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1 INTRODUÇÃO

A economia solidária, um movimento pela inclusão social, surge no Brasil 
tendo como característica inovadora a geração de trabalho e renda, estando 
diretamente ligada ao contexto de crise econômica, exclusão social e suas 
consequências, como o desemprego, a marginalidade, a precarização das relações 
de trabalho e a informalidade.

Os(as) catadores(as) de resíduos sólidos nos lixões de todo o país encontram-se 
dentro dos vários grupos que buscam a inclusão social e lutam para integrá-la, 
geralmente com baixo índice de escolaridade, pouca ou nenhuma perspectiva de 
vida, devido a um poder aquisitivo menor, fator agravado pela falta de qualificação 
para ingressarem no mercado de trabalho.

Em Campina Grande, na Paraíba, a catação é realizada pelas ruas da cidade e 
ainda é uma atividade de segregação de materiais feita de uma forma desordenada, 
na qual os(as) catadores(as), responsáveis por uma parte do material recolhido, 
são expostos a condições precárias de trabalho. A outra parte é recolhida pelo 
serviço municipal, sendo destinada ao aterro sanitário implantado no município 
de Puxinanã, desde 2012.

A economia solidária, ao tratar de iniciativas de organizações coletivas e 
solidárias para superar dificuldades estruturais locais, carrega em si dois termos que 
são noções historicamente dissociadas (iniciativa econômica e solidariedade). Estas 
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acabam se incorporando, colocando a solidariedade na elaboração de atividades 
econômicas coletivas locais (França Filho, 2002).

Com base no já descrito, e visando atender à demanda de reaproveitar 
os resíduos vítreos no município de Campina Grande, a Iuees/UFCG vem 
desenvolvendo, desde 2007, ações dirigidas à capacitação e ao fortalecimento dos 
catadores de resíduos sólidos da Associação de Catadores e Recicladores de Vidros e 
outros Materiais (Cavi). A partir do envolvimento de diferentes áreas acadêmicas, a 
Iuees busca o desenvolvimento de atividades que gerem trabalho e renda, inclusão 
social e sustentabilidade do grupo, realizando capacitações e prestando auxílio para 
a confecção e venda de produtos artesanais feitos em vidro.

O grupo conta, desde 2010, com a parceria de empresas privadas que realizam 
a coleta seletiva em suas repartições e doam os resíduos para que sejam reciclados. 
Esse ato se tornou um exemplo de atividade coletiva local, a qual ganha expressão 
social, econômica e ambiental entre os empreendimentos solidários.

Diante do exposto, este capítulo objetiva mostrar o processo de reutilização 
e reciclagem do vidro feito no Centro de Artes em Vidros, como era conhecido 
antigamente o Cavi. Tal processo engloba a fabricação artesanal de peças utilitárias, 
visando contribuir para uma melhoria na qualidade de vida e geração de renda das 
mulheres que constituem o grupo.

2 RECICLAGEM

Sendo tema de grandes discussões atualmente, o termo reciclagem no Brasil recebe 
diversas conceituações por parte dos pesquisadores, da indústria e do governo, o 
que torna cada vez mais confuso para a sociedade o entendimento e a utilização 
correta desta palavra.

Bardini e Marchioro (2007) definem reciclagem como a reintrodução de 
resíduos em um processo produtivo, ou seja, o que até então era resíduo passa a ser 
matéria-prima. Segundo Mano, Pacheco e Bonelli (2009), a reciclagem é definida 
como todas as ações que tenham como objetivo permitir a reutilização de materiais 
e/ou produtos, de modo a estender seu ciclo de vida e diminuir os problemas com 
a forma de disposição dos resíduos ou de emissão de poluentes.

Consideramos como reciclagem a introdução de um material (resíduo) no 
seu ciclo produtivo, desde que este seja submetido a um processamento físico  
e/ou químico para transformação em matéria-prima na fabricação de um mesmo 
produto com as mesmas características. Quando isto não é possível, tem-se, então, 
o reaproveitamento do resíduo, e não a reciclagem. Nesta perspectiva, o único 
material considerado reciclável é o vidro, pois o processo ocorre sem perda de 
massa ou das propriedades.
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A reciclagem dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias, para uso como 
matérias-primas alternativas, não é nova e tem sido efetuada com sucesso em vários 
países. As razões que os motivam, em geral, são: i) o esgotamento das reservas confiáveis; 
ii) a conservação de fontes não renováveis; iii) a melhoria da saúde e segurança da 
população; iv) a preocupação com o meio ambiente; e v)  a necessidade de compensar 
o desequilíbrio econômico provocado pela alta do petróleo, notadamente nos países 
onde há marcante escassez de matérias-primas (Enbri, 1994).

A cadeia produtiva da reciclagem gera milhares de postos de trabalho, 
melhorando a distribuição de renda e promovendo o desenvolvimento local, o 
que justifica a necessidade de investimentos dos setores público e privado na 
infraestrutura de sistemas de coleta seletiva de resíduos, geridos por grupos de 
catadores organizados de forma autogestionária.

A participação de catadores e catadoras de resíduos na coleta seletiva das 
cidades tem sido fundamental para o processo de reciclagem e para a limpeza pública 
no Brasil. No entanto, apesar de constituírem um dos elos principais da cadeia 
produtiva da reciclagem, e serem reconhecidos como categoria pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), são também o elo mais frágil, encontrando-se 
extremamente marginalizados na maioria das cidades.

Entre os resíduos sólidos gerados, estão os materiais recicláveis como plástico, 
papel, alumínio, aço e vidros, que respondem por cerca de 42% do total. Neste 
universo, o vidro compreende aproximadamente 4% dos resíduos gerados no 
município de Campina Grande (Oliveira, 2007).

