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OBJETIVOS 

• ESTUDAR o conceito de sustentabilidade e as características da 
reciclagem de vidro, analisando o contexto no qual estes se 
inserem  
 

• ABORDAR as principais formas de reciclagem de vidro possíveis 
de serem usadas tanto na arquitetura como no design 
contemporâneo 
 

• EXEMPLIFICAR o tema aprofundando-o por meio de 04 (quatro) 
estudos de casos, referentes a diferentes modos de uso do vidro 
reciclado na arquitetura e design, chegando a uma conclusão 



METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de CARÁTER TEÓRICO-CONCEITUAL e 
CUNHO EXPLORATÓRIO, esta baseada nas seguintes etapas: 
 

• Coleta e seleção de fontes e revisão web-bibliográfica 
• Estudo de 04 (quatro) casos ilustrativos, com o intuito de 

observar exemplos de reciclagem e reaproveitamento de 
vidros na arquitetura e design, incluindo informações 
históricas, estéticas, funcionais e técnicas para projetos de 
edificações e produtos mais sustentáveis  

• Elaboração do Relatório Final de Pesquisa, além de 
material expositivo para o Evento de Iniciação Científica da 
UFPR – EVINCI  



INTRODUÇÃO 

• A INDUSTRIALIZAÇÃO criou um novo estilo de vida que se mostrou insustentável, 
gerando um desequilíbrio ambiental e colocando em risco a própria 
sobrevivência do ser humano  Após a Segunda Guerra Mundial (1939/45), 
iniciou-se um questionamento sobre o estilo de vida do homem contemporâneo 
e sua relação com o meio ambiente através do DESPERTAR ECOLÓGICO. 

 

• 1972 – Realização da Conferência de Estocolmo (Suécia)  Início                                                          
do debate internacional sobre a crescente degradação ambiental 

 
 • De 1983 a 1987 – Elaboração do Relatório Brundtland (Nosso 

Futuro Comum, 1991) pela COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD)  Proposta de uma 
mudança de comportamento da sociedade em direção à 
sustentabilidade, em um esforço global para conciliar a 
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 
socioeconômico através do DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.  



• A AGENDA 21 foi revista em conferências posteriores, como a Rio+10, ocorrida 
em Johannesburgo (África do Sul), em 2002; e a Rio+20, de volta ao Rio em 2012 

• A questão da SUSTENTABILIDADE 
envolve 03 (três) esferas que se sobre-
põem: a do desenvolvimento econômi-
co, a do desenvolvimento social  e  a da  
preservação  e  conservação  ambiental 
 

• 1992 – Realização da Rio-92 ou ECO’92 
(Cúpula da Terra), na qual se esta-
beleceu a AGENDA 21; documento que 
se constituiu na maior tentativa de 
promover, em escala mundial, o 
desenvolvimento sustentável e que até 
hoje é aplicado globalmente.  



• Década de 1980 – A questão da sustentabilidade chega às áreas de arquitetura e 
construção civil, sendo atividades de grande impacto socioambiental  
Surgimento do conceito de CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, baseando-se na 
interação entre a tecnologia moderna, as necessidades dos usuários e as 
soluções que enfrentem os principais problemas ambientais da atualidade, 
devendo estar presente em todo o ciclo de vida de uma obra  
 

• Década de 1990 – Criação de mecanismos para certificação ambiental de uma 
edificação a partir de critérios de avaliação da sua sustentabilidade, como o Selo 
LEED do U. S. GREEN BUILDING COUNCIL (GBC), entre outros  Crescente busca 
pela RECICLAGEM e REUTILIZAÇÃO de materiais, além da REDUÇÃO de 
resíduos.  



REVISÃO DA LITERATURA 
• Por volta de 4000 a.C. – Evidências de vidro provavelmente descoberto pelos 

fenícios, sendo depois os egípcios os criadores da técnica de fole aplicada ao 
forno e os antigos sírios da método do sopro. Foram os romanos que criaram o 
VIDRO PLANO e produção por sopro em moldes prensados no século I a.C. 

• Século XII (Ilha de Murano, Veneza) – Apogeu da produção de vidro com o 
aparecimento do CRISTAL e de  um novo processo de produção de vidros planos 
através do sopro por cilindro 

• 1700 (Compagnie de St. Gobain, França) – Criação do PROCESSO DE 
LAMINAÇÃO de vidro plano 

• 1895 (Vidraria Santa Marina, São Paulo SP) – Fundação da fábrica de vidros mais 
antiga do Brasil, a qual funciona até hoje 

• 1959 (Empresa Pilkington, Inglaterra) – Criação do VIDRO DE FLUTUAÇÃO, que 
possui folhas com melhor acabamento e mais finas, chegando ao Brasil em 1978. 



