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“A imaginação é mais importante que o conhecimento. 
O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação 
abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando 
à luz à evolução.” 
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RESUMO 
 
ANHAIA, Rafael da Costa. Em Aberto: kit de peças para reutilização de 
garrafas PET. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2017. Trabalho de 
Conclusão de Curso de Graduação. 
 

Com o objetivo de contribuir com o reaproveitamento criativo do plástico, este 
projeto consiste na criação de um brinquedo construtivo que visa criar uma 
relação entre as crianças e as embalagens desprezadas, uma busca para lidar 
com o descarte desenfreado e a proliferação de lixo.  

Estimulando o interesse das pessoas pela ressignificação do material, este 
estudo baseia-se na criação de um sistema utilizando as tampas e gargalos 
das embalagens PET e TetraPak. O desenvolvimento focou em uma solução 
democrática e colaborativa, podendo ser feito com materiais e processos, 
engajando as pessoas para que elas possam desenvolver complementos para 
o projeto, incentivando que participem de forma ativa também na sua 
fabricação, o que estimula o comércio local e a utilização dos FabLab. 

Partindo de um sistema de placas de material com furo, as peças interagem 
entre si por meio do encaixe dos furos com o gargalo e fixando com a tampa. 

 

Palavras-chaves: Brinquedo. Reaproveitamento criativo. Ecodesign. Código 
aberto. Faça-você-mesmo. Fablab. 
 

  



  
 

 

ABSTRACT 
 
ANHAIA, Rafael da Costa. Open: kit for reuse of PET bottles. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação. 
 
Objectifying to contribute to the plastic’s creative reuse, this project consists on 
creation of a constructive toy that aims to create a relation between children 
and despised packaging, a search to deal with the unbridled discard and the 
garbage proliferation.  

Stimulating people's interest in the re-signification of the material, this study is 
based on the creation of a system using the caps and bottlenecks of PET and 
TetraPak packagings. The development focused on a democratic and 
collaborative solution that can be done with different materials and processes, 
engaging people so that they can develop complements to the project, 
encouraging them to actively participate in their manufacture, which stimulates 
local commerce and the use of FabLabs. 

Starting from a system of material plates with a hole, the pieces interact each 
other through fitting the holes with the bottlenecks and securing with the caps. 
 
Keywords: Toy. Creative reuse. Ecodesign. Open source. Do it yourself. 
FabLab.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em junho de 2017, a ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou 

o vídeo “O plástico está cobrindo e destruindo nosso planeta”, no qual são 

expostos dados que demonstram como o plástico está sendo espalhado de 

forma descontrolada pelo mundo e evidenciam o quão assustador são as 

previsões para os próximos anos, caso não repensemos nossa cultura de 

consumo. 

 

O plástico é um material versátil e valioso por ser durável, mas esse 

também é o motivo que o torna extremamente prejudicial ao meio ambiente. 

Todo plástico produzido até hoje ainda está no planeta de alguma forma. O 

maior agravante do seu uso é a destinação incorreta que lhe é comumente 

dada - ao invés de ser reciclado, o material é encaminhado para aterros onde 

não recebe o tratamento adequado e acaba lançado na natureza, onde levará 

séculos para ser absorvido.  

 

O atual ritmo de produção e descarte dentro do qual a indústria funciona 

preocupa. Como mostram os dados sobre o impacto das embalagens no meio 

ambiente divulgados no site do Ministério do Meio Ambiente: 

 

Hoje, um terço do lixo doméstico é composto por embalagens. Cerca 
de 80% das embalagens são descartadas após usadas apenas uma 
vez! (...) No Brasil, aproximadamente um quinto do lixo é composto 
por embalagens. São 25 mil toneladas de embalagens que vão parar, 
todos os dias, nos depósitos de lixo. Esse volume encheria mais de 
dois mil caminhões de lixo, que, colocados um atrás do outro, 
ocupariam quase 20 quilômetros de 
estrada.<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/consumo-
consciente-de-embalagem/impacto-das-embalagens-no-meio-
ambiente> acesso em 14 nov 2017. 

 
 

A necessidade de mensurar o impacto do plástico no meio ambiente é 

evidente e um melhor planejamento do ciclo de vida útil do plástico é 
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igualmente relevante. Repensar o descarte do material, assim como a sua 

reutilização, é atualmente o meio mais eficaz de reduzir seus efeitos negativos 

na natureza. 

Tendo isso em vista, o reaproveitamento de materiais, junto à 

reciclagem e ao uso de materiais alternativos vem sendo um desafio para 

designers e fabricantes na busca por meios de minimizar o impacto ambiental 

de seus produtos.  

 
Do fazer humano e das técnicas mais simples, geradas no próprio 
meio, o reaproveitamento é apontado, na evolução do homem, como 
um resultado significativo de acúmulo de conhecimentos e 
experiências. O trabalho, com engajamento a partir do 
reaproveitamento, vem mostrar também a relação existente entre o 
homem e o desenvolvimento técnico. Dentro do processo evolutivo 
humano, o homem se descobrindo um ser fazedor e transformador, 
acontecem as descobertas e as invenções que são os elementos 
constituidores de cultura (CARRARA, 1999, p. 50). 

 
Por outro lado, mudar os hábitos e a maneira de pensar o consumo da 

população é parte fundamental do processo de minimização dos danos 

causados pelo descarte de materiais e produtos. Abordagens individuais, como 

reduzir a utilização de bens e serviços, reciclar e reutilizar materiais, 

prolongando a sua vida útil, devem ser incorporadas ao cotidiano das pessoas 

e estimular esse comportamento é, hoje, essencial para a educação de 

qualquer indivíduo. 

 
Neste contexto, é relevante destacar que o Brasil, comparado a outros 

países, se encontra muito atrasado no tocante à consciência ecológica e às 

políticas de proteção ao meio ambiente. 

 
O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante/ano 
semelhante à de países desenvolvidos, mas ainda tem um padrão 
de descarte equivalente ao dos países pobres, com envio para lixões 
a céu aberto e pouca reciclagem. É o que mostra uma análise feita 
pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe) por ocasião dos seis anos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, comemorados no começo do mês (...) 
Mesmo quando o lixo é descartado nas lixeiras acontece do material 
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reciclável não ir para o destino correto, “30 milhões de toneladas/ano, 
ou 42% do total coletado, ainda são encaminhadas para lixões e 
aterros controlados. (GIRARDI, 2016). 
  
 

O acesso a informação está muito facilitado, mas pouco aproveitado e 

muitas vezes colocado como vilão na educação das crianças. Segundo a 

educadora Regina de Assis, coordenadora da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para 

Crianças e Adolescentes: 

  
(...) É preciso vencer preconceitos para mostrar que a mídia pode ter 
um papel positivo na educação. Há uma dificuldade em convencer 
pais e educadores a mudarem seu paradigma de educar. É preciso 
reconhecer que a atual geração já nasceu tendo acesso, desde o 
início de sua vida, ao conhecimento por meio da TV, de jogos 
eletrônicos e da internet (ASSIS, 2004. apud OLIVEIRA, 2007, p.23). 

  
Com essas novas tecnologias crescem as demandas por conteúdo 

dinâmico e uma crítica à educação formal, com os alunos presos dentro de 

uma sala de aula com textos sobre assuntos que não são do interesse deles. 

Para Glasser, “educar não é oferecer conhecimento, e sim mostrar como se 

usar este conhecimento.” (GLASSER, 2001, p. 216).  E como o autor também 

pontua, o aluno aprende conforme tenha em seu mundo das qualidades o 

professor ou o conteúdo apresentado. Conquistar o interesse do aluno é 

essencial, ter em mente que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 

1997, p. 12). 

 

Uma vez que o indivíduo esteja ciente das consequências ambientais 

de seus hábitos, é preciso, para que as ações cotidianas sejam realmente 

efetivas, criar também uma consciência coletiva e tratar responsabilidade 

ambiental como uma questão de toda a sociedade. Tornando as pessoas 

potenciais projetistas, engajando-as na causa e criando uma cultura de 

solucionadores de problemas. 
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Quando se aprende a enfrentar pequenos problemas, pode-se 
pensar também em resolver problemas maiores. O método de 
projetar não muda muito, apenas mudam as áreas: em vez de se 
resolver o problema sozinho, é necessário, no caso de um grande 
projeto, aumentar o número de especialistas e colaboradores e 
adaptar o método à nova situação (…) O conhecimento do método 
de projetar, de como se faz para construir ou conhecer as coisas, é 
um valor liberatório: é um “faça você mesmo” (MUNARI, 2008, p. 02-
04). 

 
Este projeto é idealizado para um compartilhamento, código aberto, 

possibilitando aos usuários se apropriar do produto e tendo uma relação direta 

com quem for produzir, podendo modificar quantas vezes achar necessário 

sendo parte fundamental do desenvolvimento do projeto, contribuindo com 

novos modelos e configurações de encaixes. Sua construção pode ser 

realizada com os recursos encontrados em FabLabs e outros espaços de co-

criação que estão surgindo como um novo modelo de fabricação que estimula 

o comércio local. Assim como abrir a mente para as tecnologias futuras, tendo 

contato com as novas possibilidades. Acredita-se que no futuro todos poderão 

modificar e imprimir seus utensílios, roupas e até mesmo alimentos, o full 

printed, como divulgou o FabLab Barcelona. 

