meio do corpo de prova. No caso do concreto leve com poliestireno expandido, outra possível 

causa seria a temperatura do concreto no processo de cura que pode ter interferido no EPS, 

ocorrendo com que o mesmo derretesse ocasionando os vazios e fazendo com que o concreto 

perca sua resistência, vindo a romper com mais facilidade. Estes vazios foram o que 

possivelmente ocorreu no corpo de prova de concreto convencional aos 21 dias, mostrado no 

gráfico 2. No momento da realização do ensaio, o concreto rompeu justamente no local que 

eles se encontravam, como mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Vazios no corpo de prova 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A Construção Civil encontra-se em grande crescimento quando se trata de tecnologias 

e técnicas para aperfeiçoar materiais e métodos construtivos. Uma dessas ideias se dá por 

conta da sustentabilidade, pensando sempre em reaproveitar o máximo dos materiais 

descartados, obtendo uma diminuição nos resíduos depositados no meio-ambiente. Pensando 

nisso, a pesquisa apresentada aborda a utilização de um material que é muito comumente 
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descartado nas caçambas de lixo ou até mesmo nas ruas: o Poliestireno Expandido, conhecido 

como Isopor®. 

Com base no projeto estudado, notou-se que as amostras realizadas não foram capazes 

de determinar uma resistência dentro do estabelecido em norma. Porém, o trabalho se utilizou 

de metodologia experimental para critério de estudo e análise. Assim, foi possível verificar 

que o concreto convencional obteve uma resistência à compressão maior ao final dos 28 dias 

de cura, mas, em contrapartida, a densidade do concreto leve com poliestireno expandido foi 

de aproximadamente 41,00% menor, mostrando eficiência na diminuição do peso do 

concreto.  

Conclui-se que o concreto leve pode ser utilizado em grande parte da Construção 

Civil, por ser capaz de diminuir consideravelmente o peso do concreto e os esforços na 

estrutura; porém, por obter uma resistência menor, é vedada sua utilização com função 

estrutural e em locais que é necessária grande resistência à compressão, podendo ser utilizado 

em regularização de lajes, inclinação para escoamento, painel de fachadas, blocos para 

ambientes externos, quadras esportivas e calçadas. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho apresentado foi realizado envolvendo um estudo prático experimental em 

caráter da resistência mecânica do concreto leve. No entanto, existem outros aspectos para 

serem estudados e testados em relação ao concreto leve com EPS. Alguns assuntos que se 

destacam e poderiam dar continuidade ao trabalho apresentado são: resistência térmica e 

acústicas do concreto leve com EPS em lajes, utilização do EPS triturado na fabricação do 

concreto e um estudo das propriedades físicas e mecânicas na produção de um concreto leve 

com a substituição parcial do agregado graúdo pelo Poliestireno Expandido. 
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