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RESUMO:  
 

O plástico pode ser muito benéfico e ao mesmo tempo extremamente prejudicial para a 

natureza (principalmente devido ao seu tempo de decomposição); Estudos recentes têm 

demonstrado que materiais plásticos são atualmente um dos maiores problemas ambientais 

enfrentados pelos seres humanos. algumas estimativas indicam que em 2050 existirá mais 

plástico que peixes nos oceanos. A partir disso foi estabelecido o objetivo dopresente projeto. 

Que se baseia em reaproveitar garrafas pets e outros tipos de plástico para a produção de 

tijolos de plástico, que posteriormente podem ser utilizados em diferentes tipos de construções. 

Além disso, pretende-se ainda analisar outros parâmetros físicos e químicos dos tijolos 

produzidos; descobrindo o melhor tipo de plástico para essa finalidade. Pretende-se ainda 

determinar-se resistência dos tijolos produzidos através de um método fácil e eficaz, feitos a 

partir de moldes. Para tal foi realizado um procedimento para transformar as sacolinhas 

plásticas em uma massa que foi prensada/amassada em um molde. Inicialmente o plástico foi 

picado e posteriormente colocado em estufa a uma temperatura aproximada de 250 graus 

celsius por 15 minutos, depois de retirado a massa foi prensada (a mistura de plástico) em um 

molde por torno de 5 a 6 minutos. Depois disso foi feita a retirada do líquido pelos lados do 

molde. Finalmente foram cortadas as sobras que podem ser reaproveitadas em outro tijolo 

assim economizando sacolinha. Também é necessário lembrar que para o tijolo sair em 

perfeito estado, sólido e resistente, é necessário de aproximadamente 35 sacolinhas. 
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INTRODUÇÃO 

 

   Plástico é um material formado pela união de grandes cadeias moleculares chamadas 

polímeros, que, por sua vez, são formadas por moléculas menores, chamadas monômeros. Os 

plásticos são produzidos através de um processo químico chamado polimerização, que 

proporciona a união química de monômeros para formar polímeros. 

  Apesar dos diversos benefícios que o plástico traz para a sociedade, os seus resíduos são 

prejudiciais. O grande volume dos materiais plásticos, a enorme quantidade de descarte pós-

consumo e os impactos ambientais causados pela disposição incorreta dos resíduos, que não 

são biodegradáveis, são apenas alguns dos problemas a serem citados. Além disso, os plásticos 

podem causar danos à saúde dos seres humanos e dos animais, principalmente por causa dos 

aditivos químicos utilizados na sua fabricação. Instrumentos regulatórios destinados a mitigar os 

efeitos dos plásticos na saúde humana e ambiental precisam seguir seu ciclo, desde a produção, 

o uso e o descarte. 

  “No Brasil são produzidas cerca de 3 milhões de toneladas de plástico. Atualmente, 10% do lixo 

brasileiro são compostos por sacolas plásticas e cada brasileiro utiliza 19 quilos de sacolas por 

ano.” (Oliveira, 2012, p 1). 

     “Quando o lixo é disposto de forma inadequada, em lixões a céu aberto, por exemplo, são 

inevitáveis problemas sanitários e ambientais. Isso porque estes locais tornam-se propícios para 

a atração de animais que acabam por se constituírem em vetores de diversas doenças, 

especialmente para as populações que vivem da catação, uma prática comum nestes locais” 

(Silva, 2013, p 13) 

   Esse projeto em vez de visar a diminuição do uso de plástico foi aprofundado em formas de 

reciclagem (trazendo assim o aproveitamento de materiais e evitando o descarte incorreto); no 

momento o principal objetivo será transformar, sacolas plásticas (que são mais maleáveis) em 

tijolos. 
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OBJETIVO  

 

Objetivo geral: 

- reaproveitar o plástico de sacolas de mercado para a produção de tijolos de plástico 

que podem ser utilizados para diversos fins.  

