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INTRODUÇÃO 

 

 

Reciclagem é um tema bastante comentado nos dias de hoje, 

principalmente devido os benefícios ecológicos e também econômicos. Apesar de o 

leite longa vida ser amplamente consumido, suas embalagens possuem baixo valor 

comercial, devido a não serem de fácil reciclagem, por possuir uma composição de 

vários materiais. 

O projeto objetivou desenvolver soluções econômicas e ecológicas, além 

de rápidas. No município de Videira - SC, muitas pessoas carentes não têm 

condições financeiras para manterem suas casas aquecidas no inverno e nem 

arejadas no verão, sendo que nessa região de estações muito bem definidas, o 

inverno é muito frio e o verão muito quente. Por ter uma face de alumínio, essas 

embalagens podem exercer a função da manta térmica (otimizando a temperatura 

nos ambientes em até 8º C), sendo usadas para revestimentos de telhados e forros, 

sendo mais econômica e ecológica que as convencionais. A manta funciona como 

um isolante térmico, refletindo o calor para cima em dias quentes e não deixando o 

calor sair da residência em dias frios, evitando goteiras e respingos, além da sujeira 

que entraria pelo telhado, tornando a casa mais confortável para os residentes. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O projeto foi iniciado em junho de 2014 e finalizado em julho de 2015 no 

Instituto Federal Catarinense Câmpus Videira. Abrangendo a população carente 

dessa cidade, iniciou se com o recorte das caixas de leite e suco, abrindo-as 

formando folhas do material isolante térmico com aproximadamente 0,06 m2 (0,17 m 

x 0,35 m). Não houve a necessidade de campanhas de arrecadação das 

embalagens, pois já existia um grande estoque das mesmas, as quais foram 

arrecadadas no ano anterior. Para a melhor fixação da cola, lixam-se as bordas das 

caixas com lixa de ferro número 100. Após isso, essas folhas foram unidas para 

formar painéis sob medida - sendo que para 1 m2 precisa-se de aproximadamente 

20 caixas - com a ajuda do adesivo de contato (conhecido popularmente como cola 

de sapateiro). Todo o processo foi feito em um local dedicado dentro do Câmpus 

Videira do IFC, sendo que em algumas vezes contávamos com a ajuda de poucos 

voluntários. 

Com todos os painéis prontos, realiza-se o transporte até o local 

previamente escolhido, onde serão instalados. A instalação dos mesmos é feita com 

a ajuda de grampeadores para madeira, sendo que se deve fixá-los bem, visando 

uma maior durabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

As famílias beneficiadas relataram grande diferença após a instalação, 

notando uma ótima melhoria no ambiente: sujeira que antes era trazida pelo vento, 

agora deixou de cair, a diminuição da temperatura interna nos dias quentes e o 

aumento nos dias frios. 

Com base nesses depoimentos, concluímos que o objetivo do projeto foi 

obtido: as famílias foram atendidas e hoje têm um ambiente mais confortável em sua 



 

 

 

casa, e realizou-se o correto descarte das embalagens Tetra Pak®, que antes seriam 

jogadas em aterros sanitários. 

As fotografias a seguir mostram a instalação dos painéis em uma 

residência. A Fotografia 1 mostra a casa antes da instalação, a Fotografia 2 mostra 

voluntários e bolsistas durante a instalação e a Fotografia 3 mostra os painéis já 

instalados. 

 

Fotografia 1 – Residência antes da instalação dos painéis. 
 

 
Fonte: Greyci Casaletti (2015) 

 

 

Fotografia 2 – Voluntários e bolsistas instalando os painéis. 
 

 

Fonte: Greyci Casaletti (2015) 



 

 

 

 
 

Fotografia 3 – Residência após a instalação dos painéis. 

 
Fonte: Greyci Casaletti (2015) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo inicial do projeto era a instalação de painéis em dez (10) 

residências, mas foram instaladas somente quatro (4), devido a vários motivos: 

dificuldades em encontrar famílias interessadas em participar do projeto, falta de 

voluntários para ajudar na confecção de painéis e falta de dias disponíveis para 

realização, pois os integrantes do projeto são estudantes do Ensino Médio Integrado 

e estudam no período da manhã e tarde, não sobrando muito tempo livre para 

desenvolver o projeto. Apesar de tudo, o objetivo principal do projeto foi comprido: 

houve a reciclagem das embalagens Tetra Pak®, que não irão mais para lixões, 

sendo reaproveitadas como manta térmica em residências de famílias que não 

dispõem de renda para a instalação das mantas convencionais. 
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