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Este projeto tem como principal finalidade colaborar com a construção de uma vida 
sustentável dos moradores da Bomba do Hemetério, pois projetamos um artefato onde 
economia, sociedade e meio ambiente se completam.

Partindo de uma observação da vida dos moradores das áreas menos favorecidas da 
Bomba, podemos perceber que um dos grandes problemas enfrentados pelas famílias 
é a falta de espaço para todos dormirem, e condições financeiras para resolvê-lo.

Para contornar este problema e com foco em crianças pequenas, o projeto visa mini-
mizar o desconforto e os perigos de se dormir muito próximos do chão (como a 
presença de insetos e o contato com a poeira).

Projetamos um artefato com duas funções: a primeira, principal, é servir como base 
onde se pode colocar um colchonete no qual a criança dorme, impedindo o contato 
com o chão. A segunda é servir como pufe, que pode ser usado por todos da família.

Para sua fabricação são utilizadas garrafas PET de 2L (total de 56 garrafas) entrelaça-
das com fitilho (material feito a partir de plástico reciclado), papelão, tecido (da escolha 
dos usuários) e estilete ou tesoura.

O baixo custo para a produção do artefato e a simplicidade em sua fabricação permite 
que as próprias famílias da Bomba o façam.

Este projeto foi um dos cinco vencedores do concurso 
Arquitetando a Cidadania, promovido pelo Núcleo de 
Decoração de Pernambuco, em 2010.

Os objetivos do concurso foram apoiar o desenvolvimento do 
design e da arquitetura como disciplinas fundamentais na 
construção da moradia humana; estimular o trabalho criativo 
dos estudantes e profissionais de arquitetura e design para 
criação de novos tipos de mobiliários, revestimentos, elementos 
de decoração, etc., usando materiais recicláveis ou de 
baixíssimo custo; incentivar a estética e a funcionalidade das 
residências, por meio de soluções sustentáveis, que se utilizem 
materiais recicláveis; selecionar projetos inovadores que visem 
melhorar a forma de morar através de mobiliários práticos e 
propostas construtivas versáteis.

Os direitos autorais patrimoniais foram cedidos ao Núcleo.

Mais informações, acesse nucleope.com.br.

Aline Pessoa - alinepessoaamorim@gmail.com
Caio Martins - caioecaio@gmail.com
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PASSO A PASSO
PROJETO SIMPLESMENTE BOMBA

VENCEDOR DO CONCURSO ARQUITETANDO A CIDADANIA
2010
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Materiais necessários: 56 garra-

fas PET 2L, 1 rolo de fitilho e 1 

estilete ou tesoura.

Corte a garrafa PET no local 

indicado (divisão entre a parte 

de cima da garrafa e local onde 

fica o rótulo). Faça uma marca-

ção com canetinha para facilitar.

Coloque a parte de cima, 

que você acabou de cor-

tar, dentro da garrafa, com 

o bico virado para baixo, 

até chegar ao fundo.

Coloque outra garrafa PET 

dentro da garrafa anterior (que 

foi cortada), até que o bico de 

uma  encoste no bico da outra. 

Você fez uma peça! 

3 4

Repita os passos 2 a 4 até 

completar 28 peças. No exem-

plo acima temos 7 peças.

5 Após fazer as 28 peças, 

você poderá escolher o 

tamanho dos seus pufes. Para 

um pufe menor, junte 7 peças. 

Para um maior, junte 14. Lem-

brando que esta escolha vai 

influenciar na produção do 

objeto (amarração, tamanho do 

tecido, resistência do pufe). 

Neste passo a passo vamos 

fazer 2 pufes grandes (com 14 

peças cada um).

6

1

Como na foto nº5, coloque as 

peças deitadas, lado a lado, 

alternando a posição do bico - 

ora para um lado, ora para 

outro. Depois pegue o fitilho e 

vá passando entre as peças, 

pelas pontas, ora por cima, ora 

por baixo (zig-zag). 

Faça a amarração até a última 

peça e, quando terminar, repita 

a amarração, só que voltando. 

Ao final, dê um nó.

8

TALVEZ TROCAR FOTO
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Agora é só colocar um colcho-

nete por cima e está pronto!

109

Repita os passos 7 e 8 do outro 

lado das peças, nas 2 fileiras.

O resultado deverá ser parecido

com este.

Agora serão feitos os pufes. 

Será necessário: papelão, 

tecido, peças amarradas, 

estilete ou tesoura.

Pegue cada fileira amarrada, 

coloque em pé e faça uma 

espiral (caracol). Corte o pape-

lão no formato de círculo, do 

tamanho exato de cada espiral.

- A base para colchonete é indicada para 

crianças com até 30kg;

- O pufe, com 7 peças, é indicado para 

pessoas com até 60kg;

- O pufe, com 14 peças, é indicado para 

pessoas com até 90kg.

13 Agora serão necessários 

conhecimentos de corte e 

costura, porque com o tecido 

serão costuradas as capas para 

os pufes. Se não souber 

costurar, procure alguém em 

sua comunidade que saiba!

Com a capa pronta, coloque o 

papelão em cima das peças 

(como no passo 12) e coloque 

as capas por cima.

Os pufes estão prontos!

15

Exemplo de pufe

sendo utilizado.
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