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Abstract 

 

As an alternative to overcome unemployment and non acceptance by society to people whose have 

considerably low education level, was conducted with support from Solidarity Economical Enterprises 

University Incubator - IUEES, Federal University of Campina Grande - UFCG, training actions, 

consulting and monitoring of approximately 10 (ten) solid residues collectors women from Center of 

Art in Glasses - CAVI who works in Glass Processing and Recycling Unit, in Campina Grande / PB, 

aiming at development of activities that generate employment and income, social inclusion and 

sustainability to the group from design involvement in making glass handcraft products. Among the 

incubation activities of collectors group, project had a continuous advisory, realization of actions that 

contributed to group consolidation, as well as workshops on glass recycling (manufacture) using 

casting, fusing and slumping. After products manufacturing, IUEES / UFCG Incubator supported the 

group in publicizing and marketing, which occurred at handcraft fairs and internal and external 

events, as a way of valuing the work. 
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Resumo 

 

Como uma alternativa de superar o desemprego e a falta de aceitação pela sociedade às pessoas que 

possuem grau de instrução consideravelmente baixo, foi realizada com o apoio da Incubadora 

Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários - IUEES, da Universidade Federal de Campina 

Grande – UFCG, ações de capacitações, assessoria e acompanhamento de aproximadamente 10 (dez) 

catadoras de resíduos sólidos do Centro de Arte em Vidros – CAVI que funciona na Unidade de 

Beneficiamento e Reciclagem de Vidros, de Campina Grande/PB, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de atividades que geraram trabalho e renda, inclusão social e a sustentabilidade do 

grupo, a partir do envolvimento do design na confecção de produtos artesanais de vidro. Dentre as 

atividades de incubação do grupo de catadores, o projeto teve um assessoramento contínuo, realização de 

ações que contribuíram para o fortalecimento do grupo, além de oficinas sobre reciclagem de vidros 

(fabricação) utilizando as técnicas de vidro vertido, fusing e termoformado. Após a confecção dos 

produtos, a Incubadora IUEES/UFCG apoiou o grupo na divulgação e comercialização, que ocorreu em 

feiras de artesanatos e eventos internos e externos, como forma de valorização o trabalho. 
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Introdução 

 

De acordo com Camargo (2010), o mundo atual, apesar do reconhecimento da importância da 

concepção de desenvolvimento sustentável, caminha concretamente por rumos que desafiam qualquer 

noção de sustentabilidade. Neste contexto, há a preocupação de preservar o meio ambiente, fazendo- se a 

reciclagem dos resíduos vítreos pois, apesar de o vidro ser 100% reciclável, não é biodegradável, o que o 

torna um grande problema ambiental quando é simplesmente descartado, pois há o acúmulo de grande 

quantidade desse material, o que não é absorvido pela natureza em aterros sanitários. 

As agressões ao Meio Ambiente são fruto dos resíduos gerados pela produção e consumo 

exacerbado, e agravado pela disposição inadequada. Dentre os resíduos sólidos gerados destas ações, 

estão os materiais recicláveis como: plástico, papel, alumínio, aço e vidros, que respondem por cerca de 

42 % do total de resíduos. Neste universo o vidro compreende aproximadamente 4% dos resíduos gerados 

no município de Campina Grande – PB.  

No Brasil, a história do vidro ocorreu entre 1624 e 1635, com a invasão holandesa em 

Pernambuco, pelos artesãos trazidos por Maurício de Nassau. Com a determinação de todas as 

manufaturas, em 1735, o vidro passou a ser importado de alguns países da Europa. A partir do século XIX 

e início do século XX, manufaturas de vidro foram criadas, sendo que algumas atuam até hoje no 

mercado brasileiro (ABIVIDRO, 2008). 

 Não se sabe exatamente quando o vidro foi “descoberto”, mas comprovadamente sabe-se que 

povos antigos como os egípcios, sírios, fenícios e babilônios já realizavam trabalhos em vidro. Com a 

produção em massa, durante a Revolução Industrial, este material assumiu um papel definitivo na história 

da humanidade, presente em todos os momentos da vida moderna (ABIVIDRO, 2008). 

Segundo Alves et al. (2001), um desenvolvimento fundamental na arte de fazer vidros deu-se por 

volta do ano 200 a. C., quando artesãos sírios desenvolveram a técnica da sopragem. 

Conforme Maia (2003), vidro é um produto inorgânico resultante de uma fusão que resfriou até o 

estado rígido sem haver cristalização. 

