
Projeto Exemplo: Como fazer uma caixa  
1 2 3 

Corte uma tira com 2 
cm de largura e um 
comprimento que pos-
sibilite cobrir os la-
dos—cada lado tendo 
8cm. Corte, então, 32 
cm no total com 2 cm 
de largura. 

Dobre os dois lados no 
topo. 

4 5 6 

7 8 9 

Faça  o mesmo com 
4 tiras e prenda com 
elásticos. 

Rode o molde e col-
oque mais 4 tiras da 
mesma forma. 

Onde as tiras se cru-
zam (no fundo), trance 
uma sobre a outra, 
passando a nova tira 
alternadamente por 
cima e por baixo 
daquelas que estão 
fixas.  

Depois que tiver 
completado 4, o fun-
do ficará assim. 

Faça  o mesmo  na  hori-
zontal  (lados da caixa). 

Quando tiver termina-
do, dobre as pontas 
que sobraram  no 
topo, virando-as para 
fora e encaixando sob 
as tiras de baixo. 

Se na última camada  
(topo) você usar duas 
fitas de 1 cm de 
largura em vez de 
uma de 2cm, fica 
mais fá cil de second-
er essas sobras. 

Pronto! 
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Porque trabalhar com PET? 
 
Por que trabalhar com PET? 
 
O PET é resíduos de alto volume, e de baixo valor. 
 
Cada ano, milhares de toneladas de PET reciclável 
são enviado para aterros sanitários, onde levará 
milhares de anos para se decompor. 
 
 
Reciclideas, uma equipe formada no IDDS 2012 
(Encontro Internacional de Design para o Desenvolvi-
mento Social) trabalhou junto a comunidade de Keralux, 
visando encorajá-los a enchergar no PET descartado, 
um recurso, processando, e dando a ele um novo 
propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a ajuda da comunidade e dos artesãos Takashi e 
Míriam Utsumi e Dona Gracinda, deSão Paulo, nós 
desenvolvemos uma ferramenta para cortar tiras retas 
de garrafas PET. Espera-se que esta ferramenta vá fa-
cilitar a produção de produtos de PET. 
 
 
Este manual incluirá detalhes do design e de  
Potenciais usos para as tiras.  

O Filetador de PET 
 

O filetador foi projetado para ser fácil de ser construído 
com materiais disponíveis no local, baixo custo, fa-
cilidade de uso, e o mais importante, ter a habilidade de 
cortar tiras uniformes de garrafas plásticas.     

 

 

 

 

 

 

Uma lâmina inclinada facilita enormemente o trabalho.
 

Recomendamos que você 
tente coletar a tira produzida 
em um carretel. Também é 

aconselhável lixar levemente 
a tira antes do uso. 

Exemplos de produtos da Utsumi Design
(http://www.utsumi.com.br/ ) 

http://www.utsumi.com.br/

