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Resumo: 

Neste trabalho iremos falar sobre a importância de reciclar objetos (Pet) e a 
sua utilização como vasilhame na produção de alimentos saudáveis sem o uso 
de agrotóxicos. Se não tiver a sua disposição um quintal em que você possa 
plantar você pode usar a área de serviço ou a varanda, colocando garrafas 
pets recortando-as e colocando terra, pedra e as coisas necessárias para 
plantar é só por na parede e a sua casa ficará decorada sem ocupar muito 
espaço. É uma solução para os grandes problemas socioambientais 
contemporâneos. A proposta é ampliar o combate à pobreza e aprofundar a 
cooperação entre as famílias em direção a eco eficiência na produção de 
verduras e legumes. 
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Introdução  

Um dos grandes desafios da atualidade é conciliar a degradação dos recursos 

naturais com produção de alimentos. 

A população mundial que hoje é de 7 bilhões, atingirá a marca de 9 bilhões em 

2050. Com isso a produção de alimentos terá que aumentar em 70%. Hoje 

quase 1 milhão de pessoas passam fome todos os dias. 

O governo brasileiro já vem trabalhando nessa linha, no planejamento do Brasil 

sem miséria, está sendo desenvolvida simultaneamente ações de garantia de 

renda, com o bolsa família, promoção da segurança alimentar, como o 

programa de aquisição de alimentos, e ações de segurança hídrica, como o  

Programa de Cisternas. 

A economia é o modelo econômico que tem como base o desenvolvimento 

sustentável. No entanto, o conceito da economia verde permite múltiplas 

interpretações e sua definição ainda não é consensual.  O Brasil, por exemplo, 

prefere trabalhar com a idéia de uma economia verde inclusiva, com especial 

atenção para o pilar social. 

A economia verde inclusiva já esta sendo praticada por meio de políticas 

publicas: 

• Atividades para promover a conservação ou recuperação ambiental; 

• Disseminação de boas práticas agrícolas usando tecnologias acessíveis 

a pequenas propriedades rurais;  

• A agricultura orgânica está expandindo rapidamente no Brasil, mas os 

produtores ainda enfrentam barreiras para chegar aos consumidores 

(logística de entrega). 

De acordo com a produtora rural Romina Lindemann “a dificuldade para os 

produtores orgânicos é o acesso á assistência técnica. Hoje o produto fica 

carente. A indústria química tem pessoal para colocar equipes viajando de 

carro pelas estradas do país. Os produtos naturais custam até mais barato, 

mas não tem a assistência que a indústria química dá”. 

A proposta do grupo se dá de encontro com a agricultura familiar. Produzir 

produtos sem o uso de agrotóxicos. Propor que cada família tenha uma 

pequena horta em casa, ou no quintal para quem possuir, mas também na 



 

 

varanda ou em paredes fazendo uso de garrafas pets. Se as famílias executar 

a proposta ela poderá colher em sua própria casa todos os produtos que iria 

comprar na feira toda semana. Cebola, couve, alface, cenoura, beterraba, 

pimentão, etc. conseguindo assim amenizar o elevado custo orçamentário da 

família. 

De acordo com as discussões realizadas durante a Rio+20 foi que um dos 

desafios atuais é conciliar a produção de alimentos com proteção ao ambiente; 

solos, água doce, oceanos, florestas e biodiversidade estão sendo rapidamente 

degradados, ao mesmo tempo em que é preciso alimentar os atuais 925 

milhões de famintos espalhados pelo planeta Terra. 

Segundo a Assembleia-Geral das Nações Unidas, a Rio+20 teve dois temas 

centrais: 

•  “Economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável 

e erradicação da pobreza”;  

• “Marco institucional para o desenvolvimento sustentável”. 

Mas o que é Economia Verde? De acordo com as discussões na Rio+20 é um 

modelo econômico que tem como base o desenvolvimento sustentável. No 

entanto, o conceito de “economia verde” permite múltiplas interpretações e sua 

definição ainda não é consensual. O Brasil, por exemplo, prefere trabalhar com 

a ideia de uma “economia verde inclusiva”, com especial atenção para o pilar 

social. 

• Políticas sociais, como a transferência condicionada de renda; 

• Atividades para promover a conservação ou a recuperação ambiental; 

• Apoio a segmentos da população cuja renda se origina na reciclagem de 

resíduos sólidos; 

• Disseminação de boas práticas agrícolas usando tecnologias acessíveis 

a pequenas propriedades rurais e famílias de agricultores; 

Qual é o entendimento de Desenvolvimento Sustentável? “Trata-se de um 

modelo de desenvolvimento que equilibra os avanços socioeconômicos com o 

aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Os benefícios do 



 

 

crescimento econômico devem priorizar a inclusão social e a proteção 

ambiental e fomentar políticas de erradicação da pobreza.” 

