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    ElE PodE SEr duro ou flExívEl, PodE tEr o formato E a Cor quE SE quiSEr.  É uSado Para 

fazEr um Carrinho vErmElho, um monStro vErdE ou uma linda bonECa.  tambÉm SErvE 

Para fazEr baldE, ComPutador, PainEl dE Carro, tElEviSão, SaPatoS, janEla, garrafa dE 

rEfrigErantE E atÉ rouPa.  quaSE tudo quE ExiStE tEm algum ComPonEntE dE PláStiCo.

    SE voCê goSta dE brinCar Com bola, Carrinho ou bonECa vai goStar dE aPrEndEr 

alguma CoiSa SobrE o PláStiCo.  afinal, a maioria doS brinquEdoS É fEita dE 

PláStiCo.  E, não Só brinquEdoS: o PláStiCo É uma daS matÉriaS-PrimaS maiS uSadaS 

PEla humanidadE.  É um matErial fantáStiCo! 



    o PláStiCo PodE SEr obtido dE rESinaS naturaiS ou SintÉtiCaS.  ProdutoS naturaiS São 

obtidoS na naturEza E oS SintÉtiCoS São ProduzidoS PEloS homEnS Em laboratórioS. 

o  PláStiCo quE nóS ConhECEmoS É uma invEnção humana Com um PouCo maiS dE um 

SÉCulo dE hiStória. 

    foi atravÉS da maniPulação dE SubStânCiaS 

químiCaS Em laboratório quE CiEntiStaS Como 

alExandEr ParkEr E john WESlEy hyatt ChEgaram 

àS PrimEiraS matÉriaS Com ProPriEdadES PláStiCaS 

E faz mEnoS dE 100 anoS quE lEo hEndrik 

bEakEland, um bElga, Produziu, Em 1909, a PrimEira 

SubStânCia PláStiCa SintÉtiCa, a baquElita. 



    a baquElita foi uSada Para SubStituir muitoS matEriaiS ProvEniEntES dE PlantaS E 

animaiS Como o marfim E CaSCoS dE tartarugaS.  Com Ela Eram fabriCadoS PEntES, CaboS 

dE PanElaS E faCaS, bolaS dE bilhar, matEriaiS ElÉtriCoS, EtC.  dE lá Para Cá houvE váriaS 

dESCobErtaS Em difErEntES PartES do mundo E novoS tiPoS dE PláStiCoS Surgiram Como o 

SiliConE, aCríliCo, PoliEStirEno, nylon, PoliEtilEno, PvC, PoliCarbonato E muitoS outroS.

    aS SubStânCiaS quE ComPõEm o PláStiCo vêm baSiCamEntE do PEtrólEo E do gáS natural, 

oS quaiS, foram formadoS há milhõES dE anoS atravÉS da dEComPoSição do matErial 

orgâniCo dEPoSitado no fundo dE antigoS marES E lagoS.  ou SEja, vêm dE antigoS fóSSEiS 

dE SErES vivoS quE habitavam o noSSo PlanEta na PrÉ-hiStória.



    do PEtrólEo ou do gáS natural São ExtraídaS aS SubStânCiaS quE São aquECidaS atÉ 

formarEm um líquido PEgajoSo.  ESSE líquido É, Então, rESfriado atÉ fiCar Sólido E PiCado 

Em PEquEnoS PEdaçoS ChamadoS grânuloS.  oS grânuloS São lEvadoS Para aS indúStriaS 

dE tranSformação quE uSam difErEntES máquinaS E ProCESSoS, ConformE o Produto quE 

SE quEira fabriCar.  vamoS ConhECEr algunS:

MoldageM por injeção:

nEStE ProCESSo o PláStiCo É aquECido E injEtado Em um moldE fEChado.  dEPoiS quE ESfria 

a PEça É tirada do moldE.  ESSE ProCESSo É uSado Para SE fazEr objEtoS Como xíCaraS, 

tigElaS, brinquEdoS, CalotaS, EtC. 



Método do sopro

nESSE ProCESSo a maSSa PláStiCa É dESPEjada dEntro dE um moldE.  dEPoiS, É SoPrado um 

jato dE ar ComPrimido no mEio da maSSa quE vai SE ExPandindo atÉ EnCoStar naS ParEdES 

do moldE, fiCando oCa Por dEntro.  ESSE ProCESSo É uSado Para fazEr garrafaS, lataS, 

brinquEdoS.

sisteMa de extrusão

na ExtruSão oS grânuloS São jogadoS num Cilindro Com uma broCa intErna quE Conduz 

oS grânuloS do aquECimEnto atÉ um tubo Por ondE o PláStiCo maCio É EmPurrado, 

tomando a forma da matriz quE ExiStE no final.