 Analisando as características do vidro, pode-se identificar que merecem importâncias 

relacionadas à questão ambiental, pois mesmo quando descartado não polui o meio ambiente, e é 

fabricado exclusivamente com matérias primas naturais como areia, barrilha, calcário e feldspato 

(ABIVIDRO, 2008). 

A partir do interesse na reciclagem de vidros, este trabalho teve como objetivo principal Incubar 

o grupo de catadoras do Centro de Artes em Vidros – CAVI, do bairro do Mutirão em Campina Grande - 

PB, em de ações de assessoria, acompanhamento e capacitações em reciclagem de vidros e 



desenvolvimento de embalagens recicladas, gerando assim trabalho, renda e inclusão social do grupo 

durante todo o ano de 2012. 

 

 

Metodologia 
 

O trabalho é desenvolvido no Centro de Arte em Vidros – CAVI, formado por um grupo de 

mulheres catadoras de resíduos do Bairro do Mutirão, em Campina Grande – PB, sendo um exemplo de 

atividade coletiva local, a qual ganha expressão social, econômica e ambiental dentre os 

empreendimentos solidários. O grupo desenvolve principalmente atividades de beneficiamento e 

reciclagem de vidros e conta, desde 2010, com a parceria do Boticário Ltda. e, a partir de 2011, com o 

Hospital de Trauma e Urgência de Campina Grande Dom Luis Gonzaga Fernandes, onde é realizada a 

coleta seletiva em suas repartições, doando o material ao empreendimento para que sejam reciclados.  

A cidade de Campina Grande está situada a 120 km da capital do Estado da Paraíba, João Pessoa 

(7° 13’ 11” sul, 35°52’ 31” oeste, a 550m acima do nível do mar), na Serra da Borborema, o que lhe 

confere um clima agradável durante todo o ano. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2010, o município de Campina Grande possui uma 

população de 385.2010 habitantes (Brasil, 2010). 

A metodologia utilizada neste trabalho contou com atividade participativa, onde todos os 

membros da equipe e do empreendimento possuem atividades semanais distintas e essenciais para o 

desenvolvimento socioeconômico do grupo. As atividades foram realizadas com as catadoras de resíduos 

sólidos do Centro de Artes em Vidros/ CAVI – Habilidades Manuais, no bairro do Mutirão em Campina 

Grande – PB. 

As atividades do projeto previstas para 2012 foram desenvolvidas em etapas distintas divididas 

em capacitação, acompanhamento, registros e divulgação.  

O material didático utilizado para os cursos e oficinas foi preparado de modo a servir de 

acompanhamento e consulta para cada passo realizado nas etapas dos cursos, contemplando desde os 

materiais necessários para as atividades até o passo a passo totalmente ilustrado.  

Foram realizados cursos de capacitação para a reciclagem dos resíduos vítreos utilizando as 

técnicas de vidro vertido, fusing e termoformado, na produção de peças de vidro elaboradas com o auxílio 

de profissionais da área de Design. Foram coletados vidros tais como: garrafas de bebidas, potes e 

embalagem em geral, os quais foram submetidos a uma limpeza e separados de acordo com a cor e forma 

antes do processo de reciclagem. O processo utilizado foi a fusão do vidro, no qual estes são acomodados 

sobre um molde (cerâmica) e fundidos em média entre 700°C e 800°C. 

A equipe técnica, juntamente com as catadoras, de forma participativa elaborou portfólio e banner 

de divulgação dos produtos do grupo CAVI, apresentando o empreendimento econômico solidário, os 

quais foram confeccionados. 

As visitas semanais e reuniões quinzenais ao grupo incubado ocorreram na Unidade de 

Beneficiamento e Reciclagem de Resíduos Vítreos, sendo registradas através de listas de participação e 

fotografias dos processos de confecção dos artefatos vítreos. As peças confeccionadas foram divulgadas e 

comercializadas em feiras e eventos internos e externos promovidos pela IUEES e UFCG, visando à 

geração de renda e a inclusão social das mulheres catadoras.  

 

 

Resultados e Discussão 

Foi possível capacitar as catadoras de resíduos sólidos através da capacitação destas na utilização 

das técnicas de vidro vertido, fusing e termoformado para produção de peças de vidro elaboradas com o 

auxilio de designers, implementando um Empreendimento Econômico Solidário. 

As peças confeccionadas pelo grupo podem ser vistas por meio da Figura 1. 



 
Figura 1 - Peças produzidas pelo grupo de catadoras do CAVI. 

