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Resumo: Este projeto consiste em uma alternativa 

para a utilização de termoplásticos reciclados na 

engenharia civil. Com base em pesquisas e estudos, foi 

desenvolvido um novo formato de placas leves e 

ecologicamente sustentáveis empregadas na construção 

de casas de plástico, abordando métodos de encaixe 

para melhor compatibilidade com as instalações 

prediais. 

 

1. Introdução 
Atualmente, o arsenal de mercadoria e produtos 

atrativos para os consumidores incentiva o consumo em 

massa, que tem como consequência o aumento da 

produção de lixo. Maior parte deste lixo possui 

composição inorgânica e apresenta uma decomposição 

lenta e prejudicial ao planeta. O plástico representa 

apenas 3% do lixo produzido no Brasil, e 24% de todo o 

material recolhido com destino à reciclagem. [1]  

    Os plásticos são formados por polímeros através 

de reações nas quais pequenas moléculas reagem entre 

si formando macromoléculas de alta massa molecular. 

De acordo com o arranjo das forças intramoleculares, 

são determinadas o tipo de estrutura química e de cadeia 

polimérica, que influenciam diretamente em 

propriedades como rigidez, flexibilidade e estabilidade 

do produto final.[2] 

O material escolhido para o projeto é o Polietileno 

de Alta Densidade (PEAD) reciclado, um termoplástico 

que possui valor de resistência à compressão próxima ao 

do concreto, e comportamento dúctil quando submetido 

à tração, sendo possível utilizar este material para fins 

estruturais. [3] 

 

Tabela I - Comparação de propriedades do PEAD 

virgem e reciclado com concreto armado e madeira. 

Material Resistência à compressão (Mpa)

PEAD virgem 17

PEAD reciclado 26,2

Concreto 32

Madeira Eucalyptus Grandis 40,3

 
 

O PEAD se adequa a diversos aspectos construtivos 

relacionados a uma casa feita de plástico, que tem como 

principal objetivo a praticidade. Os aspectos são: baixa 

densidade, resistência à compressão, tração e flexão, 

resistência à fadiga, absorção de água, inflamabilidade, 

estabilidade aos raios ultravioletas (UV), resistência aos 

solventes e isolamento térmico.  

 

 

 

 

2. Metodologia 
Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foi 

realizada uma pesquisa com dados estatísticos referentes 

à reciclagem no Brasil, em especial a do plástico. Em 

seguida, a abordagem da pesquisa se direcionou a 

composição do plástico, bem como suas propriedades 

mecânicas e térmicas para que o material adequado 

fosse escolhido. Após a escolha do material, foi 

realizada uma comparação entre as propriedades do 

material virgem e do material reciclado, destinadas a 

uma analise do emprego do mesmo na construção civil.  

 Em relação ao desenvolvimento da peça, foi realizada 

uma pesquisa de antecedência sobre base de patente no 

website do INPI, para que o modelo desenvolvido fosse 

original, inovador e possa ser patenteado futuramente. 

 

3. Resultados 
O protótipo desenvolvido possui 1 metro de altura e, 

apesar de elevadas dimensões, a peça é leve, de fácil 

encaixe, manuseio e transporte, desempenha a função 

estrutural da casa de plástico e comporta dutos.  

 

 
Figura 1 – Vista da peça em planta com cotas em 

milímetro (mm). 

 

A peça possui dois espaços vazios, com dimensões 

150x190 (mm) que podem ser preenchidos com 

concreto para desempenhar função estrutural caso as 

solicitações de tração e compressão sejam muito 

elevadas, como ocorreria na execução de uma casa com 

mais de um pavimento. Para o encaixe entre as peças, 

além do encaixe visto em planta, foram distribuídas, de 

maneira simétrica, passagens verticais para inserção de 

aço (R=10 mm), de maneira que seja possível intercalar 

as peças como fiadas de tijolos e garantir maior 

estabilidade. Em cada peça há três passagens para dutos 

(R=40 mm) desenvolvidas para comportar dutos 

hidráulicos e elétricos na face interior da peça. As 

dimensões da peça foram desenvolvidas para sua 

fabricação em extrusão, e com o mesmo modelo, é 
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possível fabricar peças destinadas aos cantos, com seus 

respectivos encaixes para a montagem da casa. 

 

4. Conclusões 
 Com o desenvolvimento deste projeto foi possível 

constatar que o plástico é o material mais abundante nos 

resíduos sólidos urbanos, e está cada vez mais presente 

na construção civil, desempenhando funções que vão de 

revestimento a estrutural. Através desta constatação, 

concluiu-se que é possível utilizar este material em um 

modelo de peça proposto de acordo com aspectos 

construtivos que leva em consideração as necessidades 

prediais de uma casa feita de plástico. 
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