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Resumo: Segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB) a indústria da construção 

civil é uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de 

forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Estima-se que entre 40% e 75% 

dos recursos naturais existentes são consumidos por esse setor, resultando assim em uma 

enorme geração de resíduos. Só no Brasil, a construção civil gera cerca de 25% do total de 

resíduos da indústria, dentre eles as embalagens de cimento. O descarte ou reaproveitamento 

destas embalagens é um problema ambiental ainda não resolvido. O descarte de polímeros 

como corpos descartáveis e embalagens também são problemas ambientais a espera de 

solução. O projeto de pesquisa proposto visa a fabricação de produtos obtidos a partir da 

reciclagem de embalagens de cimento e polímeros oriundos principalmente de copos 

descartáveis e garrafas. O projeto de pesquisa foi iniciado com a produção de placas 

denominadas de “ecoplacas” que possam ser utilizadas como tapume ecológico de proteção 

para obras de médio porte, substituindo o uso de tapumes metálicos e de madeira. Outra 

aplicabilidade da ecoplaca é na indústria moveleira, podendo vir a substituir o mármore, que é 

de origem não renovável. Acredita-se que o projeto irá contribuir de forma positiva para 

minimizar o impacto ambiental provocado pela construção civil e o descarte inadequado de 

produtos e embalagens poliméricas. A participação de discentes dos cursos de engenharia 

nesta pesquisa possibilita uma formação sistêmica com foco no reaproveitamento de resíduos, 

no empreendedorismo e na responsabilidade social. 

 

Palavras-chave: Reaproveitamento. Embalagem de cimento. Polímeros. Construção civil. 

Indústria moveleira. 

 

 

 