 

Este projeto dedica-se à produção de um conjunto de peças para a 

reutilização de garrafas PET. Através de um sistema de encaixes, o usuário 

tem a possibilidade de criar estruturas com diversos formatos, podendo 

transformar as garrafas em artefatos lúdicos, ou mesmo em pequenos 

substitutos para objetos comuns.  

 

Além do próprio prolongamento da vida das embalagens, a proposta 

visa instigar o usuário a questionar o real potencial do material e criar uma 

relação entre o ser humano e o objeto, uma apropriação do material, para 

estudar suas transformações e possibilidades como brinquedo. 

Desenvolvendo um potencial criativo, “o brinquedo de uma criança é um dos 

importantes protótipos da criatividade do adulto” (MAY, 1982, p. 33). E a partir 
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de um sistema que não limite as construções, sendo aberto às possibilidades, 

sem se preocupar em ser um objeto pedagógico. Para Bolle, “enquanto o 

brinquedo, ao longo da história cultural, representa a proposta pedagógica do 

educador, o brincar expressa a resposta da criança. Na imprevisibilidade de 

suas reações, esta preserva sua autonomia” (BENJAMIN, 2002. Orelha do 

livro).  

 

 

1.1 O BRINCAR COMO FOCO DO APRENDIZADO 

 

Não se pode dizer com exatidão quando começou o brincar. 

 
Huizinga (1938) diz que o jogo é ação nata em todo ser animal, tanto 
nos bichos quanto nos homens. O autor ainda se utiliza do termo 
Homo Ludens como nomenclatura para a espécie do homem, e com 
isso mostra como esta ação existe desde a origem dos humanos 
(SOUSA, 2013). 

  

É espontânea a interação com os objetos de forma lúdica, o brincar é 

inerente às espécies, é instintivo. Para isso temos que ter contato com as 

coisas de forma livre e explorar respeitando o nosso ritmo individual. 

Atualmente, todos os artefatos que nos cercam chegam até nós já com sua 

forma estabelecida, o que acaba por não estimular o exercício da imaginação 

na procura de nossas próprias soluções. 

 

Brincando, a criança explora o mundo das possibilidades sem se 

restringir, não tem certo ou errado no processo, são ilimitadas as formas de 

brincar. Pode ser um ato solitário ou uma atividade em grupo, aprendendo a 

lidar com seus próprios limites. Aprende observando as outras crianças e se 

reconhece como um indivíduo único com capacidades distintas. 
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De acordo com CARRARA (1999), a partir dos três anos de idade, as 

crianças começam a sentir satisfação ao executar atividades com sucesso e 

frustração ao falhar. Assim, pode-se concluir que quanto mais cedo o indivíduo 

tiver contato com essa oscilação emocional, mais preparada ele vai estar para 

lidar com as situações adversas na fase adulta. 

 
Piaget (1987) defende uma visão de desenvolvimento interacionista 
em que o organismo e o meio possuem ação recíproca. Experiências 
vivenciadas são a base para as construções futuras, embora as 
relações com outros indivíduos, como ambiente, também 
influenciam em situações do cotidiano” (PEREIRA, 2017, p. 22). 

 

Essas experiências se apresentam como uma pesquisa, fazendo com 

que a criança tenha sua própria leitura do mundo ao redor. Segundo o 

psiquiatra William Glasser, nós aprendemos apenas 10% do que lemos, 20% 

do que escutamos, 30% do que vemos e 80% do que experimentamos. A partir 

dessa afirmativa, é possível estabelecer, ainda, uma ligação com o método 

Montessori, que defende que a criança tem a capacidade de encontrar sozinha 

as soluções para os problemas apresentados e aprender sem a interferência 

direta do adulto.  

Explicando o método montessoriano: 

 

Educar é ajudar a criança no desenvolvimento de sua personalidade 
em conformidade com sua natureza e possibilidades, respeitando-se 
seu ritmo próprio de forma a que mais tarde ela possa cumprir suas 
tarefas com ser humano independente e equilibrado na comunidade 
adulta. O objetivo, portanto, é sempre a formação da personalidade 
como um todo, e não de funções ou processos independentes, um 
bom relacionamento entre crianças e adultos e um bom ambiente 
estimulam e dão apoio positivo a este desenvolvimento espontâneo 
(SILVESTRIN, 2012, p. 25). 
 
 

Qual seria então o papel do adulto na formação da criança? Guiá-la de 

maneira dinâmica, que seja natural como o brincar. E com o potencial de 

interação com a criança, busca-se desenvolver um brinquedo que estreite as 

relações com um material ignorado, considerado lixo. Fazendo com que se 



  
 

 
 20 

 

repense, ainda na infância, o que é o lixo, visto que temos de forma natural, 

por meio da cultura, a não preocupação em como ele é descartado. Como 

Carrara aponta, a partir do estudo de Durning (1995): 

 

Seria ingênuo acreditar que populações inteiras irão repentinamente 
passar por um processo de conscientização. O desafio da 
humanidade, aliás uma tarefa que vai ocupar várias gerações, é 
fazer com que as questões ambientais fiquem sob controle com o 
objetivo de criar uma cultura sustentável, uma cultura de 
permanência (CARRARA, 1999, p.47). 
 

Considerando atrair o interesse em repensar o material e ir contra a 

lógica de consumo que temos nos dias de hoje, almeja-se apresentar o lixo 

como possibilidade a partir da ressignificação do produto descartado. 

 

Nesses produtos residuais elas [as crianças] reconhecem o rosto 
que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e somente para 
elas. Nesses, estão menos empenhadas em reproduzir as obras dos 
adultos do que em estabelecer uma relação nova e incoerente entre 
esses restos e materiais residuais. Com isso as crianças formam o 
seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande 
(BENJAMIN, 2002, p. 57-58). 
 

Atraindo a atenção da criança para que ela se torne um solucionador, o 

projeto se apresenta como um fomentador de possibilidades, mostrando que 

ela pode contribuir com o desenvolvimento de novas formas de reutilização do 

material descartado. Não existe errar quando se está buscando uma solução, 

todas as falhas serão experiência para a próxima tentativa. 
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1.2 PARÂMETROS PARA PROJETO 

 

Etapa que antecedeu a definição do projeto, auxiliando a compreensão 

dos objetivos que se desejava com o estudo, e para isso foram considerados 

três tópicos principais: aprendizado, brinquedo e novas tecnologias. No sentido 

de promover um aprendizado de forma lúdica que se relacione com o novo 

ambiente que vivemos e as suas possibilidades.  

Figura 01 - Parâmetros para o projeto. 

Fonte: o autor. 

 
 Posteriormente, com o desenvolvimento do estudo foram levantados 

conceitos chaves para o projeto: 

 

● Código Aberto: possibilidade para que qualquer pessoa consulte, 

examine ou modifique o produto. 
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● Cultura Maker: DIY - Do It Yourself (“faça você mesmo”), todos podem 

construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de 

objetos e projeto com as próprias mãos. 

● FabLab: conjunto de maquinários controlados por computador que 

cobrem diversas escalas de tamanho e diversos materiais diferentes, 

com o objetivo de fazer “quase tudo”. 

● Brinquedo: qualquer objeto que a criança use no ato de brincar. 

● Lixo: matéria desprovida de valor e sentido. 

● Experimentação: estima-se que se aprende 80% do que 

experimentamos. 

● Desenvolvimento pessoal: levar as pessoas a identificar o que 

querem fazer para se sentirem realizadas. 

 

Na relação desses tópicos foi fundamentada a proposta, um sistema de 

peças que possibilite a reutilização da embalagem PET, transformando a 

garrafa em um brinquedo, dando a ela uma segunda vida e instigando um olhar 

mais atento ao material. 

É interessante que possa ser feito dentro de um FabLab (laboratório de 

fabricação digital), incentivando “o faça você mesmo”, por possibilitar que o 

usuário experimente modificar o projeto inicial e acrescentar desdobramentos, 

visto que será em código aberto, estimulando a experimentação não só no uso 

do produto como também na confecção. Como o fundador do Studio Dlux, diz 

na entrevista para o site Projeto Draft, “o design aberto não se resume ao livre 

acesso, mas também incentiva a democratização da produção e as economias 

locais” (FUZZI, 2015). 
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1.3 MOTIVAÇÕES 

 

Inspirado numa palestra do Guto Lacaz, arquiteto que projetou a 

exposição sobre Santos Dumont e apresentou a sua pesquisa sobre o inventor, 

Dumont foi apresentado como designer. Durante a apresentação, destacou-se 

a história do Demoiselle, o aeromodelo número 19, projeto pelo qual muitas 

propostas de compra foram feitas. Para a surpresa do público, o projeto foi 

declarado de domínio público e, todos os detalhes técnicos foram publicados 

na revista norte-americana Popular Mechanics. Muitas pessoas copiaram o 

esquema, mas, outras o modificaram e o patentearam como criação própria. 

