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RESUMO 

O trabalho que os alunos irão realizar é para a sustentabilidade do mundo. Iremos 
fazer móveis como: cama, sofá, mesa, puffs e entre outros objetos de garrafa pets, 
além de uma casa ecologicamente correta. Os materiais utilizados serão caixa de 
leite, garrafas pets, fita adesiva transparentes. Esperamos com isso dar um destino 
correto para as garrafas pets e ajudar as pessoas de baixa renda que não tem 
condições de comprar móveis e também a sua própria casa.  
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 INTRODUÇÃO 

      Temos o objetivo de ajudar o meio ambiente recolhendo as garrafas, e 

reaproveitando elas fazendo moveis, casas e objetos de pets.Os móveis a serem 

criados serão uma cama, sofá, puff, mesa, cadeira e além de uma vassoura, 

cortinas, tapetes. Iremos também construir uma casa de garrafas pets que irá ajudar 

o meio ambiente, que vai reaproveitar a água da chuva e irá ter um aquecedor solar, 

além de ter o seu próprio filtro para limpar a água e reaproveitar - lá. O nosso ponto 

de vista objetivo é realmente ajudar o meio ambiente, pois uma garrafa pet demora 

no mínimo 100 anos para se decompor. A embalagem de PET quando reciclada tem 

inúmeras vantagens sobre outras embalagens do ponto vista da energia consumida, 

consumo de água, impacto ambiental, benefícios sociais, entre outros. A introdução 

da embalagem de PET no Brasil, em 1988, além de trazer as indiscutíveis vantagens 

ao consumidor trouxe também o desafio de sua reciclagem, que nos fez despertar 

para a questão do tratamento das 200 mil toneladas de lixo descartadas diariamente 

em todo Brasil. A reciclagem é um meio essencial ao meio ambiental. Achamos que 

deveria haver mais pessoas a contribuir na reciclagem, pois a reciclagem é para o 

bem de todos nós. Ao longo deste trabalho compreendemos que a reciclagem 

consiste na recuperação e transformação de qualquer desperdício. A sua 

importância econômica traduz-se na possibilidade de aquisição de materiais por 

preços mais favoráveis que o dos mesmos materiais antes da sua primeira 

utilização. O princípio da reciclagem é utilizado em todas as aplicações que 

impliquem conservação dos recursos naturais da Terra e na resolução de problemas 

de poluição ambiental. No processo de reciclagem, que além de preservar o meio 

ambiente também gera riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o 

alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem contribui para a diminuição 

significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando 

materiais como uma forma de reduzir os custos de produção. O Brasil produz 

anualmente cerca de 3 bilhões de garrafas PET, um produto 100% reciclável, mas o 

volume de reciclagem atualmente beira os 50%. Isso significa na prática que pelo 

menos 1 bilhão e meio de plástico não-biodegradável é descartado no meio 

ambiente por ano, o que significa algumas centenas de anos para absorção na 

natureza.  Existem diversos projetos de recolhimento de PET para reciclagem no 

Brasil, que são utilizados tanto na geração de outros produtos como 



brinquedos, moveis arte e até barcos, como também são reprocessados para darem 

origem a novas garrafas e outros objetos feitos com polietileno. A grande vantagem, 

além da óbvia preservação do meio ambiente, é o custo. Uma garrafa de polietileno 

reciclado custa cerca de 40% menos que a tradicional e a maneira como a 

reciclagem é feita elimina qualquer possibilidade de contaminação ou queda na 

qualidade do produto final.  

As vantagens de se reciclar as garrafas pets são:  

• Redução do volume de lixo nos aterros sanitários e melhoria nos processos 

de decomposição impermeabilizam certas camadas de lixo, não deixando 

circularem gases e líquidos. 

• Economia de petróleo, pois o plástico é um derivado. 

• Economia de energia na produção de novo plástico. 

• Geração de renda e empregos. 

• Redução dos preços para produtos que têm como base materiais reciclados. 