 

Foram realizadas pela equipe da IUEES visitas técnicas por semana ao empreendimento CAVI, 

para assessoria e acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas e para planejar as atividades 

futuras. 

Na Figura 2 pode-se ver o grupo e parte da equipe técnica em uma das reuniões semanais. 

   
Figura 2 - Catadoras do grupo CAVI e aluna bolsista da IUEES. 

 
 Foram confeccionados portfólio, folder e banner de divulgação dos produtos do grupo CAVI, 

apresentando o empreendimento econômico solidário.  

 Na Figura 3 está ilustrado o material gráfico confeccionado para a divulgação do grupo CAVI. 



     
Figura 3 – Banner, folder e portfólio de divulgação dos produtos do grupo CAVI. 

 

 De acordo com cada peça confeccionada com os resíduos vítreos, o grupo de catadoras no Centro de 

Arte em Vidros – CAVI escolheu nome e código de referência para cada uma delas, sendo também feita a 

pesagem e medições, para elaboração de uma tabela (1), onde houve uma maior facilidade nas 

encomendas e vendas. 

 
 

 Tabela 1 – peça confeccionada com os resíduos vítreos 

 

Nome da peça: GARRAFA M 

Referência: GM30 

Peso aproximado: 440g 

Dimensões aproximadas: 30 cm 

 

Nome da peça: GARRAFA P 
Referência: GM15 

Peso aproximado: 230g 

Dimensões aproximadas: 20 

cm 

 

Nome da peça: BEM ME 
QUER 
Referência: BQ40 

Peso aproximado: 1.200g 

Dimensões aproximadas:  

21 X 21cm 

Nome da peça: VERBENA P 
Referência: VP30 

Peso aproximado: 420g 

Dimensões aproximadas: 20 X 

15cm 

 

Nome da peça: VERBENA G 
Referência: VG50 

Peso aproximado: 990g 

Dimensões aproximadas: 

 30 X 23cm 

Nome da peça: GIRASSOL P 
Referência: GP30 

Peso aproximado: 400g 

Dimensões aproximadas: 17 X 

17cm 

 

 

Nome da peça: GIRASSOL M 
Referência: GM50 

Peso aproximado: 840g 

Dimensões aproximadas: 21 X 

21cm 

Nome da peça: GIRASSOL G 
Referência: GG70 

Peso aproximado: 1.700g 

Dimensões aproximadas: 30 X 

30cm 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

            Através da parceria estabelecida com a Incubadora Universitária de Empreendimentos 

Econômicos Solidaria da Universidade Federal de Campina Grande, a Unidade de Beneficiamento e 

Reciclagem de Vidros obteve o apoio necessário para o desenvolvimento de atividades econômicas e 

geração de trabalho e renda, propostas através da implantação do Projeto para o ano de 2012.  

A partir das ações de capacitação, tais como apresentação de cursos e oficinas, foi possível a realização da 

capacitação de 05 catadoras do Centro de Artes em Vidros - CAVI. Com isso, as mulheres, através dos 

conhecimentos sistemáticos adquiridos, já são capazes de se organizar em cooperativas e/ou associações 

na busca de um desenvolvimento social sustentável, como instrumento de promoção e inserção 

econômica e social das catadoras. Observou-se que o grupo CAVI, no decorrer das atividades, apresentou 

grande poder de decisão e traços de autogestão. 

Com o menor descarte de lixo, reduz- se os custos de coleta urbana, aumentando a vida útil dos 

lixões e aterros sanitários. Considerando todas estas vantagens, é possível concluir que o vidro é um dos 

materiais mais sustentáveis. Se houvesse uma conscientização da população acerca dos benefícios da sua 

reciclagem, seria possível reaproveitar integralmente os resíduos com enormes benefícios ecológicos, 

econômicos e sociais, uma vez que há diminuição na poluição atmosférica, da água e do solo, com 

geração de renda por meio da comercialização dos recicláveis. 
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Nome da peça: LIS G 
Referência: LG70 

Peso aproximado: 1.700g 

Dimensões aproximadas: 30 X 

30cm 

  

Nome da peça: SEMPRE-
VIVA 
Referência: SV3 

Peso aproximado: 340g 

Dimensões aproximadas: 16 X 

15cm 

 

Nome da peça: PETISQ. 

ALLIEN 
Referência: PA30 

Peso aproximado: 280g 

Dimensões aproximadas: 13 X 

13cm 

 

Nome da peça: GARDÊNIA 
Referência: PG35 

Peso aproximado: 304g 

Dimensões aproximadas: 14 X 

13cm 

 