Desta maneira, estimulando que os interessados estudassem para continuar o 

seu desenvolvimento. Este acontecimento motivou a decisão de projetar o 

corrente trabalho em código aberto. 

Atualmente, muitas pessoas recorrem ao YouTube para buscar tutoriais 

para assuntos diversos, desde problemas com computador a como limpar 

sujeiras específicas. Para esse projeto destacam-se os vídeos onde se 

ensinam a construir artefatos funcionais, como reutilizar de forma criativa os 

objetos cotidianos. Muito se pode aprender na internet e, com a disseminação 

do Movimento Maker, conhecido como a cultura “Faça-Você-Mesmo” ou, em 

inglês, Do-It-Yourself (DIY), a idéia de que pessoas comuns podem construir, 

consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com 

suas próprias mãos. 
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Nos dias de hoje as residências cada vez menores e tendendo a ser 

apartamentos, os espaços para se criar estão cada vez mais limitados. Mas 

muitos espaços coletivos foram se criando para suprir essa necessidade. E os 

FabLabs, como são conhecidos as fábricas de fabricação digital, foram 

surgindo.  

 

Figura 02 - O que se faz num FabLab. 
Fonte: FabLab Floripa 
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Figura 03 - Características do FabLab. 
Fonte: Les fabriques du ponant 

 

 Para haver um intercâmbio de ideias e trabalhos entres os FabLabs, os 

espaços precisam compartilhar dos mesmos tipos de maquinários, entre eles: 

cortadora de vinil, cortadora a laser, fresadora de precisão, fresadora de 

grande formato, impressora 3D e componentes eletrônicos, como arduíno e 

seus diversos clones. O espaço é mantido por seus integrantes, onde cada 

interessado paga por hora de utilização ou se faz pacotes mensais, sendo 

mantido pelos interessados. São espaços de trabalho com intuito de ser livre, 

alguns Laboratórios acrescentaram, por exemplo, maquinário para costura e 

bordado. 

 O Design, ao conseguir ressignificar símbolos, forma uma relação do 

objeto com as pessoas, o porquê de não buscar um interesse por um material 

que é considerado lixo. Acreditando na possibilidade de criar um interesse pela 

embalagem descartada e pela vontade de cuidar da destinação correta do 

mesmo. Conscientizar que o lixo é um problema de todos e que precisamos 

encontrar uma solução, engajar as pessoas para que o descaso diminua. 

Devemos assumir certas posturas para diminuir o desprezo pelo meio 

ambiente. 

 Parte do interesse em aprender inicia-se ao observar quefazeres e não 

compreender o motivo pelo qual acontecem de determinada forma. Se sentir 
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imerso no que busca compreender é a maneira pela qual o ensinamento se 

consolida com as suas palavras e para você mesmo. Quando experimentamos, 

utilizamos vários sentidos, buscando compreender o cheiro, o peso, a cor, a 

temperatura, a textura, o som, a vibração, o sabor, a rigidez e assim a nossa 

memória sensorial é ativada, assim, não recorremos apenas à memória visual. 

O autor começou com a idealização de uma produção de espadas 

recicláveis com a qual a criança se sentiria forjando a sua, ao customizar com 

diferentes cores. 

Uma coisa que marcou minha infância foram as espadas de plástico, e 

o como elas quebravam fácil, mas não viram lixo, rapidamente eu utilizava 

ela para revestir um cabo de vassoura e assim produzia a minha própria 

espada. E esse sentimento de poder compor seu próprio brinquedo que dou 

início ao projeto. 

 

 

 

 

 

1.4 PROBLEMAS 

 

Cada vez mais o valor para obtenção de um brinquedo e sua qualidade 

estão vinculadas, fazendo com que os custos dos produtos de qualidade sejam 

muito alto, e consequência disso é a aquisição cada vez mais frequente de 

artefatos de qualidade duvidosa. Fazendo com que a produção de lixo seja 

maior, visto que, o tempo de vida útil é menor. Poucos desses produtos são 

estimulantes e cada vez mais as crianças perdem o interesse por atividades 

no mundo real onde imaginam e criam livremente e acham estímulo no espaço 

virtual onde as opções vem prontas e limitam as possibilidades.  

 Diante da abundância de garrafas PET e o desprezo pelo material, o 

plástico, e a forma de descarte incorreta, foi possível perceber a oportunidade 
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de focar o projeto na viabilidade de dar uma segunda vida ao material. O que 

incentiva também um olhar atento para a importância do plástico e o impacto 

que ele gera ao ser abandonado na natureza. O projeto busca desenvolver um 

laço entre a pessoa e o plástico, para que ela perceba o quão valioso é este 

material. 

 
 
 
1.5 OBJETIVO 
 

Almeja-se com esse projeto desenvolver um produto simples de se 

produzir, de baixo custo e com manuseio intuitivo, para a reutilização de 

tampas e gargalos das embalagens. Tornar um projeto de fácil reprodução e 

utilizável para construção de artefatos variados, podendo compor diferentes 

tipos de brincadeiras. Descomplicado compreender a essência do produto, 

fazendo com que os usuários se sintam à vontade para experimentar o projeto 

em contextos diversos, tanto para objetos funcionais quanto peças abstratas, 

onde o importante é experimentar e observar como a individualidade será 

expressa em sua composição. A criação de um kit básico e atividades em 

escolas fazem parte de um desdobramento do projeto. 

 

 

1.6 PÚBLICO-ALVO 

 

O kit de conectores pode ser utilizado por pessoas de diferentes faixas 

etárias, a partir de diferentes complexidades de montagem, estipulou-se que a 

idade mínima seja três anos, por ser a fase do desenvolvimento motor, quando 

a criança floresce o movimento de pinça além as de começarem a sentir 

satisfação ao executar atividades com sucesso e frustração ao falhar, como 

falado anteriormente. 
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1.7 ESTADO DA ARTE 

 

Dentro do quesito reutilização da embalagem. Clever Caps, são tampas 

de reuso, que já saem de fábrica com duas funções: A primeira, é a de uma 

tampa convencional; A segunda de um bloco de montar. 

 
 

 
Figuras 04 e 05 - Logotipo Clever Caps; sua utilização individual e mesclada com lego. 

Fonte: cleverpack.com.br 
 
 

Já na questão diminuir impacto negativo do plástico, Precious Plastic, é 

uma empresa com código aberto que disponibiliza material para pessoas que 

se interessam em reciclar plástico, desde a montagem do maquinário até vídeo 

aulas explicando os diferentes tipos de plásticos e como trabalhar com eles.  

 
 
 

 
 

Figura 06 e 07 - Logotipo Precious Plastic; material produzido e ensinado no site. 
Fonte: preciousplastic.com 



  
 

 
 29 

 

 

 
O kit para construir de forma educativa e lúdica, Mola Structural kit, é 

um dos projetos mais bem-sucedidos no Catarse (site nacional de 

financiamento coletivo), o qual se propõe auxiliar o ensino de estruturas de 

forma simples e dinâmica. 

 
 

 
 

Figura 08 e 09 - Logotipo Mola Structural kit; esquema ilustrativo dos componentes do 
primeiro kit. 

Fonte: catarse.me/mola 
 
 
 
 Esses três projetos chamam a atenção por ter o caráter colaborativo. 
Onde a criação de peças para se conectar a um projeto já existente acelera a 
aceitação do sistema. O plástico sendo visto como grande vilão pode ser 
resolvido com o engajamento das pessoas no processo de reciclagem. E um 
projeto podendo ser financiado para sua produção, sendo um aprendizado 
lúdico onde se experimenta as possibilidades e se compreende o 
comportamento de estruturas mais complexas. 
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1.8 JUSTIFICATIVA 

 

As crianças estão perdendo o interesse por atividades monótonas e, 

muitas vezes, se perdem no mundo virtual devido à variedade e velocidade de 

obtenção de estímulos. Lutar contra as novas tecnologias seria em vão, então 

por que não se unir a elas? Dentro da infinidade de atividades para atrair a 

atenção do usuário, há possibilidade de despertar o interesse pelo 

aprendizado, já que as pessoas buscam experimentar coisas novas.  

O diferencial do projeto é união da reutilização do material com a criação 

de atividades lúdicas e com baixo custo. Por se tratar de módulos, a restituição 

é facilitada, dando ao usuário a facilidade de reposição da peça e assim 

diminuindo o descarte exacerbado de material plástico. E caso o produto 

apresente falhas, ele poderá ser reprocessado e voltar como produto 

novamente. 

O projeto pretende seguir com código aberto para estimular a criação 

de novas peças e novas utilizações. Devido ao crescente avanço tecnológico, 

a possibilidade de se ter em casa uma impressora 3D é crescente, temos hoje 

uma filosofia Maker, onde todos podem produzir sem depender de grandes 

indústrias. Com a grande variedade de pessoas produzindo e pensando em 

um mesmo projeto, existe maior chance de expansão e desdobramentos, 

garantindo mais adeptos ao kit. E com isso, o intuito seria formar uma base 

para a proposta crescer dentro da rede, propondo atividades e formas 

alternativas de ter acesso a um mecanismo equivalente. 
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1.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Este projeto busca promover a liberdade criativa do usuário, dando a 

ele total independência para a criação. Dentre as possibilidades de criar estão 

desde composições concretas, baseadas no que já existe, a estruturas 

abstratas com livre expressão. O projeto informa, com a sua pratica, a noção 

do quão importante é o plástico. Após a utilização e compreensão do projeto, 

o olhar estará mais afiado ao observar garrafas e outros materiais 

desprezados, deste modo, estimulando a criatividade e imaginação dos 

envolvidos. 

