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Resumo:  

       Com a reutilização das garrafas pet e reaproveitamento das águas pluviais, 

nosso objetivo será mostrar que, com atitudes simples podemos reciclar materiais 

que seriam jogados em rios, florestas, mares, estradas, etc. Reutilizar a água da 

chuva para os afazeres domésticos como também em outras atividades como a 

agricultura, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução: 

      O presente trabalho apresenta uma sugestão para o  reaproveitamento da água 

da chuva através da reciclagem de garrafas PET, materiais  que, atualmente trazem 

grandes prejuízos ao meio ambiente. 

  

 

Justificativa e motivação:  

        Escolhemos esse tema “reciclando”, para conscientizar as pessoas da 

importância de reciclar, assim construindo para um mundo mais limpo e reutilizando 

essa água podendo economizar, tornando um lugar mais econômico e de bem com 

a natureza. Com isso pouparemos a água fornecida pela CESAN, e 

desperdiçaremos menos. 

 

 

 

Justificativa e motivação:  

A relevância do assunto está no fato de que, ao aproveitar a água da chuva 

estaremos economizando a água tratada que utilizaríamos em tarefas domésticas, 

onde não há necessidade de tratamento, como limpeza varandas, de automóveis e 

outras. Destacando ainda a importância de reutilização de materiais que, ao serem 

descartados no meio ambiente, trarão danos ao mesmo. 

 

 

 

 

 



 

Objetivo:  

      Apresentar  um método prático e simples de reaproveitamento da água da 

chuva.  

 

 Objetivo específico:  

• Diminuir o número de garrafas petiz, que são muitas vezes jogadas ao 

meio ambiente,  

• Reutilizar a água da chuva, fazendo com que poupemos a água potável 

fornecida pelas redes de tratamento, que seriam utilizadas em certas 

tarefas, que agora podem ser substituído com a reutilização das águas 

pluviais. 

 

 

Materiais e métodos: 

• Maderite 

• Um pote com tampa 

• Garrafas petizes (360 ml) 

• Cano de luz  

 

1° passo: Construir uma pequena casa de madeira resistente. 

2° passo: Fixar garrafas petizes no telhado da casa de maderite. ( obs.: as 

garrafas terão que ser cortadas no centro dela, para que a água possa 

escorrer).   

3° passo: Fixar o cano de luz, abaixo das garrafas, para que a água escorra 

até parar no recipiente o pote com tampa. 

 

 



 

Resultado esperado: 

 

   Incentivar as pessoas a fazer o mesmo em suas casas, ou em alguma parte delas, 

para que economize reutilizando a água da chuva. Ainda estaremos fazendo o bem 

para a natureza reciclando as garrafas que seriam tratadas como lixo, entulho na 

natureza. 
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Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