• VIDRO é uma substância inorgânica, 
homogênea e amorfa, que se carac-
teriza por sua transparência, dureza, 
impermeabilidade, baixo índice de 
dilatação e condutividade térmica. É 
feito à base de sílica e tem compo-
sição química variada, dependendo 
da função que deverá exercer. 

• Na arquitetura, o vidro possibilita se obter luz natural no ambiente, controle 
termoacústico, proteção de intempéries e contra lesões em possíveis acidentes, 
além de raios ultravioleta (UV), incêndios e disparos de armas de fogo. Essas 
funções variam conforme os diversos tipos de vidros, cujos mais usados são:  

Vidro Float Vidro Temperado Vidro Laminado Vidro Reflexivo Vidro Cristal 



 
 
 
 

QUALIDADES 

• O vidro é reutilizável infinitas vezes, sem perda de 
qualidade ou pureza 

• Como é um material que demora cerca de 5.000 
anos para se decompor, reutilizá-lo diminui o 
consumo de matérias-primas e energia 

• Seu reaproveitamento contribui com a geração de 
empregos, além de diminuir custos no setor de 
coleta urbana 

 

 
 
 

DIFICULDADES 

• Devido ao fato desse material ser cortante, 
pesado e barato, as cooperativas e agentes 
ambientais de reciclagem têm pouco interesse 
econômico 

• Há uma diversidade de vidros que precisam de 
tratamentos diferenciados 

• De frete caro, a visão empresarial da reciclagem 
de vidros no Brasil ainda é muito precária 

REAPROVEITAMENTO DO VIDRO COMO FOI 
PRODUZIDO OU ATRAVÉS DA RECICLAGEM: 



Coleção “Flutuantes”  
Mana Bernardes em parceria com a empresa Tok&Stok 

Coleção de joias  
Pamina 

Revestimento de parede                  
Pastilhas Artaic 

Acabamento de superfícies 



CASO I                            Kamikatz Public House 

Local: Kamikatsu – Japão  
Autoria: Hiroshi Nakamura & NAP 

Ano: 2015 

• Projeto de uma “casa pública”, onde  funciona um bar 
e uma loja que vende artigos diversos  
 

• Sua estrutura é feita com materiais 100% reciclados, o 
que fez com que o projeto fosse premiado no World 
Architecture News Awards 2016 (WAN Awards) na 
categoria “Edifícios Sustentáveis”, em que estavam 
concorrendo outros 05 (cinco) participantes 

  

• Este projeto alinha-se a um programa municipal, 
aprovado em 2003, segundo o qual se pretende 
reutilizar efetivamente 100% do que ali se produz, em 
termos de lixo, até o ano de 2020 



• Entre os diversos materiais reciclados, há várias 
JANELAS ENVIDRAÇADAS recicladas que foram 
implantadas no edifício. Estas surgiram de garimpos 
em locais de descarte feitos pelo próprio arquiteto 
responsável, consistindo assim em esquadrias que 
serviram a localidade anteriormente e, com esta nova 
aplicação, voltam a serem úteis, tendo além de sua 
função estrutural e ambiental o objetivo de preservar 
a HISTÓRIA LOCAL  
 

• As janelas ocupam toda parede lateral da construção, 
formando um amplo painel de 08 (oito) metros de 
altura que, junto com o pé-direito alto, ajudam a 
refrescar o ambiente durante o verão  
 

• Na parte do edifício referente a loja que vende artigos 
diversos se encontra também um PENDENTE com 
garrafas reutilizadas  



• Chamado de Wat Pa Maha Chedi Kaew (“Templo de Um Milhão 
de Garrafas”), teve sua construção iniciada através da ação dos 
próprios monges que habitavam no local, os quais iniciaram 
uma coleta de garrafas para decorar seus abrigos em 1984, mas 
acabaram juntando uma quantidade tão grande que 
conseguiram fazer 20 (vinte) outras construções até 2009  
 

• É composto inteiramente de GARRAFAS DE VIDRO (cerca de 1,5 
milhões de unidades), sendo a maioria das marcas de cerveja 
Heineken e Chang, que variam respectivamente nas cores verde 
e marrom, sendo usadas em diferentes tipos e tamanhos, 
simetricamente assentados na argamassa de paredes, além de 
vigas, muros, pontes e suas tampas em mosaicos decorativos 

CASO II                                     Templo Wat Lan Khuat 

Local: Khun Han – Tailândia  
Autoria: Monges Budistas 

Ano: 2009 



• Tornou-se um dos principais pontos turísticos da região, mas apesar disto se deve 
destacar que ainda é um lugar de adoração e quietude  Segundo os monges, as 
garrafas de vidro simbolizam a necessidade de clareza de propósitos na vida 
 