Considera-se a possibilidade de levar o projeto às escolas como uma 

atividade de conscientização unida com o brincar. Possibilidade de trabalhar 

com atividades abstratas de criações de formas, jogo onde os colegas devem 

adivinhar o que foi feito, ou até mesmo atividade de coleta de plástico durante 

o dia na escola. Podendo motivar o professor para que desenvolva projetos 

com os alunos, utilizando o conceito do projeto para elaborar peças que o 

auxiliem em sala de aula, portanto, tornando-o uma ferramenta pedagógica. 
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2 DADOS ERGONÔMICOS 
 

 

Com o intuito de visualizar melhor o projeto a ser desenvolvido, os 

aspectos ergonômicos se fazem presente. Servindo como bússola do projeto. 

 

2.1 PROBLEMATIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO 

 

No questionamento do problema, fez-se necessário, como etapa do 

projeto, a identificação e classificação dos fatores ergonômicos pertinentes ao 

desenvolvimento das peças, no âmbito de imaginar as possíveis complicações 

que viria com sua utilização.  

 
2.1.1 PROBLEMATIZAÇÃO ERGONÔMICA 

 

O levantamento de questões ergonômicas relevantes ao problema 

estudado pode ser observado nos itens abaixo. 

 

2.1.1.1 PROBLEMA INSTRUMENTAL 

 

 Entendimento que conforme a estruturação feita, um componente pode 

impedir o acionador do outro, havendo necessidade da montagem de maneira 

sistemática, compondo a complexidade da atividade.  

 

2.1.1.2 PROBLEMA BIOLÓGICO 

 

Para a utilização das garrafas, a lavagem e secagem devem ser feitas, 

pois há perigo de proliferação de mofo caso mantenha resíduos no interior da 

embalagem. 

 



  
 

 
 33 

 

2.1.1.3 PROBLEMA COGNITIVO 

 

Necessidade que a pessoa compreenda o sistema para montar as 

composições e explorar as possibilidades. 

 

2.1.1.4 PROBLEMA ACIDENTÁRIO 

 

Perigo de acidentes caso se utilize garrafas danificada e se for 
acrescentado peso e faça lançamento do mesmo. 
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2.1.2 SISTEMATIZAÇÃO 

 

 O sistema alvo do projeto é estimular o usuário a compreender o valor 
da experimentação no aprendizado. 
 

 
Figura 10 - Caracterização e posição serial do sistema. 

Fonte: Autor 
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2.1.3 ESTRUTURA DAS TAMPAS E SEU MANEJO 

 

Com a noção prévia da utilização do mecanismo de roscas das 

embalagens plásticas, sabemos como funciona seu acionamento. 

 

Manejo fino ou de precisão é executado com as pontas dos dedos. 
Os movimentos são transmitidos principalmente pelos movimentos 
dos dedos, enquanto a palma da mão e o punho permanecem 
relativamente estáticos. Esse tipo de manejo caracteriza-se pela 
grande precisão e velocidade, com força pequena transmitida pelos 
movimentos. Exemplos: escrever a lápis, enfiar linha na agulha, 
sintonizar rádio, digitar (IIDA, 2016, p. 357). 

 
 

 
 

Figura 11 - Gráfico de área de contato entre a mão e cilindros de aço de diferentes 
diâmetros.  

Fonte: Iida, 2016 
 

 Com o estudo de área de contato apresentado no livro do Iida, se 

apresenta como um bom diâmetro de giro valores próximos de 3 cm até 5 cm, 

baseado em mãos de adultos da menor mulher ao maior homem. 

Ao ser observado onde ficaria o diâmetro das tampas que foram 

consideradas inicialmente nos estudos, onde o menor diâmetro é próximo de 

2,9 cm nas tampas das embalagens TetraPak’s. Pode-se supor que isso se 

deve aos estudos das embalagens ao para se adequar para todos os públicos. 
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3 DEFINIÇÃO DO PROJETO 

3.1 ANÁLISE DE SIMILARES 

 

Para a análise dos similares, foram selecionados projetos cujos conceitos 

se alinham à proposta do estudo. 

 

3.1.1 COCA-COLA 2ND LIVE 

 

 
Figuras 12 e 13 - Detalhe do kit de peças, foto de um mostruário; foto da publicidade. 

Fonte: imagens da internet 
 

A linha, nomeada 2nd lives (“segunda vida”), foi uma campanha cuja 

Coca-Cola lançou uma linha de tampas, com 16 tipos de peças, como 

borrifador, apontador, saboneteira entre outros, que, combinadas à 

embalagem do refrigerante, atribuem à garrafa vazia uma nova função. 

 

Positivo - Se prolonga na utilização do recipiente que comumente é 

utilizada apenas enquanto tem coca-cola dentro. 

Negativo - Falta de difusão da campanha, feita de forma seletiva e 

limitada. Uma possível rejeição do projeto, visto que não se encontra mais 

informações oficiais sobre, apenas sites comentando sobre o produto. 

(Não chegou ao Brasil) 

Interessante - A versatilidade encontrada para a utilização do 

recipiente a partir da confecção de uma tampa. 
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3.1.2 ESTRUTURAS COM TUBOS DE PVC 
 

 
Figuras 14 e 15 - Detalhe das conexões do tubo PVC; Estrutura feita com tubos e conexões 

de PVC.  
Fonte: imagens da internet 

 

Tubos e ligações de PVC podem ser facilmente utilizados para a 

construção de estruturas variadas, podendo apresentar uma função prática. 

Existem muitas dicas na internet de como utilizar o material de forma criativa.  

 

Positivo - Não compromete os tubos, de maneira que depois de 

montados eles ainda podem ser reorganizados em outra estrutura, ou 

empregados na sua função primária, além de ser composta por peças 

facilmente encontradas no mercado. Material leve e resistente com variedades 

de medidas. 

Negativo - Acaba sendo limitado em relação a conectores, visto que 

sua utilização é voltada para outros fins. 

Interessante - Possibilidade de pensar seu uso voltado para 

estruturação, mas também possibilidade de utilizar seu interno para passagens 

de fios, líquidos ou materiais sólidos. Facilidade de obtenção e baixo custo de 

produção. Muitos tutoriais são encontrados com intuito de “faça você mesmo”. 
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3.1.3 GOLDIEBLOX 
 

 
Figuras 16 e 17 - Visão geral do Kit premiado em 2015; Detalhe das variedades de 

conectores.  
Fonte: imagens da internet 

 
O GoldieBlox consiste em um brinquedo que tem como objetivo 

estimular o interesse de meninas por ciências, tecnologia, engenharia e 

matemática. A empresa cria brinquedos, livros, aplicativos, vídeos e 

animações, com o intuito de atrair o interesse de forma variada e contra os 

estereótipos de gênero, apresentando uma personagem engenheira. 

 

Positivo - Grande variedade de abordagem utilizando as mídias 

possíveis para engajar a criança no processo criativo, e o brinquedo apresenta 

conectores para diversas possibilidades. Voltado para o público feminino e 

fomentando a ideia de menina engenheira. 

Negativo – Peças pequenas, limitando um pouco as possibilidades de 

construções grandes. 

Interessante - Proximidade do produto com a idealização do projeto em 

andamento. Tanto em questões de peças como no fomento virtual para 

estimular o desenvolvimento de mecanismos novos.  
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3.1.4 GEOMAG 
 

 
Figuras 18 e 19 - Fundo da caixa com exemplos de composições; Frente de caixa ilustrando 

seu mecanismo.  
Fonte: imagens da internet 

 
O Geomag consiste em um brinquedo de construção que utiliza imãs 

para conectar sua estrutura. Composições geométricas. Alta qualidade dos 

mecanismos. 

 

Positivo – Resistência na construção, facilidade ao montar e grandes 

possibilidades de construção. Interação com magnetismo. 

Negativo - Kits com valor elevado. 

Interessante - Construções cinéticas. A versatilidade de conexões que 

o imã possibilita faz com que o produto seja utilizado para esculturas e 

maquetes. O imã possibilita que o sistema fique pendente e móvel sem 

comprometer sua estabilidade. Grande acervo de vídeos na internet com 

usuários compartilhando suas experiências e tutoriais feitos pela própria 

empresa. 
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3.1.5 LEGO 
 

 
Figuras 20 e 21 – Legos espalhados; Caixa com 484 peças com variedades de cores e 

formas. 
Fonte: imagens da internet 

 
O Lego consiste em um brinquedo de construção que utiliza blocos de 

diversas proporções que se conectam entre si para confeccionar a estrutura. 

