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RESUMO 
 
 

SUSTENTABILIDADE E CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA REFLEXÃO ACERCA DA RECICLAGEM 
DOS VIDROS Autor: Emerson Pessanha de Almeida e Ercília Lobo Arantes / Orientador: Prof. 
Dr. Luiz Antônio P. Ferreira Brito - Unitau RESUMO De acordo com Goldemberg (2011), o setor 
da construção é essencial para atender necessidades e anseios da sociedade, ao proporcionar 
abrigo, conforto e qualidade de vida para indivíduos, famílias e comunidades, estimular o 
crescimento e produzir riquezas para comunidades, empresas e governos. O setor é 
responsável pela implantação de infraestrutura de base como geração de energia, saneamento 
básico, comunicações, transporte e espaços urbanos, além da execução de edifícios públicos e 
privados, com o objetivo de prover moradia, trabalho, educação, saúde e lazer em nível de 
cidade, estado e nação. Ao mesmo tempo, o setor também é responsável por uma parcela 
significativa do consumo de recursos naturais, incluindo energia e água, além de ser um dos 
maiores responsáveis pela geração de resíduos sólidos e pela emissão de gases de efeito 
estufa. Além disso, a construção tem, em grande parte dos casos, um ciclo de vida bastante 
longo, de ao menos 30 a 50 anos, o que torna complexas as análises dos seus impactos 
positivos e negativos, no sentido de escolher a melhor estratégia para conceituação, projeto, 
materiais e tecnologias que devem estar presentes nos espaços construídos, de forma a 
proporcionar melhor qualidade do ambiente no que tange aos anseios dos usuários e da 
comunidade e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de confiabilidade, eficiência e 
racionalidade no uso de recursos naturais que são limitados, a durabilidade esperada e a 
flexibilidade de usos ou adaptações às demandas futuras. A presente pesquisa tem por 
objetivo propor uma reflexão aos profissionais da construção civil acerca da importância de se 
optar pela escolha do vidro nas construções, considerando-se as questões ambientais 
contemporâneas. Para tanto, o trabalho apresenta um percurso histórico sobre a origem do 
vidro e alguns aspectos importantes no que se refere a reciclagem desse material. Entendemos 
que a presente proposta de reflexão é valida e se faz necessária para que os profissionais se 
conscientizem acerca das questões sustentáveis, cujas exigências se fazem presentes em 
todas as esferas e, com grande ênfase, na construção civil. Não tempos, com essa pesquisa, a 
pretensão de encerrar o assunto, mas sim de abrir dimensões e fronteiras com o objetivo de 
propor uma reflexão aos profissionais da construção civil acerca das vantagens de se optar por 
materiais recicláveis e ideias sustentáveis, dentre as quais enfatizamos a escolha do vidro nas 
construções, considerando que o setor deve migrar nos próximos anos para um novo patamar 
de qualidade, que considera os limites naturais do planeta, as consequências das mudanças 
climáticas, as questões sociais ainda não resolvidas e os impactos gerados pelo lixo e por 
resíduos e emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Vale ressaltar que, para se otimizar 
o ambiente construído, do ponto de vista social, econômico e ambiental, faz-se necessária, 
especialmente por parte dos profissionais da construção civil, a busca de soluções que 
integram materiais, tecnologias passivas e ativas, e ações de conscientização a usuários e 
investidores para demandarem mais eficiência e qualidade do ambiente construído. Nesse 
sentido, concluímos a pesquisa justificando nosso tema e deixando um campo aberto e múltiplo 
de aplicações e uso dos conceitos aqui abordados. Palavras-chave: Vidros. Reciclagem. 
Sustentabilidade. 