Na Rio+20 também foram discutidos temas prioritários da agenda internacional 
relacionados ao desenvolvimento sustentável: 

• Desemprego, trabalho decente e migrações; 

• Desenvolvimento Sustentável como resposta às crises econômicas e 

financeiras; 

• Desenvolvimento Sustentável para o combate à pobreza; 

• A economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões 

sustentáveis de produção e consumo; 

•  Florestas; 

• Segurança alimentar e nutricional; 

•  Energia sustentável para todos; 

•  Água; 

• Cidades sustentáveis e inovação; 

• Oceanos. 

 

Justificativa:                                                                                                                                                

Resolvemos fazer este trabalho devido ao incentivo que o governo estadual dá 

para a agricultura familiar. Hoje no Estado do Espírito Santo temos 

aproximadamente 600 escolas estaduais que foram incentivados a incluir no 

seu cardápio alimentos nutritivos. Proibindo o consumo de alimentos calóricos 

(sanduíche, biscoito, pastel, refrigerantes, etc.) que faz mal a saúde. A 

proposta do grupo é o plantio de diversas hortaliças em garrafas pets para 

ajudar na qualidade da saúde das pessoas. E também ajudar ao meio 

ambiente reciclando garrafas para plantar alimentos que fazem bem para a 

nossa saúde. Tendo uma alimentação mais saudável acreditamos na melhora 

no rendimento dos alunos nas escolas estaduais. 

 

 



 

 

Motivação:  

A necessidade das pessoas em se alimentar de forma saudável. As doenças 

que se manifestam por falta de consumo de verduras e legumes, como gastrite, 

desnutrição, colesterol alto, diabetes, hipertensão arterial não irá acontecer de 

forma tão freqüente. 

A Rio+20 deixou o grupo esperançoso e consciente do papel de cada um de 

nós com relação ao meio ambiente. Fazendo uso de garrafas Pets para 

produzir e colher alimentos foi o que mais nos motivou. 

  

Objetivos 

O objetivo é explicar como é fácil cultivar alimentos frescos sem ter um grande 

espaço e sem gastar muito dinheiro. 

 

Objetivo geral 

• Explicar para a população que podemos fazer uma horta mesmo sem ter 

um quintal. 

Objetivo específico: 

• Explicar para a sociedade a maneira e o procedimento de fazer uma 

horta em garrafa pet.  

• Relacionar para o cidadão as vantagens do hábito em consumir 

hortaliças e legumes. 

• Numerar para as famílias quanto elas podem economizar em seu 

orçamento colhendo hortaliças e legumes na horta Pet. 

Materiais utilizados: 

*garrafas pet 

*sementes de plantas e mudas 

*terra, pedras 

*água 

*tesoura, faca 

*corda 



 

 

METODOLOGIA 

18/05/2012: Primeira reunião do grupo. Foi discutida a meta de cada integrante 

e um integrante sugeriu a horta de Pet, pois seus pais já fazem uso. 

20/05/2012: Orientações dadas pelo orientador sobre o edital da Feira. 

23/05/2012: Pesquisa na Internet sobre o uso alternativas de garrafas pets. 

26/05/2012: Reunião com o orientador de como elaborar o projeto escrito. 

10/06/2012: pesquisa e inicio da parte escrita do projeto. Desenvolvimento da 

introdução. 

18/06/2012: Construção da justificativa e da motivação do grupo. 

08/07/2012: Reunimo-nos com o orientador e tivemos a idéia definitiva de criar 

algo para reaproveitar as garrafas pets (produção de alimentos).  

14/07/2012: Buscamos informações para melhoria do nosso projeto devido as 

conseqüências do não aproveitamento dos pets. 

25/07/2012: Chegamos em um consenso e decidimos criar uma horta feitas 

com garrafas Pets. 

28/07/2012: Começamos a buscar pelas garrafas pets através da campanha de 

coleta de pets realizada pelos integrantes do grupo de pesquisa na EEEFM 

Professora Filomena Quitiba  

29/07/2012: Elaboração da Referências Teóricas do projeto 

30/07/2012: Com parte dos materiais em mãos foi dado inicio a montagem da 

estrutura da horta 

31/07/2012: Reunião com orientador para discutir o projeto escrito e 

preparação do resumo do projeto. 

12/08/2012: Fotos da horta de Pet de um dos integrantes do grupo. 

25/08/2012: Reunião com o orientador e finalização do projeto escrito. 

02/09/2012: Entrega do projeto.e início da construção da maquete para a Feira 

de Ciências 

 



 

 

RESULTADOS: 

Após a execução da pesquisa e experimentos aplicados, conclui-se: 

� Que existe a viabilidade técnica e financeira para sua execução; 

� Que se trata de uma prática sustentável e que garante a integridade 

biológica do espaço onde se desenvolve; 

� Assegura geração de renda e possibilidade de erradicação de pobreza; 

� Oportuniza a produção, comercialização e consumo de gêneros 

alimentícios propícios à manutenção da qualidade de vida; 

� Incorpora técnicas simples e de fácil manuseio e uso; 
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Anexos:   

 

 

 

 



 

 

 

 

Modelo a ser construído para servir como suporte para as Pets 

 

 