Utilizado por um público amplo, atraindo interesse de crianças a adultos (de 4 

a 99 anos, conforme apresenta na embalagem), tendo utilidade não somente 

em momentos lúdicos, mas também em processos criativos onde se usa de 

sua versatilidade para protótipos e ideias. 

 

Positivo – Resistência na construção, facilidade ao montar e grandes 

possibilidades de construção. 

Negativo – Peças muito pequenas e estruturas rígidas e estáticas. 

Interessante – Um clássico que até hoje é amado e bem aceito, sistema 
atemporal. Variedades de cores e mecanismos que se acoplam ao sistema. O 
interesse em se utilizar o produto para protótipos, devido a sua facilidade de 
construção. Muitos projetos são criados para acrescentar ao lego novas 
possibilidades. A empresa promove concurso (LEGO ideas) para que usuários 
apresentem propostas e, conforme a repercussão do projeto, a empresa 
produz. 
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3.1.6 CLEVER CAPS 
 

 
Figuras 22 e 23 – Tampas renderizadas Clever Caps; Embalagem que utiliza a tampa e 

exemplos de utilização.  
Fonte: cleverpack.com.br 

 
O Claver Caps consiste em dar uma segunda vida para tampas de 

garrafas PET’s, fazendo que ela seja utilizada para construir junto ao sistema 

LEGO ou até mesmo isoladamente apenas com as próprias tampinhas. 

 

Positivo - Complementa um material já existente. Promove o reuso para 

a tampa, diminuindo o impacto ambiental de um dos componentes. 

Negativo - A não difusão da ideia, possivelmente por questões de 

propriedade intelectual ou pouco interesse por parte das empresas. 

Interessante - Produzido com o mesmo plástico que as tampas 

convencionais, possibilitando a sua reciclagem quando descartada. Uma forma 

de diminuir o impacto de um componente indispensável da embalagem e 

dando a ele a possibilidade de ser reutilizado, se adequar ao sistema LEGO 

ou em outras tampas Clever Caps. Opacidade da peça possibilitando utilização 

da estrutura como luminária. 
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3.1.7 HACKLES 

 

 

Figuras 24 e 25 - Caixa com as peças; Exposição com sistemas já montados e uma 
criança brincando.  

Fonte: di-conexiones.com/hackles 
 

O Hackles consiste num kit com diversos mecanismos simples e 

versáteis para obtenção de sistemas ilimitados, variando com a criatividade do 

usuário. A partir de varetas, rodinhas e ligamentos em borracha. 

 

Positivo - Estimula a criatividade na obtenção de sistemas variados de 

acordo com o que a criança tem a sua disposição no ambiente. Repensar as 

possibilidades de uso de um objeto. 

Negativo - Talvez se torne um pouco perigoso sem a supervisão de 

adulto. 

Interessante - A possibilidade de tornar as “coisas” do cotidiano em 
possíveis brinquedos, versatilidade do elástico para prender utilizando pressão 
e atrito. 
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3.1.8 PRECIOUS PLASTIC 

 
Figura 26 - Maquinário básico que se explica como produzir e suas aplicações na produção.  

Fonte: preciousplastic.com 
 

O Precious Plastic consiste num projeto para incentivar as pessoas a 

reciclarem o plástico e valorizem o seu potencial. Diminuindo assim o risco de 

ele ir parar no meio ambiente de forma inapropriada. O site do projeto ensina 

a criar o maquinário, a partir de um “ferro velho”, necessário para começar a 

produção e também vídeo aula explicando os diferentes tipos de plásticos e 

suas possíveis aplicações. 

 

Positivo - Ensina como efetuar o processo de reciclagem do plástico. 

Para que qualquer um possa produzir em casa pequenos objetos. 

Negativo - Pouca variedade de modelos das possibilidades de criação.  

Interessante - A maneira que encontraram para diminuir o impacto do 

plástico no meio ambiente. Por se tratar de código aberto e uma plataforma 

online o projeto se torna global. Recentemente, criou-se uma filial no Rio de 

Janeiro, que faz uso do conceito e marca, seguindo como Plástico Precioso. 
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3.1.9 MOLA KIT ESTRUTURAL 

 

 
Figura 27 – Esboços de estudo estrutural para ser reproduzido e avaliado com o Kit. 

Fonte: catarse.me/mola 
 

O Mola é um modelo interativo que simula o comportamento de 

estruturas reais. Trata-se de uma maneira experimental de estudar e ensinar 

o comportamento das estruturas arquitetônicas. Pode-se montar, visualizar e 

sentir as estruturas com as próprias mãos. 

 

Positivo – É compacto, versátil e fácil de usar. E ajuda na compreensão 

de como funcionam as estruturas. 

Negativo – Valor elevado. 

Interessante – Uma campanha feita no Catarse que ganhou fama e 

aceitação mundial. Kits excelentes e um manual primoroso, projeto muito bem 

desenvolvido e recebendo complementos baseado no feedback dos usuários, 

por se tratar de um público exigente de alunos e professores do mundo todo. 
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3.1.10 CADEIRA VALOVI 

 

 
Figuras 28 e 29 – Render 3D da cadeira; Foto com cadeiras produzidas. 

Fonte: studiodlux.com.br 
 

A cadeira valoví é um projeto em código aberto e disponível para 

download gratuito, uma das cadeiras mais baixadas no mundo todo. 

Desenhada pela equipe do Studio dLux, através do site OpenDesk ela já foi 

baixada em mais de 100 países. 

 

Positivo – Pode ser produzida em FabLabs, seu projeto é desenvolvido 

para corte na CNC. Pode ser confeccionado em madeiras diversas, conforme 

o interesse. 

Negativo – Pode ser considerado sem ponto negativo, visto que sua 

fabricação será feita apenas se for necessária, e podendo ser modificado em 

seu projeto base para se adaptar ao interesse do usuário. 

Interessante – O projeto obteve modificações e essas também foram 

compartilhadas, um projeto feito no Brasil e um projetista do México adaptou 

para ter braços na cadeira. Comercialmente, quem decidir vender o modelo 

paga um valor ao projetista, fazendo com que a produção seja local e 

economizando em transporte. Uma democratização da produção. 
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3.2 MODELAGEM VERBAL 

 

Analisando os projetos mencionados, percebe-se que a atividade de 

brincar, de reciclar, de aprender e de reutilizar foi se habituando para o mundo 

globalizado e interativo da internet. Gerando possibilidades de ter feedback 

constante de uma rede de pessoas conectadas ao empreendimento. Os 

pontos-chave encontrados na relação desses projetos apontam o caminho de 

seguir com a filosofia de código aberto para que possam se apropriar e ajudar 

na evolução da proposta. Para que se possa chegar num produto de fácil 

acesso, simples manuseio, versátil, atrativo, de baixo custo e que incentive as 

pessoas a projetarem com ele e para ele. 

 

Campo de influência: conhecer o modo de uso das peças. 

Fator de influência: quantidade e variedade de conectores e de 

garrafas a disposição. 

Requisito: possibilitar a configuração de diferentes sistemas 

estruturais. 

Características: receptores e conectores. 

Restrições: tampas e gargalos das embalagens. 

Especificação verbal: produzir peças a partir de um FabLab que tenha 

interação com gargalos e tampas das embalagens PET para sua reutilização; 

fácil montagem/desmontagem. 

Critérios para seleção de alternativas: segurança, viabilidade da 

produção, facilidade de manuseio, estética e custo. 
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3.2 REQUISITOS DE PROJETO 

 

O princípio do projeto é que a partir do sistema de roscas universal das 

embalagens PET’s possa ser feito um sistema de construção. Dentre os 

requisitos de projeto estão: 

 

· SISTEMA DE ROSCAS PADRONIZADAS 
· BAIXA COMPLEXIDADE DE USO  
· BAIXO CUSTO DE PRODUÇÃO 
· MÓDULOS SIMPLES 
· ESTÉTICA RELACIONADA AO MATERIAL 
· CÓDIGO ABERTO 
· EXPERIMENTAÇÃO 

 

Para a difusão do projeto ele deve ser fácil de manusear e trabalhar em 

cima da ideia que as pessoas já conhecem e utilizam ao abrir e fechar as 

embalagens. As tampas devem ter atrito dentro do sistema, para que se 

possam facilmente girar.  

Seguindo o intuito de reutilizar garrafas e produção das peças em um 

FabLab, o processo deve ser com custo baixo, reduzindo a quantidade de 

material, otimizando as peças.  

A criação de pequenos módulos facilitará para um valor reduzido dos 

componentes e uma melhor difusão do conceito do projeto, mas serão feitas 

inúmeras peças conforme o desenvolvimento do projeto.  

A compatibilidade visual entre os elementos favorece a compreensão 

do funcionamento das peças.  

O código aberto garantirá a facilidade de reprodução e difusão das 

peças, facilitando a diminuição do impacto ambiental do plástico conforme o 

propósito de engajamento das pessoas no processo de pensar nas 

possibilidades para solucionar problemas.  

Tendo em vista o foco dado à criação e à experimentação, o sistema 

deve possuir um mecanismo que ofereça uma montagem livre, limitando o 
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mínimo possível as possibilidades de combinações. Dada essa necessidade, 

conclui-se que a facilidade de construir e, posteriormente, rearranjar as 

estruturas é essencial para tornar a experiência do usuário mais divertida, sem 

frustrações devido à complexidade ou impossibilidades do sistema. 