• O vidro também permite a entrada de luz natural em alguns espaços. A edificação 
melhorou as condições do entorno, usando vasilhames de maneira harmoniosa e 
coerente, limpando a poluição da paisagem próxima  e criando uma estrutura útil 
 

• O templo é um “lembrete visual para o que pode ser feito usando a criatividade 
na reciclagem dos resíduos nas comunidades” (ECOVILA DA MONTANHA, 2017)  



• Nos anos 1960, a Heineken International projetou uma 
garrafa de cerveja, a qual poderia depois ser usada como 
tijolo na construção civil, representando uma iniciativa 
inovadora no quesito de reciclagem para aquela época 
 

• O projeto visava evitar o descarte de garrafas de vidro 
diretamente na natureza, com o objetivo de baratear a 
construção para classes mais baixas. Buscando diminuir o 
uso de argamassa, os engradados possuíam o formato certo 
para se encaixarem uns aos outros. As garrafas foram feitas 
em 02 (dois) tamanhos: de 350 mm e 500 milímetros, para 
que fossem utilizadas sem que tivesse seus cantos cortados 

CASO III                     Heineken World Bottle (WoBo) 
Local: Amsterdã – Holanda  

Autoria: Nicholas John Habraken 
Ano: 1960/63 



• Duas dificuldades não foram resolvidas: seu 
formato quadrado que aumentava as chances de 
lascar durante o transporte e a construção; e 
também não havia como unir duas garrafas se 
estas se encontrassem fundo com fundo 

  
• Foram produzidas 100.000 garrafas WoBo como 

teste, as quais possibilitavam a construção de um 
ambiente de 33 m2, porém o Departamento de 
Marketing da cervejaria acabou decidindo não 
dar continuidade à sua produção.  

 

• Isto justificou-se pela preocupação com a imagem 
da empresa caso alguma casa caísse e se 
relacionasse a marca de cerveja à ideia de 
pobreza. Outro problema estava no fato da WoBo 
não ser acessível a todos devido ao seu alto preço 



• Esta exposição ocorreu em 2011, no Museu do Vidro de Helsinki 
(Finlândia). Em 2012 foi para a Alemanha, em 2013 para a Áustria, 
em 2014 voltou para Alemanha e em 2015 foi para Portugal. Seu 
nome foi dado em função de se criar um DUPLO SENTIDO, 
significando tanto uma segunda chance para os vidros reciclados, 
serão usados para novos ofícios e não apenas descartados, quanto 
a saída destes reciclados do mundo do design para o mundo real, 
onde deixam de ser uma obra de arte e passam a ter utilidade 
 

• Objetivo de demonstrar diferentes formas de trabalhar com o vidro 
reciclado, reunindo o trabalho de 02 (dois) finlandeses: o designer 
Jukka Isotalo e o vidreiro e também designer Jan Torstensson. 

CASO IV                     Second Life: Upcycling Glass Design 

Local: Hensinki – Filândia 
Autoria: Jukka Isotalo e Jan Tortensson 

Ano: 2011/15 



• Enquanto Isotalo optou pela tecnologia a frio, o que envolve cortadores, 
moinhos, máquinas de biselar e pedras abrasivas, Torstensson preferiu a técnica 
tradicional de aquecer e derreter o vidro. 
 

• JUKKA ISOTALO foi considerado o artesão do ano na Finlândia em 2003 e 2009. 
Como exemplos de sua obra destaca-se os copos e castiçais da linha Toppen, 
feitos em 2013. Já JAN TORSTENSSON, cria entre 2004 e 2005 a sua primeira linha 
bem sucedida – os copos Hik. Esta foi premiada no mesmo ano na Feira de 
Artesanato em Tampere (Finlândia).   

Linha 
 Toppen 
 (2013) 

Copos Hik 
(2004/05) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
• O estilo de vida contemporânea é insustentável, pois desrespeita a capacidade 

da própria natureza de se manter, já que todos os recursos naturais do planeta 
são finitos. A RECICLAGEM de materiais é essencial para que a humanidade não 
esgote esses recursos, colocando em risco a própria sobrevivência 
 

• O VIDRO RECICLADO pode ser aplicado de diversas maneiras, tanto na 
arquitetura como no design, sendo que suas técnicas para isso também são 
bastante variadas. A sua efetiva reciclagem pode passar a ter real utilidade para 
o dia-a-dia se se encara suas vantagens econômicas, estruturais e 
socioambientais, além dos benefícios do material, como poder atrativo, beleza 
plástica, transparência e abundância 
 

• É possível escolher FORMAS MAIS SUSTENTÁVEIS de se criar e produzir, 
optando-se pela reciclagem e reaproveitamento de vidros por parte de 
arquitetos e designers contemporâneos  
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