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RESUMO

Este estudo tem por objetivo, dentro de uma proposta hipotética, demonstrar como a aplicação de garrafas PET em substituição as esferas 
plásticas do sistema de lajes BubbleDeck, em lajes de pequenas dimensões, apoiando-se nos parâmetros exigidos pela norma da ABNT NBR 
6118:2014 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, procedimentos e legislações, se comportam estruturalmente, além de associar a
construção civil à sustentabilidade, para construção de casas populares. O método para dimensionamento da laje de PET foi elaborado conforme 
os métodos convencionais aplicados para lajes lisas maciças, considerando a redução de carga na região em que não há função estrutural, 
substituindo a malha com as esferas plásticas por uma malha em que foram inseridas garrafas PET de 250 ml e diâmetro de 67 mm. Para 
demonstrar sua eficiência estrutural foi confeccionada uma laje de dimensões 1,00 x 1,00 x 0,10 m, com um Fck de 20 MPa, com armadura 
positiva bidirecional, comparada a uma laje BubbleDeck 8,00 x 4,00 x 0,23 m, tipo BD 230, diâmetro de 180 mm e todos os cálculos necessários 
confirmados através do uso do software MSCalc V14.26, para que, em uma segunda etapa, fosse realizado a confirmação dos dados, a partir dos 
ensaios previstos nas normas ABNT NBR 5738:2015 - Concreto – procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, ABNT NBR 
5739:2018 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos e ABN NBR 9607:2013 – Prova de carga estática em estruturas de 
concreto – Requisitos e procedimento, obtendo uma resistência proporcional muito próxima a laje original BubbleDeck, que serviu como base 
para esse estudo. Conclui-se que é um estudo de importante relevância, por, devido ao grande volume de resíduos gerados pela construção civil, 
a aplicação da pesquisa em questão, trazer benefícios à cidadania, ao possibilitar à população carente um método construtivo mais barato, se 
comparado aos métodos convencionais e à sustentabilidade, na redução do impacto ambiental.
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