 

 

 

 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

A fim de experimentar para encontrar a melhor solução durante todo o 

processo do desenvolvimento foi uma experimentação de possibilidades, 

buscando de forma lúdica e pratica o melhor resultado. 
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4.1 MOCK-UP 

 
Figura 30 – Tampas e gargalos unidos por cola, para uma compreensão do sistema. 

Fonte: o autor. 
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 Buscou-se padrões geométricos para a conformação das peças. Nas 

imagens apresentadas estão algumas das peças que foram desenvolvidas 

com o intuito de compreensão espacial do sistema. As peças foram feitas em 

sua maioria por tampas e gargalos de embalagens PET’s diversas e unidas 

com supercola e cola quente, mas tiveram casos especiais como o mockup 4, 

que utilizou um soprador térmico para conformar um cano PVC para encaixar 

uma tampa em cada saída, e o mockup 13, que uniu duas tampas com um 

pedaço de sacola plástica. Para a possibilidade de unir os gargalos 

tridimensionalmente foi usado uma mistura de supercola com algodão, o que 

fez uma espécie de casca que firmou a estrutura. 

 

                         
 

Figura 31 – Tampas com furo unidas por um pedaço de sacola, para uma possibilidade com 
material flexível.  
Fonte: o autor. 
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Figura 32 – União de gargalos por uma mistura de algodão e supercola. 

Fonte: o autor. 
 
 

 

4.1.1 TESTES DO SISTEMA 

 

O teste foi montado para alunos da UFF, partindo do princípio de nada 

explicar, para verificar se o sistema teria “voz própria” sobre a sua função. 

 

 
Figura 33 – Diversas peças distribuídas em uma mesa. 

Fonte: Autor 
 

 Foram distribuídos em cima de uma bancada diversas peças, as mais 

versáteis tinham mais unidades, e as mais especificas tinham uma ou duas. A 

única limitação para a criação era a quantidade de peças disponíveis e a sua 

resistência, visto que algumas descolaram devido a excesso de esforço. 
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 Além das peças algumas embalagens foram disponibilizadas para o 

teste.  

 

  

Figura 34 - Garrafas variadas. 
 Fonte: Autor 
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Figura 35 - Arma laser. 
Fonte: Autor 

 

Figura 36 - Pião que 
desenha.Fonte: Autor 

 

Figura 37 - Mergulhador. 
Fonte: Autor 

 

Figura 38 - Arranha céu. 
Fonte: Autor 

 

Figura 39 - Monstro.  
Fonte: Autor 

 

Figura 40 – Óculos.  
Fonte: Autor 

 

Figura 41 - Espada. 
 Fonte: Autor 

 

Figura 42 – Sniper. 
Fonte: Autor 

 

Figura 43 - Aleatório. 
Fonte: Autor 
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4.1.2 FEEDBACK DO TESTE DO SISTEMA 

 

As pessoas que fizeram o uso do sistema são alunos de Desenho 

Industrial da UFF com variedade de períodos entre eles. Usuários entre 20 a 

25 anos. Todos se sentiram estimulados a experimentar e não apresentaram 

dúvidas de como utilizar.  

 

A variedade de abordagens foi satisfatória. Foram criadas composições 

figurativas como bonecos, monstros e armas, estruturas abstratas com intuito 

de construir objetos altos que se mantenham equilibrado e objetos apenas 

reunindo as peças que estavam mais próximas na hora. Assim como a 

utilização de peças de forma livre para simular olhos/óculos.  

 

Após o término da experiência foi solicitado o feedback e com 

unanimidade houve uma vontade de criar “alguma coisa” ao ver as peças. Foi 

reforçado o quão a variedade de peças estimula a criação mesclada e quanto 

é interessante se deparar com uma gama vasta de abordagens disponíveis. 

Foi falado o quanto fazia falta peças maiores, visto que para criar um 

comprimento maior se faz necessário muitas tampas e gargalos.  

 

Nesse teste, a busca da criação de brinquedos existentes utilizando os 

módulos de tampas foi bem-sucedida, ao se testar a criação de um pião, onde 

foi necessário o acréscimo de água para tornar a rotação possível, abordagem 

essa que se encaixa perfeitamente no âmbito da experimentação. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES PARA O PROJETO 

 

O sistema funciona com a maior variedade de peças e deve conformar 

os componentes com uma maior distância entre si. Para a o desenvolvimento 

dos módulos considerou-se duas possibilidades: 

 

Opção 1: Módulos com a rosca diretamente na peça.  

Opção 2: Módulos com furos onde se faz necessário o complemento 

com tampas para compor o sistema.  

 

Seguindo a lógica do projeto, as duas opções são válidas. Porém a 

segunda opção depende de uma complexidade maior devido à variedade de 

tampas. Devido a isso, o desenvolvimento está sendo considerado para a 

opção 2, averiguando a viabilidade de sua confecção. 

 

 

4.3 TIPOS DE ENCAIXE 

 

Diante da perspectiva de desenvolver um sistema de encaixe para 

tampas, os testes foram pensados para promessa de encontrar uma maneira 

simples e prática de viabilizar essa estruturação.  

A possibilidade de reaproveitamento da tampa e do gargalo seria a 

situação que ofereceria o maior benefício, pois diminuiria o impacto ambiental 

com a reutilização das tampas e dos gargalos, já que economizaria no gasto 

energético.  
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Variantes de encaixes em grau de complexidade diversos. 

 

 

 
 

Figura 44 - Esboços das alternativas de encaixe.  
Fonte: o autor. 

 

 ENCAIXE POR PRESSÃO: um furo onde a tampa entraria na peça e se 

tornaria parte da mesma, sem necessariamente a opção de retirada da tampa.  

ENCAIXE POR PEÇAS ESPELHADAS: peça subdividida para facilitar na hora 

de encaixar as tampas ou gargalos, poderia desmontar se fosse necessário. 

ENCAIXE COM TRAVAS: um furo um pouco mais largo que ao colocar 

pressão onde a tampa entraria na peça, se tornaria parte da mesma, sem 

necessariamente a opção de retirada da tampa. 
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4.3.1 TESTE PRELIMINAR DE ENCAIXE 

 
Para compreender a melhor forma de aplicar o encaixe por pressão, 

notou-se a necessidade da criação de uma peça especial para isso, que 

pudesse conter pequenas variações nas espessuras da entrada da tampa para 

compreender a melhor opção. 

 

 

Figura 45 - Desenho técnico da peça para testar o encaixe por pressão. 
Fonte: o autor. 

 

 

3 furos diferentes foram feitos, com pequenas diferenças entre eles, 

para compreender a diferente interação com as tampas. Para averiguar a 
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possibilidade do encaixe por pressão, essa peça foi impressa em 3D para 

testar fisicamente o comportamento. 

 

 

 
Figura 46 - Teste feito com tampas de produtos diferentes. 

Fonte: o autor. 
 

 
Pontos positivos do teste: tampa que entra fica presa à peça como 

planejado. A leve diferença na espessura do gargalo da peça serviu de trava.  

 

Ponto negativo do teste: tampas mais duras não se deformaram o 

suficiente para adentrar aos mecanismos.  

 

Considerações chave para próximo teste: acrescentar ranhuras 

internamente para adicionar atrito em contato com a tampa, testar rasgo no 

modulo, para facilitar o encaixe, assim havendo dilatação da peça e tampa para 

conectar na pressão. Fazer furo no centro da base interna para facilitar a saída 

do ar.  
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4.4 DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS 
 

Dentro do conceito dos encaixes, foram elaboradas e produzidas as 

alternativas para a experimentar seu funcionamento. Com o feedback de uma 

alternativa, a próxima era elaborada. 

 

4.4.1 ALTERNATIVA 1  

 

  
Figura 47 - Peças modeladas em 3D para apresentar peças iguais com abordagens 

diferentes.  
Fonte: o autor. 

Dentro da abordagem da peça com furo, elaborou-se essas peças e sua 

fabricação em impressão 3D. 
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4.4.2 ALTERNATIVA 2  

 

 
Figura 48 – Peça modular. 

Fonte: o autor. 
 

  

Com o teste da Alternativa 01, as variações de tampas geravam uma 

certa dificuldade para se encaixar em um mesmo diâmetro. Para corrigir essa 

dificuldade a Alternativa 02 foi pensada para ser usada de molde e dela ser 

feita um cubo de resina com as tampas coladas. Com intuito de gerar uma peça 

similar ao Cubo Simples da Figura 47. 

Foi pensada na utilização da resina como um processo análogo à 

injeção plástica, por precisar de um molde onde será inserido o material e ele 

tomará a forma do espaço interno.  
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Figura 49 – Foto da peça revestida com fita crepe. 

Fonte: o autor. 
 

Para evitar ao máximo que a resina vazasse pelas quinas do módulo, 

fez-se um revestimento de fita crepe. Mas, a resina não foi misturada 

corretamente e a reação de polimerização não foi por completa, solidificando 

apenas a parte superior. 

