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Introdução e objetivos: 

Ao longo dos séculos, o vidro passou por vários 

processos de produção e uma ampla gama de 

aplicações. Suas qualidades fizeram com que este 

material também fosse utilizado no âmbito da 

arquitetura e construção civil, sendo que as novas 

tecnologias e a difusão do conceito de sustenta-

bilidade possibilitaram seu uso reciclado nesses 

campos. Este trabalho busca abordar as principais 

formas de reciclagem de vidro possíveis de serem 

aplicadas em arquitetura e design, que são 

atividades de grande impacto socioambiental. 
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Materiais e métodos: 

Esta pesquisa de caráter teórico-conceitual e 

cunho exploratório está baseada na coleta e 

seleção de fontes e revisão web-bibliográfica, além 

do estudo de 04 (quatro) casos ilustrativos, com o 

intuito de aprofundar o conhecimento sobre 

reciclagem e reaproveitamento de vidros na 

arquitetura e design contemporâneo. 

Resultados e discussão: 

Como casos, estudou-se a reciclagem de janelas envidraçadas, 

que foram aplicadas na Kamikatz Public House (1) e também a 

reutilização de garrafas no templo tailandês Wat Lan Khuat (2). 

O terceiro exemplo corresponde a uma tentativa da Heineken 

em criar a World Bottle – WoBo (3), que poderia ser usada 

como tijolo; e, por fim, o último caso refere-se à exposição 

“Segunda vida: Design de vidro reciclado da Finlândia” (4), que 

mostrava objetos feitos a partir de vidros reciclados. Os resul-

tados puderam mostrar que é possível inserir o vidro reciclado 

de várias maneiras em uma construção e/ou reutilizá-lo em um 

produto, explorando toda a sua potencialidade estrutural, visual 

e ambiental, de modo a contribuir com a sustentabilidade. 

Conclusões: 
Concluiu-se que hoje em dia a reciclagem de materiais é 
essencial para que a humanidade não esgote os recursos 
naturais, colocando em risco a sua própria existência. Deve-se 
buscar formas mais sustentáveis de se criar e produzir, como 
representa a ação de reciclagem e reaproveitamento de vidros 
por parte de arquitetos, designers e até mesmo leigos.  
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