
REGADOR DE
GARRAFA PET

Introduza o bico do regador atarraxando a 
tampa da garrafa.

O próximo passo é dar o acabamento ao 
formato do regador. Seja detalhista dando 
uma estética legal ao regador.

Agora o regador está pronto para ser 
utilizado, e lembre-se sempre de economizar 
água.
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DETALHES DA CONSTRUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Todos os dias produzimos desperdícios que 
se não reutilizados irão virar lixo. Muitos 
destes desperdíc ios precisam ser 
reincorporados a um novo sistema de uso. 
As garrafas Pet, por exemplo podem servir 
para uma infinidade de coisas.

Este folheto se propõe a mostrar um regador 
feito de garrafa pet. Que pode evitar a 
compra de um regador vendido no comercio. 
Este regador é de fácil construção 
necessitando apenas de alguns materiais.

01 garrafa Pet, o volume fica a sua escolha 
20 centímetros de mangueira utilizada em 
nível de pedreiro.
Um pedaço de  mais ou menos 1 metro de 
arame flexível.
40 a 50 centímetro de mangueira
40 centímetro de mangueira de soro.

Pegue a garrafa pet e faça um corte 
arredondado próximo ao gargalo.

O próximo passo é amarrar o arame torcido 
lembrando de colocar um pequeno pedaço 
de uma mangueira bem fina ou de soro.

Em seguida coloque os 40 centímetros de 
mangueira que irá servir de alça do regador.

Amasse o arame para facilitar a entrada do 
mesmo e na ponta inferior coloque outro 
pedaço de mangueira fina ou de soro. Esta 
servirá de suporte para segurar a parte de 
baixo do regador. 

Desamasse o arame que está envolvido com 
a mangueira fina dando um formato de um 
círculo que caiba no fundo da garrafa.

Agora prepare o bico do regador, usando 
para isto um pedaço de mangueira de nível 
de pedreiro. Fure a tampa da garrafa para 
que esta mangueira bem justa.
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