 

 
Figuras 50 e 51 – Esperando a resina secar; desmolde da peça com material vazando. 

Fonte: Autor 
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4.4.3 ALTERNATIVA 3  

 

 
 

Figuras 52 e 53 – Peças para moldes em resina, para tampas e para gargalos. 
Fonte: o autor. 

 

 Devido ao resultado do último teste, procurou-se uma solução com que 

pudesse ser feito o cubo de resina com as tampas, sem que precisasse 

quebrar o molde feito em 3D. Já para o cubo de gargalo, não foi encontrada 

uma solução sem que se quebrasse o molde. Mas, como o intuito é tirar uma 

peça de resina translúcida, para ficar fácil de visualizar a composição internar 

e poder dialogar com técnicos sobre a viabilização de uma injeção plástica 

dentro do mesmo princípio o teste foi válido.  
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Figuras 54 e 55 - Preparando o molde para depositar a resina; resultado do teste. 
Fonte: o autor. 

 

 Para dar pressão e diminuir a evasão da resina, foi utilizado haste de 

cotonete. Mas, ainda não foi suficiente como podemos ver na figura 56, devido 

a não vedação total a resina escoou. Resultando de que na tampa superior 

quase não tivesse material para a sua fixação. 

 

 
Figura 56 e 57 - Preparando o molde de gargalos; Peça de gargalo desmoldada. 

Fonte: o autor. 
 

 Devido aos problemas com o teste com as tampas, buscou-se uma 

maneira que pudesse ajudar na vedação do molde. Utilizou-se massinha de 

modelar (por ser um material encerado, a resina não gruda) para vedar os 
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pontos críticos. Buscou-se também, saber da possibilidade de ter um furo 

passante na peça final e, se a massinha possibilitaria isso. 

Vasou um pouco, mas a massinha se mostrou interessante para vedar. 

Porém, devido ao contato com a elevação de temperatura da reação da resina 

com o catalizador a massinha ficou difícil de remover. E nesse teste foi 

observado que o PLA (filamento usados na impressão do molde) se deformava 

com a temperatura da reação. Podendo ser esse uns do motivo de tanto 

vazamento no teste com as tampas. 

 

 
Figura 58 – Depositando a resina no molde de ABS.  

Fonte: o autor. 
  

Como o PLA não resiste a altas temperaturas, o teste foi refeito com o 

molde em ABS, que apresenta resistência maior quando feita nas condições 

certas na impressão 3D. Mas, não foi o caso, infelizmente. O teste foi o mais 

desastroso de todos. Por não ter tido a temperatura ambiente correta durante 

a impressão, o modelo ficou com sua estrutura fragilizada. Durante a reação 

da resina, conforme a temperatura se elevou a peça de plástico foi trincando e 

a resina escapando. 
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Figura 59 e 60 – Detalhe interno no molde; Molde fechado. 
Fonte: o autor. 

 

Durante os testes, observou-se que a peça furada era versátil e o 

gargalo e tampa soltos permitiam um deslize interessante, quando balançada 

parecia um chocalho. Com ele, o conceito sobre ter o gargalo ou a tampa presa 

ao corpo mostrou-se incoerente, pois ignoraria um potencial.  

E com isso, passou-se a considerar como fundamental ter os 

componentes encaixados de forma que permitisse o movimento do mesmo. 
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4.4.4 ALTERNATIVA 4  

 
 

 Figura 61 e 62 – Módulos em L, modelo menor; Modelo maior. 
Fonte: o autor. 

  

Pensando na possibilidade de configurar um cubo a partir de um módulo 

simples, foram feitos os módulos em L, sendo um menor para ser a parte 

interna e um maior para ser a parte externa. Não só compor um cubo, mas 

também outras configurações. 

 
Figura 63 e 64 – Cubo de L’s; Serpente de L’s.  

Fonte: o autor. 
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Arranjos simples, para dar uma noção das possibilidades. 

 

 
Figura 65 e 66 – Foto do Cubo de L’s; Foto Cubo com braços. Fonte: o autor. 

  

O teste foi muito satisfatório, tendo como problema as linhas de 

impressão, que se tornam ponto de fragilidade.  
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4.4.5 ALTERNATIVA 5 
 

 
Figura 67 – Modelo com trava.  

Fonte: o autor. 

  

Ao observar a possibilidade das alternativas de moldes como peças 

finais, pensou-se em um sistema que quando montado, fecha o bloco em si 

mesmo. Foi impresso em 3D para verificar o mecanismo. E o teste foi 

satisfatório. 

                        
Figura 68 e 69 – Detalhe da aba na parte de dentro; Modelo montado.  

Fonte: o autor. 
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4.4.6 CONCLUSÃO SOBRE AS ALTERNATIVA 
  

Para a confecção das peças, considerou-se imprescindível que se 

produzir em um FabLab, e por ter acesso a uma impressora 3D na UFF, os 

modelos foram feitos na própria universidade. 

Ao visitar o INT (Instituto Nacional de Tecnologia) e perguntar sobre as 

formas existentes de impressão 3D, percebeu-se que para uso doméstico, o 

processo é bem limitado e ao pesquisar sobre valores e acabamento para se 

tornar peça final a impressão 3D ficaria cara. E por isso, a alternativa 4 se 

mostrou a melhor, com a possibilidade de produzir com corte a laser e dobras 

no material plástico. 

Por se tratar de uma composição que não se aglutina à tampa ou o 

gargalo ao objeto, o plástico que será usado não precisa ser o PET, tendo em 

vista que existem materiais mais barato e que oferecem uma resistência boa o 

suficiente para ser durável, uma vez que o PET reciclado se torna um material 

duro que quebraria com facilidade e tornaria a proposta de aproveitamento 

inviável. 

 

                         
Figura 70 e 71 – Detalhe da tampa e gargalo TetraPak; Demonstração da interpolação das 

tampas. 
 Fonte: o autor. 

 



  
 

 
 70 

 

 O importante dessa solução é que ela se adequa a gargalos e tampas 

variadas, podendo até ser utilizada com tampas e roscas de embalagens PET 

e também TetraPak. Tendo como necessidade um recorte circular no material 

para encaixar os gargalos das embalagens, e que o material não seja muito 

espesso para conseguir prender a tampa no sistema.  

 

4.5 DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA PARA A PRODUÇÃO  
  

Para a produção, procurou-se locais que oferecessem corte a laser 

antes de ter o retorno do FabLab do Senai. Mas, muitas opções de corte eram 

apenas no acrílico, que apresenta uma variedade de cor muito boa, porém é 

um material duro e quebradiço.  

Ao visitar o FabLab e perguntar sobre possibilidade de corte no PET 

descobriu-se que alguns materiais formam um ácido que estraga a máquina. 

E por indicação do funcionário, o material escolhido foi chapa de PET 

(Poliéster) + Glicol, o PETG, por ser um material barato e resistente. Existem 

outras opções de chapa, dependendo do resultado esperado. Foi utilizado 

pedaços de chapa que sobraram de outros corte, devido a facilidade de 

encaixar os desenhos em diferentes dimensões, reutilizando material de 

“descarte” de outras pessoas. 

Para execução do corte a laser, é necessário que o arquivo seja salvo 

com a escala em milímetros e salvo no formato .DFX na versão 2010. Para 

que o software consiga interpretar o desenho. 
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Figura 72 – Desenho vetorizado enviado para o corte. 

 Fonte: o autor. 

 

 Todo material que estiver desvinculado a peça é considerado descarte, 

então aproveitou-se as sobras das circunferências para se fazer chaveiros 

promovendo o projeto. No software, o operador cria hierarquias para o corte, 

devido à estrutura das peças, as mesmas ao se destacarem da placa caem no 

interior da máquina, obrigando com que se faça as partes internas das peças 

primeiro. 

 

 

 
 
 
4.6 DESENHO TÉCNICO 
 
 Cada peça possui variantes de acordo com o ângulo que fizer a dobra. 
Mesmo com três desenhos básicos as variações são grandes, apresentando 
as possibilidades de possíveis intervenções por parte do usuário.  
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 4.7 PRODUÇÃO DAS PEÇAS 

 

 
 Para a primeira leva da produção foram feitas 8 peças de cada módulo 

de 2 furos, 4 peças do módulo de 4 furos e 4 peças do módulo de 5 furos. 

 Para as peças de 2 furos, apenas 2 variantes foram feitas. 

 

 

 
 

Figura 73 - Módulo de 2 furos e sua variante.  
Fonte: o autor. 

 
 Para a dobra, aplicou-se calor com auxílio de um soprador térmico, mas, 

poderia ser feito com secador de cabelo, para que o material ficasse maleável 

e permitisse a moldagem. Esse seria um processo artesanal, para produção 

em série se faria um gabarito. 

 

 
 

Figuras 74 e 75 - Módulo de 2 furos conectados; Logo com o modulo de 2 furos. 
Fonte: o autor. 



  
 

 
 80 

 

Para as peças de 4 furos, 4 variantes foram feitas. 
 

 
 

Figura 76 - Módulo de 4 furos e suas variantes. 
 Fonte: o autor. 
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Para as peças de 5 furos, 3 variantes foram feitas. 
 

