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BREVE HISTÓRICO 

A oficina de vassouras a base de garrafas pet, 
foi construída pela Associação Beneficente 
Comunidade de Mãos Dadas no ano de 2005, 
para proporcionar melhores condições de vida 
para um grupo de mulheres associadas 
através da geração de   trabalho e renda.  A 
preocupação com o meio ambiente despertou 
para a reciclagem de garrafas pets, matéria-
prima farta e possibilidade de redução dos 
resíduos sólidos. Uma técnica fácil de ser 
multiplicado, um produto fácil de ser 
comercializado e a força encontrada no 
associativismo, que resgata uma tradição do 
município de reunir mulheres, para fabricar 
farinha, beijus, rapadura, mudando o 
produto, mas conservando a mesma força do 
trabalho conjunto. 



 

ARRECADAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA: 

 

As  pets utilizadas para confecção de vassouras, são doadas pelas donas de casa, 
alguns donos de restaurantes,   hotéis  e bares da cidade. É  realizada uma  
campanha no Telecentro ( instalado nas dependências da Associação), com o LEMA: 
“Garrafa pet rima com Internet”. Os usuários doam a matéria prima e ganham 
tempo extra para acessar internet.  
No ano de 2008, devido o sucesso  dessa ação,  o Telecentro conquistou o 2º lugar 
do prêmio TINs (Telecentro de Informações e Negócios) promovido pela Associação 
dos Telecentros e Negócios (ATN) e Ministério das Comunicações e Comércio 
Exterior (MDIC). As três unidades vencedoras e que melhor se destacaram em 
projetos de capacitação e gerenciamento na Rede TINs receberam uma viagem de 
treinamento em programas de inclusão digital em Bogotá, na Colômbia. 



 PREPARO DAS GARRAFAS  

  

Uma equipe retira os rótulos, as tampas e o fundo das 
garrafas enquanto outro grupo faz a limpeza.  

   



 DESFIAMENTO DAS GARRAFAS 

Após limpeza, as pets  são desfiadas, 
transformadas em tiras plásticas . 



CHOQUE TÉRMICO DO FIO 

O fio é enrolado em bastidores e levado ao forno. Após 2 horas de 
aquecimento é inserido na água fria para sofrer choque térmico.  



VENDAS 

São necessárias 10 garrafas para montar uma vassoura. Após montagem da vassoura elas 

são vendidas no comércio local e sede da Associação no valor de R$ 12,00 (Doze reais). No 

final de cada mês é retirado o custo de produção para compra de material e o saldo é dividido 

com as trabalhadoras de acordo frequência de cada uma.   



REPORTAGENS 

http://www.secti.ba.gov.br/cdc/wp-
content/uploads/2012/03/REVISTA-CDC-CASES.pdf 

http://www.comunidademaosdadas.org.br/noticia/pelo-
fortalecimento-das-pet-varres 

http://www.comunidadeemacao.org.br/publico/apresentarCon
teudo.aspx?TP=2&CODIGO=C201082722311421 


