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1. RESUMO 

O crescente consumismo global aliado ao aumento das atividades industriais 

representa a produção de um volume enorme de resíduos que ameaçam o meio 

ambiente. Na gestão dos resíduos sólidos, a sustentabilidade ambiental e social se 

constrói a partir de modelos e sistemas integrados, que possibilitem tanto a redução 

do lixo gerado pela população, como a reutilização de materiais descartados e a 

reciclagem dos materiais que possam servir de matéria prima. Neste contexto, o 

presente trabalho tem como objetivo o reaproveitamento desses resíduos para a 

construção de produtos com finalidade social. A fabricação desses produtos deve 

ser norteada pelas necessidades das ONGs da região Sul Fluminense através de 

formação de parcerias. Os materiais utilizados para a fabricação dos produtos são 

materiais recicláveis coletados pelos alunos do projeto e junto com indústrias e 

fábricas da região e serão distribuídos a ONGs. Uma parceria foi firmada junto a 

ONG ABAA (Associação Barrense Amigos dos Animais) situada em Barra do Piraí, 

para o fornecimento de casinhas de cachorro feitas com garrafa PET e pallet e um 

sistema de coleta de água da chuva. 

Palavras-chave: resíduos, ONGs, projeto sustentável. 

2. INTRODUÇÃO 

 Os primeiros resíduos gerados pela atividade humana não impactavam no meio 

ambiente, por serem a maioria de origem orgânica. Com a industrialização e o 

crescimento da população aumentaram o volume e os tipos de resíduos gerados, 

provocando impactos ambientais, sociais e econômicos (OKIDA, 2006). Neste 

contexto, tendo em vista o grande volume de resíduos provenientes do consumo 

doméstico e das atividades industriais, este trabalho tem como objetivo o 

reaproveitamento desses resíduos para a construção de produtos com finalidade 

social. A fabricação desses produtos deve ser norteada pelas necessidades das 

ONGs da região Sul Fluminense através de formação de parcerias, com o intuito de 

reduzir os resíduos no meio ambiente e gerar impacto social de grande relevância 

na comunidade. 

3. OBJETIVOS 



Este trabalho tem como objetivo desenvolver produtos com finalidade social a partir 

de resíduos industriais e materiais recicláveis coletados na região Sul Fluminense, 

bem como fazer parcerias com ONGs para o fornecimento desses produtos. 

  

4. METODOLOGIA 

Os materiais utilizados para a fabricação dos produtos são materiais recicláveis 

coletados pelos alunos do projeto e junto com indústrias e fabricas da região. Esses 

materiais são basicamente garrafa PET, pallet, papelão e plástico. Os produtos 

serão montados pelos próprios alunos junto com os orientadores. Os produtos que 

serão entregues para as ONGs serão entregues junto com um relatório que irá 

conter o desenho técnico com a indicação das peças e materiais empregados, de 

forma a possibilitar sua reprodução, as ferramentas necessárias e o custo unitário 

estimado. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, são crescentes as discussões que englobam o papel das organizações 

na sociedade e no meio ambiente, bem como pressões por formas mais 

transparentes, éticas e sustentáveis de conduzir os negócios (CAMPOS, 2014). 

Fomentando novas reflexões e comportamentos, o conceito de responsabilidade 

social corporativa surge nesse sentido, compreendendo um passo em um processo 

de múltiplas mudanças em prol de uma gestão mais comprometida com o bem-estar 

e a qualidade de vida da sociedade (SÖDERBAUM, 2009).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi firmada a parceria com a ONG ABAA (Associação Barrense Amigos dos 

Animais) situada em Barra do Piraí. Os alunos foram ao local para conhecer a ONG 

e apresentar a proposta do projeto. A ONG se mostrou muito receptiva a qualquer 

tipo de ajuda devido à precariedade das instalações que abrigam os animais. A ideia 

do projeto se alinhou com os interesses da ONG então foi fechada a parceria para o 

fornecimento de casinhas que fossem capazes de abrigar vários animais, em virtude 

da pouca infraestrutura do local. A Figura 1 apresenta o projeto da casinha de 

cachorro em 3 vistas. 

  



 

Figura 1: Projeto da casinha de cachorro feito com resíduos e materiais recicláveis. 

Os materiais empregados na fabricação da casinha são divididos em 4 grupos: 

material de cobertura (garrafas pets cortadas ao meio e acopladas uma na outra), 

material de acabamento (folhas plásticas com espessura de 10 mm, que serão 

rebitadas junto as estruturas do projeto), material de sustentação ( madeiras com 

espessura de 6,30 mm, também provenientes dos pallets), material da base (2 

pallets com 1,00 x 1,00 m, juntos eles serão a base onde serão presos a madeira de 

sustentação). O projeto conta ainda com um sistema simples de captação de água 

da chuva para auxiliar a higienização do local. O projeto ainda está em fase de 

estudo e aperfeiçoamento e melhorias ainda podem ser realizadas de forma a 

otimizar o projeto. 
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