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1. RESUMO 

Diante do alto crescimento da população e consequente déficit populacional surge a 

necessidade de criação de métodos construtivos que sejam eficientes e de baixo 

custo. O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de uma técnica inovadora que 

visa a construção de uma placa pré-moldada, como substituição a alvenaria 

estrutural convencional, para aplicação específica em obras de habitação de 

interesse social. Os resíduos sólidos provenientes da construção civil, e as garrafas 

pet (510 ml) que seriam descartados, acarretando inúmeros danos ao meio 

ambiente. Agregando esses dois materiais a fim de criar uma placa pré-moldada, 

acaba-se por justificar sua aplicação e pesquisa. Com isso pretende-se realizar 

estudos e ensaios laboratoriais seguindo as normas vigentes a fim de se obter 

parâmetros para uma comparação com a alvenaria estrutural convencional, em 

relação as características físicas, custos, tempo de execução e necessidade de mão 

de obra especializada. A partir dos resultados obtidos, apresentar a possibilidade da 

construção de habitações com a utilização do modelo proposto e os pontos positivos 

ambientais e sociais gerados pelo mesmo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Dada a necessidade de moradia, principalmente de interesse social, que busque 

cada vez mais soluções eficientes e de baixo custo, é necessária a utilização de 

materiais disponíveis em nosso meio, que além de tudo atenda uma postura 

adequada de conservação do meio ambiente e reduza os impactos ambientais 

gerados pela construção civil. Portanto, é neste sentido que se desenvolve tal 

técnica inovadora que visa à reutilização de resíduos sólidos, e analisa a 

possibilidade de montar uma placa com função estrutural no estilo americano de 

fabricação “Tilt Up”, junto a ideia de utilizar as garrafas para ocupar os espaços, em 

regiões onde o concreto pode ser desprezado, por sua função estrutural estar 

limitada, diminuindo assim o consumo do concreto. A placa pré-moldada terá 

dimensões de 2,60(m) x 0,80 (m) x 0,12 (m) com função de alvenaria estrutural, a 

comparar com outro método de alvenaria tradicional, questões como custo, prazo de 

execução, necessidade de mão de obra especializada, entre outros fatores 

predominantes em obras de intuito social. 



3. OBJETIVOS 

Propor um método construtivo alternativo para habitações de interesse social, 

verificando a viabilidade da construção de uma placa com função estrutural que 

reutilize resíduos sólidos provenientes da construção civil e o Politereftalato de 

etileno (PET), visando a redução de impactos ambientais oriundos desses e, além 

disso, realizar um estudo comparativo entre a alvenaria estrutural convencional e o 

modelo proposto e apresentar os benefícios oferecidos com o uso desses materiais 

na construção.  

 

4. METODOLOGIA 

Conforme Norma ABNT NBR 15575 Edificações habitacionais - Desempenho -2013 

deve-se realizar ensaios que atendam os parâmetros requisitados, ensaio de 

impacto de corpo mole, impacto de corpo duro, desempenho acústico, desempenho 

térmico, estanqueidade, segurança contra incêndio e compressão axial seguindo 

NBR 5739 – Ensaio de compressão de corpo de prova. Para ensaio de compressão 

axial de um corpo de prova, será utilizado laboratório de Materiais de Construção 

Civil e Laboratório de Estruturas na própria instalação da Universidade, podendo ser 

utilizados outros laboratórios particulares, a fim de obter resultados adicionais. 

Portanto será feito o estudo de tais ensaios para avaliação da viabilidade técnica e 

econômica da placa pré-moldada ecológica proposta, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas de fabricação da placa pré-moldada ecológica. (AUTORIA PRÓPRIA) 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O sistema estrutural se baseia no mesmo princípio de resistência da alvenaria 

estrutural convencional, ou seja, atende-se a dupla função das paredes: resistência 



e vedação, porém na alvenaria estrutural, os blocos são as unidades responsáveis 

pela resistência da estrutura, na placa pré-moldada o concreto é que faz esta 

função. O painel funcionaria como um grande pilar periférico, com a estrutura 

apoiada nele, porém a inovação da placa vem no sentido de que ela é constituída de 

materiais que seriam descartadas, e desta forma passaram a ter um destino útil e 

mais apropriado. O principal conceito ligado à utilização da alvenaria estrutural é a 

transmissão de ações através de tensões de compressão. E é exatamente neste 

sentido que foi desenvolvida a placa pré-moldada reciclada proposta, ou seja, uma 

habitação térrea, onde os principais esforços aplicados a placa seriam o peso do 

telhado, peso próprio, ação do vento, além do esforço de tração aplicado no 

içamento da placa. O formato da placa é inspirado no painel de concreto pré-

moldado alveolar, disponível no mercado a anos, onde a combinação do concreto 

com alvéolos promove uma significativa redução do peso próprio, porém no caso da 

placa proposta ao invés de formas para construção dos alvéolos, serão utilizadas 

garrafas PET, e ao invés de concreto convencional, pretende-se utilizar o concreto 

produzido com agregados proveniente de trituração de resíduos da construção civil. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se com os resultados que serão obtidos após a realização dos ensaios de 

laboratório e da observação da aplicação deste novo método que se tenha os 

parâmetros necessários para a comprovação da eficácia do mesmo, para que assim 

se alcance um aumento no desenvolvimento sustentável na área da construção civil. 
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