 
 

Figura 77 - Módulo de 5 furos e suas variantes.  
Fonte: o autor. 

 
 

A peça de 5 furos foi pensada para a criação de forma mais simples do 

cubo, onde com 2 peças comporiam o modelo. E com isso, estimularia a 

compreensão de se fazer de formas diferentes o mesmo formato. 

 A compreensão das peças cortadas no mesmo formato, sendo 

conformada de maneiras diferentes amplia as possibilidades, estimulando a 

curiosidade. 
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4.8 VALIDAÇÃO  
 
 
 Para validar o sistema, foram dispostos em cima de uma bancada as 

tampas e roscas da TetraPak e os receptores. A criança tem 3 anos de idade. 

 

      

 

           

 
  

Figura 79 - Criança interagindo. 
 Fonte: o autor. 

 

Figura 78 - Criança observando. 
 Fonte: o autor. 

 

Figura 80 - Tentativa de prender a tampa. 
 Fonte: o autor. 

 
 

Figura 81 - Encaixando a bolinha. 
 Fonte: o autor. 
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 A criança ficou durante todo o tempo tentando encaixar as coisas nos 

furos, primeiro tentou passar as tampas por dentro das peças, até que se 

lembrou que tinha a sua bolinha. Com a bolinha ela se soltou mais e 

experimentou compor em duas dimensões. Mas, o que mais interessou ao 

menino foi a interação da bolinha dele com os buracos nas peças e nas 

garrafas, como podemos ver nas fotos. Para chamar a atenção da criança por 

ela ter feito um avião em duas dimensões, enquanto ela estava dispersa, 

montamos um helicóptero para verificar a interação dela com o brinquedo e se 

isso faria com que ele pensasse em novas formas. 

 
 

      

Figura 82 – Tentativa de encaixar bolinha 
dentro da garrafa. 
 Fonte: o autor. 

 

Figura 83 – Equilibrando a bolinhas e 
andando pela sala. 

 Fonte: o autor. 
 

Figura 84 – Helicóptero com a bola 
dentro. 

 Fonte: o autor. 
 

Figura 85 – Tutututu, onomatopeia do 
helicóptero. 

Fonte: o autor. 
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Não houve atenção suficiente para a criação de novas peças, o menino 

ficou compenetrado no helicóptero e em tirar a bolinha de dentro e colocar 

novamente pelas frestas laterais da composição. Pode-se verificar que o 

material permite uma boa flexibilidade, pois peças foram jogadas no chão e 

não se danificaram. E, durante a tentativa de remoção da bolinha, ele puxava 

a parede, ela dobrava e após soltar ela voltava. 

 Durante o experimento, adultos não compreendiam o que poderia ser 

feito com as peças em cima da bancada. Mas, após ver o helicóptero 

resolveram entrar na brincadeira. 

 

 
 

Figura 86– Girassol. 
 Fonte: o autor. 
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Figura 88 – Cachorro/Vaca. 
 Fonte: o autor. 

 

Figura 87 – Dragão. 
Fonte: o autor. 
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Após criar as peças, fez-se o questionamento para se saber o que os 

arranjos pareciam, algumas estavam claras, outras eram controversas. Cada 

pessoa via um animal diferente e as explicações muitas vezes apresentavam 

brechas para uma modificação no modelo para que ele se transformasse de 

fato no que a pessoa acreditava que fosse. 

 A validação reforçou ainda mais a versatilidade com que as peças 

podem ser usadas, onde a interação com objetos externos para verificação de 

encaixe não era prevista. A utilização das peças para trabalhar em duas 

dimensões sem encaixar nada, apenas por aproximação. O brincar de deixar 

as tampas presas com o intuito que ela desmonte, baseado na falta de 

coordenação para montar. Se mostrou uma experiência boa para se trabalhar 

sozinho ou em grupo, pois a solução do outro desperta um novo interesse pelo 

produto. 
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4.9 VALIDAÇÃO NA BRINQUEDOTECA 
 

Para compreender a forma que o projeto seria compreendido por idades 

diferentes o sistema foi disposto em uma mesa, evitando explicar o que fazer 

ou como fazer. 

 

  

 
 
 
 Conforme uma criança compreendesse o sistema ela compartilhava 
com os outros, mas conforme iam montando a quantidade de peça se 
demonstrava insuficiente. Seis crianças buscando criar individualmente as 
suas composições, gerando conflito por não receber do amigo o item desejado. 
Não havia uma quantidade peças que permitiria que todos montassem 
simultaneamente, e com isso chegaram em um sistema de spinner (brinquedo 
que se popularizou em 2015), onde se utilizava uma garrafa PET, que 
possibilita que a estrutura fique móvel. Como se pode ver na figura 89, duas 
composições seguindo a mesma ideia. As limitações fazem parte da 
brincadeira, o que se pode fazer com o que tem disponível. 
 
 
 
 

Figura 89 – Validação na brinquedoteca. 
Fonte: Autor 
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Com o passar do tempo alguns foram perdendo o interesse devido a 

pouca quantidade de peças, mas possibilitou que fosse feito uma composição 
com o que foi feito pelos outros e abandonado sobre a mesa. Enquanto a outra 
menina testava novas possibilidades de spinners e imaginava mira com a peça 
em sua mão e dizia ter feito uma furadeira (Conjunto de peças na parte 
esquerda da figura 90). 

 
O produto foi bem aceito pelas pessoas, apesar de causar um certo 

bloqueio de em alguns por sentir que era uma competição ou por comparar 
constante mente o que está fazendo com o que está sendo feito ao lado, mas 
é interessante por no primeiro momento causar estranhamento, mas todos 
estavam explorando juntos as possibilidades e compartilhando as descobertas 
no final. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 90 – Validação na brinquedoteca 2. 
Fonte: Autor 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

 
 

O produto final se mostrou coerente com o que se desejava e ainda 

mais versátil, tornando possível não só o brincar de forma livre, mas também 

na maneira de produzir. A utilização das tampas e gargalos das embalagens 

TetraPak se mostraram mais interessantes do que se esperava das 

embalagens PET, visto que não necessita cortar nem prepara para o uso, 

apenas destacando da embalagem e removendo a trava interna. E a 

coexistência possível entre esses dois tipos de embalagem torna ainda mais 

rico os resultados. 

 

A impressão 3D não se mostrou tão simples e acessível para a 

produção de produtos, seu valor se encontra na velocidade para se fazer 

pequenos testes, sendo boa para prototipagem rápida, as impressões com 

mais qualidade são muito custosas e acaba sendo pouco viável. Mas conforme 

as patentes forem caindo os processos ficarão mais acessíveis. 

 

Durante as experiências com os usuários ao longo da pesquisa as 

reações e interpretações diferentes, afirmaram que as pessoas duvidam de 

sua capacidade de criação. O primeiro comentário ao se deparar com as peças 

era dizer que não daria para montar nada, e ao fim estavam segurando uma 

composição e afirmando que era uma determinada “coisa”. Não ter uma 

finalidade descrita assusta no primeiro contato, mas é libertadora para as 

novas possibilidades. 

 

Embora o uso pedagógico não tenha sido o foco principal, a adesão da 

proposta com a elaboração de campanha para coleta seletiva nas escolas ou 

de ferramenta de auxílio para construir coletivamente. O projeto se encontra 



  
 

 
 90 

 

EM ABERTO para todas as possibilidades, e espera-se que com ele as 

crianças desenvolvam uma preocupação com o material desprezado. 

 

O desenvolvimento de um projeto para lidar com um problema complexo, 

não vai dar frutos se não se mostrar economicamente viável e não trará 

resultado rapidamente. O estudo se mostrou como uma plataforma promissora 

para criar um primeiro contato com as possibilidades das novas tecnologias, 

se engrenando em uma rede de compartilhamento de conhecimento. Onde se 

estimula o comércio local. 
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5.1 DESDOBRAMENTOS DO PROJETO 
 

Para dar identidade ao projeto o nome e um logotipo eram necessários, 
será apresentado aqui o resultado e uma breve descrição. 
 
 NOME: 
 O nome proposto para o projeto é EM ABERTO, que é a forma que 
melhor expressa a pluralidade da proposta. Não é só um jogo de palavras com 
o fato de ser em código aberto, mas também pelo conceito matemático de 
conjunto aberto onde o resultado é ilimitado. E a sua forma de representação 
se dá pelo uso das chaves “]” e “[“. Foi considerado ] EM ABERTO [ como 
possibilidade, mas pareceu mais sensato a utilização das chaves no logotipo. 
 
 LOGOTIPO: 
 Utilizando do conceito das chaves mescladas com o objeto de trabalho 
a mistura de tampa para funcionar como chave foi buscada. E como tipografia 
foi usada uma fonte sem serifa e geométrica para ser neutra, versátil e 
universal. Anda em estudo da identidade visual. 
 

      

 

      
 

  

Figura 91 – Representação de ] [. 
 Fonte: Autor 

Figura 92 – Tipografia. 
 Fonte: Verlag Bold 

Figura 93 – Testes de variação. 
 Fonte: Autor 
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