Objetivos específicos (se houver): 

- criar tijolos de custo acessível a pessoas de situação financeira baixa 

- Avaliar diversos parâmetros físicos e químicos dos tijolos para tentar viabilizar 

diversos usos para o mesmo. 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  
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Problema: O plástico é um dos maiores problemas ambientais mundial que se 

enfrenta na atualidade. O descarte incorreto, somado a grande produção deste material e 

pelo grande tempo para sua decomposição (até 100 anos) tem gerado uma quantidade de 

resíduos nunca antes imaginada. A partir disso, questionou-se sobre a possibilidade de 

reciclar diferentes tipos de plásticos, como garrafas pet, sacolas plásticas, etc, para produzir 

tijolos ou revestimentos de paredes de plástico a partir de moldes.  

 

Hipótese : Como os plásticos são moldáveis e capazes de serem reaproveitados, 

acredita-se que seja possível reutilizar produtos e embalagens feitas de plástico para 

produzir tijolos/revestimentos de parede. 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 

Para o procedimento de transformação da sacola plástica para tijolos foi necessário 

colocar pedaços de sacolas plásticas picadas dentro de um recipiente com óleo (o óleo faz 

com que o plástico não queime) dentro da estufa a 250 graus celsius por volta de 15 minutos 

(dependendo da quantidade pode ser mais tempo) depois foi colocado dentro de um molde, 

onde a massa plástica foi pressionada e moldada para que o plástico preencha todos os 

lugares e deixar esfriar, que leva de 5 a 6 minutos. As rebarbas (vazamentos de plásticos 

para fora do molde) foram, cortadas, guardadas e reutilizadas para a produção de outros 

tijolos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho podem ser 

observados nas imagens abaixo. Na figura 2 é observado um dos tijolos produzidos com a 

última metodologia desenvolvida que utilizou óleo para o derretimento dos fragmentos de 

plástico. Que foi o tijolo com mais êxito apresentado entre as figuras. 



 

 

 

 

 

Figura 1- primeira tentativa de tijolo com certo êxito. 

 

Nesta foto podemos ver um dos primeiros tijolos com um aspecto sólido e 

aparentemente bom, foi utilizado um recipiente pequeno para fazê-lo devido a pouca 

quantidade de sacolas, que tinha-se no momento. Foi tentado fazer depois de um tempo a 

mesma coisa, mas dessa vez sem óleo, porque deixa muito oleoso (não temos fotos dele). 

Mas o plástico acabou queimando e o tijolo ficou quebradiço, então descobrimos que 

podemos tirar a oleosidade com produtos adstringentes. Seu tempo de derretimento foi em 

torno de 15 minutos e o esfriamento 2 minutos e 18 segundos, devido ao seu tamanho e 

quantidade. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 - Tijolo produzido com fragmentos de plástico e óleo a 250°C 

 

A metodologia demonstrou que o tijolo de plástico é capaz de ser produzido com 

resultados bastante satisfatórios. O tijolo ficou bastante sólido e aparenta ser muito 

resistente. a sua produção leva em torno de 15 minutos para o derretimento, mais 5 minutos 

para o resfriamento. Uma das das desvantagens na produção com esta metodologia, foi 

uma certa oleosidade observada no produto final, o que pode ser resolvido com a utilização 

de substâncias adstringentes. 

 

 

 



 

 

  

Figura 3 - Tijolo produzido com fragmentos de plástico e pouco óleo a 250°C 

 

 

  Este foi o último tijolo produzido, ele ficou com um aspecto bom, mas tentamos colocar 

menos óleo, por isso ficou as marcas de queimadura. Ele ficou um pouco mais quebradiço 

que a figura 2, e foi utilizado o mesmo tempo de derretimento e esfriamento entre os dois 

(figura 2 e 3).  

 



 

 

 

Figura 4- Essas são sobras dos tijolos que são reutilizadas para formar outros tijolos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi visto nas imagens acima, foi feito várias tentativas, percebe- se que o 

plástico pode ser muito moldável, e até resistente, com base nos resultados apontados, 

podendo (os tijolos) serem utilizados até em construções pois serem de custo benefício, o 

método ser acessível a todos, e o plástico ser uma substância muito comum na nossa vida.  
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