No caso do PET de 2 litros, a relação entre o peso da garrafa, cerca de 54g, e o 

conteúdo é uma das mais favoráveis entre os descartáveis. Por esse motivo torna-se 

rentável sua reciclagem. 

O material não pode ser transformado em adubo. Plásticos e derivados não podem 

ser usados como adubo, pois não há bactéria na natureza capaz de degradar 

rapidamente o plástico. 

É altamente combustível, e liberam gases residuais como monóxido e dióxido de 

carbono, acetaldeído, benzoato de vinila e ácido benzóico. Esses gases podem ser 

usados na indústria química. 

É muito difícil a sua degradação em aterros sanitários. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Em 2006 o Brasil produzia cerca de 402.000 pets por ano e reciclava 50% delas, há 

um aumento constante na produção que hoje ultrapassa os 450.000 por ano 

tornando necessário um grande movimento para reciclagem desse material. O nosso 

grupo decidiu fazer esse projeto pelas vantagens que ele vai trazer, reduzindo o lixo, 

dando moradia e moveis para quem precisa. Pois nem sempre o governo ajuda 

quem precisa.  



MOTIVAÇÃO: 

Quando pensamos em criar este projeto, levamos em conta a atual situação do lixo 

do nosso planeta, na condição de que uma garrafa pets demora no mínimo 100 anos 

para se decompor e pode entupir bueiros e causar grandes transtornos nas cidades. 

Pensamos no lixo de fato que, atualmente vem sendo apontado pelos biólogos como 

um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade e vem sendo 

motivo de discussões nos últimos anos, principalmente em escolas. Com isso, 

pensamos que seria melhor para o meio ambiente a reutilização na construção de 

móveis: vassoura, sofá, cama, cortina, tapete, mesa, casa (projeto poderia atender o 

Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida), etc.  

 

OBJETIVOS 

       

OBJETIVO GERAL: 

Analisar para população a viabilidade da construção de uma casa e de moveis feitos 

com garrafas pets. 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

� Selecionar para a população os tipos adequados de garrafas pets a serem 

utilizados no projeto 

� Numerar para as famílias a quantidade de garrafas utilizadas. 

� Listar para o cidadão as possibilidades de moveis feitos de pets. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 

• Setecentas garrafas pets 

• Cinqüenta caixas de leite  

• Vinte fitas adesivas 

• Cinqüenta tampinhas de garrafas  

• Três cabos de vassoura 

• Três caixas de papelão 



• Um colchão 

• Três almofadas 

• Faca 

• tesoura 

 

METODODOLOGIA 

 

15/05/2012: Primeira reunião do grupo. Foi discutida a meta de cada integrante. 

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

20/05/2012: Pesquisa na Internet sobre 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. 

20/06/2012: 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.  

16/07/2012: Buscamos informações para melhoria do nosso projeto devido as 

conseqüências do não aproveitamento dos pets. 

27/07/2012: Entramos em um consenso e decidimos criar uma casa  sustentável e 

moveis recicláveis 

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 bibiografia do projeto 

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

estrutura da casa e dos móveis 

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

resumo do projeto. 

02/08/2012: Quase conclusão de todos os móveis. 



05/08/2012: Reunião com o orientador e finalização do projeto escrito. 

09/08/2012: finalização da construção e entrega do projeto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Nós esperamos que o nosso projeto pudesse ajudar pessoas que não tem 

condições de comprar moveis ou casas novas, alem de estarmos ajudando o nosso 

meio ambiente, fazer com que as pessoas fiquem conscientizadas com esse projeto 

e que não joguem garrafas nas ruas, pois elas demoram no mínimo 100anos para se 

decompor alem de entupir bueiros causando enchentes e prejudicando a vida das 

famílias. 

 

REFERÊNCIAS 

www.sustentabilidade.org.br  

www.ciclovivo.com.br  

www.recicloteca.org.br  

www.meumundosustentavel.com   

 www.wikifisica.com/projetos/  

               

           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    



ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