Por ESSE mÉtodo São fEitoS tuboS dE PláStiCo, fitaS PláStiCaS, CanudinhoS, EtC.



    É Por iSSo quE hojE Em dia há tanta PESquiSa Para fabriCar PláStiCoS quE SE 

dEComPonham raPidamEntE. o braSil dESEnvolvE imPortantES PESquiSaS nESSa árEa E já 

ChEgou ao PláStiCo biodEgradávEl. quEm SabE, Em PouCoS anoS, o lixo PláStiCo dEixE dE 

SEr um ProblEma tão grandE Para a humanidadE.

    Como voCê viu, a indúStria do PláStiCo 

rEPrESEntou uma rEvolução na vida da 

humanidadE E foi rESPonSávEl, tambÉm, 

Por um doS maiorES ProblEmaS ambiEntaiS 

do noSSo tEmPo, já quE grandE PartE do 

PláStiCo quE uSamoS não É biodEgradávEl. 

Eu ExPliCo:  SE voCê EntErrar uma banana no 

jardim Ela irá SE dEComPor na tErra PorquE 

É um matErial orgâniCo, não É mESmo?  iSSo 

não aContECE Com o PláStiCo, quE lEva 

CEntEnaS dE anoS Para SE dEComPor.



CoPErativa dE 
rECiClagEm

SEParação fEita 
Em CaSa

fábriCa dE PláStiCoS

    Enquanto o PláStiCo biodEgradávEl não SubStitui todo o PláStiCo Produzido PEla 

gEntE a Solução É rECiClar o máximo PoSSívEl.  do total dE PláStiCo Produzido no braSil 

Só rECiClamoS 15%.  É muito PouCo, não É?  Por iSSo, mãoS à obra!  

novoS ProdutoS

    a rECiClagEm EConomiza EnErgia E matÉria Prima na Produção dE novoS ProdutoS.  

quEm SabE aquElE Carrinho vElho não voltE à Sua CaSa na forma dE um brinquEdo novo? 



nESSa ExPEriênCia vamoS fazEr uma goSma bEm divErtida.

voCê vai PrECiSar dE:
um adulto Para ajudar,
Cola branCa a baSE dE PvaC, 
borax (EnContrado Em farmáCiaS),
água, ColhEr ou qualquEr Pauzinho Para mExEr, um CoPo E uma tigEla Para 
miSturar todoS oS ingrEdiEntES.

Como SE faz: 
numa tigEla, miSturE PartES iguaiS dE Cola E água.  mEia xíCara dE Cola E mEia xíCara 
dE água dão Para fazEr uma goSma quE vai CabEr naS SuaS mãoS.  miSturE bEm Com 
uma ColhEr. 
no CoPo, miSturE uma ColhEr dE SoPa dE borax Com maiS ou mEnoS uma xíCara dE 
água E mExa.  SE o Pó dE borax SE diSSolvEr totalmEntE, Ponha um PouCo maiS, atÉ 
ChEgar num Ponto ondE oS CriStaizinhoS dE borax não SE diSSolvam maiS.  voCê 
tErá, Então, uma Solução Saturada dE borax.
agora juntE 2 ColhErES dE SoPa da Solução dE borax à miStura dE água E Cola da 
tigEla E bata.  a rEação SErá ráPida E a miStura vai fiCar maSSuda.  EStá Pronto! 
voCê PodE PEgar Com a mão E brinCar a vontadE.  Para ConSErvar, guardE Em SaCo 
PláStiCo.  SE quiSEr uma goSma Colorida miSturE CorantE alimEntíCio na PrimEira 
miStura dE água E Cola. 
  
ExPErimEntE aCrESCEntar maiS Solução dE borax Para vEr SE a goSma fiCa maiS 
ESPESSa ou maiS fina.  SE EStivEr borraChuda, adiCionE um PouCo maiS da Solução 
dE borax. SE EStivEr muito úmida ou ESCorrEgadia rEtirE da tigEla E ESPrEma Com aS 
mãoS. Em PouCo tEmPo o ExCESSo dE borax EvaPorará ou SErá abSorvido.
 
uM pouco de teoria científica:
o quE fizEmoS moStra Como oS PolímEroS 
PodEm SEr afEtadoS Por SubStânCiaS 
químiCaS (ligaS).  quando voCê miStura 
Cola branCa Com água, obtÉm uma 
SubStânCia ConhECida Como PolímEro
(aCEtato Polivinil) E a Solução dE borax 
Solda aS CadEiaS dEStES PolímEroS, 
formando uma Solução dE Cola maiS 
ESPESSa.  Então, quanto maiS aS CadEiaS 
dE PolímEroS fiCam unidaS,  maiS difíCil 
fiCa Para ElaS SE movErEm, o quE 
dEixa a Sua goSma maiS Sólida, Como 
uma PEquEna bola dE borraCha.
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