Apesar de o vidro ser 100% reciclável, não é biodegradável, o que o torna um 
grande problema ambiental quando é simplesmente descartado, pois há acúmulo 
de uma quantidade considerável desse material e este não é absorvido pela natureza 
em aterros sanitários (Quirino, 2008).

Segundo Cândido (2008), para minimizar a quantidade de resíduos sólidos 
e possibilitar a consecução do objetivo da sustentabilidade ambiental, é necessário 
aplicar a política dos três Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), mostrada a seguir.

1) Reduzir: significa consumir menos produtos, preferir aqueles que ofereçam 
menor porcentagem de geração de resíduos e que tenha maior durabilidade.

2) Reutilizar: é usar novamente as embalagens. Exemplo: os potes plásticos 
de sorvete servem para guardar alimentos ou outros materiais.

3) Reciclar: envolve a transformação dos materiais; por exemplo, fabricar 
um produto novo a partir de um material já usado.
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Atualmente, várias pesquisas são feitas para aprimorar as técnicas de reciclagem. 
A alternativa de gerar produtos finais a partir do lixo exige que se busque ou se 
desenvolva uma tecnologia de baixo custo e fácil aplicabilidade. No entanto, há 
poucas iniciativas que procuram agregar algum valor aos materiais oriundos de 
garrafas ou recipientes que são reciclados; comumente seu destino é gerar o mesmo 
tipo de produto.

Desse modo, surge a oportunidade de criar, de maneira artesanal, produtos 
novos para serem comercializados, com valor, design e tecnologia mais significativos 
que o produto in natura. Entre estes, o vidro se mostra como um dos materiais que 
apresentam grandes desafios ambientais pelo longo tempo de decomposição. Resta, 
então, a alternativa de reutilizá-lo ou reciclá-lo (Abrelpe, 2012).

3 O VIDRO

De acordo com Reuter (1994), o vidro é um material transparente ou translúcido, 
liso e brilhante, duro e frágil obtido pela associação e fusão de substâncias minerais 
que não se cristalizam na solidificação.

As substâncias vítreas em estado fundido são líquidos relativamente viscosos 
que, ao serem resfriados, aumentam notavelmente (ou rapidamente) esta viscosidade 
até que suas moléculas constitutivas percam toda a mobilidade, conservando, 
entretanto, a mesma disposição caótica que possuíam no estado líquido (Lorenzi, 
2004). Sua habilidade de passar progressiva e reversivelmente a um estado cada vez 
mais fluido à medida que a temperatura aumenta é, também, uma característica 
muito importante.

Segundo dados da Abividro (2008), os vidros podem ser classificados em 
três categorias principais:

• vidros ocos – garrafas, potes, frascos, tigelas, travessas, copos, pratos e 
outros vasilhames fabricados em vidro comum nas cores branca, âmbar 
verde e azul;

• vidros planos4 – podem ser subdivididos em muitas outras classificações, 
segundo diferentes critérios técnicos, por exemplo, o processo de produção, 
o acabamento, o nível de transparência, a coloração, entre outros, podendo 
ser aplicados em janelas, portas, fachadas, automóveis; e

• vidros técnicos – lâmpadas, tubos de TV, vidros para laboratório, para 
ampolas, para garrafas térmicas, vidros oftálmicos e isoladores elétricos.

4. A história a respeito do vidro plano no Brasil pode ser conferida no site da Pilkington. Disponível em: <http://www.
pilkington.com/en/br/historia>.
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O vidro se enquadra de maneira perfeita como argumento ambientalmente 
sustentável em razão de sua característica de total e infinita reciclabilidade, 
tornando-o um dos materiais mais ecologicamente adequados, com inúmeras 
possibilidades de uso. Por meio do vidro reciclado de forma artesanal, criam-se 
ainda outros modos de utilização, pois se agrega a ele a estética decorativa e artística.

A reciclagem do vidro consiste em utilizar os que já foram descartados como 
fonte de manufatura de novos produtos. Este sistema de tratamento de lixo contribui 
para preservar os recursos naturais e diminuir a poluição.

Na reciclagem do vidro, há economia de matérias-primas naturais e de 
energia, sendo a temperatura necessária para a fusão do vidro reciclado mais 
baixa, com menor geração de poluentes. Sabe-se hoje que 1 kg de vidro (resíduo) 
usado pode produzir 1 kg de vidro novo, tantas vezes quantas forem necessárias. 
Assim, a fabricação de novos vidros a partir dos cacos economiza a energia gasta 
na extração, no beneficiamento, no transporte dos minérios não utilizados e na 
própria transformação. A economia de energia é a principal vantagem do processo 
de reciclagem do vidro (Mano, Pacheco e Bonelli, 2009).

Embora os resíduos de vidro não sejam o lixo mais incômodo, sob o ponto 
de vista da toxidade, eles assustam pelo seu volume crescente e requerem soluções 
(Armelline e Fernandes, 2004). Sua disposição inadequada – são lançados, de maneira 
aleatória e irregular, na beira de estradas, em terrenos ou nos lixões da cidade – acarreta 
uma série de problemas para a população que os manipula, uma vez que estes cacos 
de vidro podem provocar cortes profundos, ou seja, são uma porta de entrada de 
microrganismos patogênicos presentes no local.

4 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E RECICLAGEM DE VIDROS

O vidro é produzido a partir de uma mistura de sílica (areia), barrilha (sódio), 
calcário (cálcio), feldspato e aditivos. Submetido a uma temperatura entre 1.500 ºC 
e 1.600 ºC, transforma-se em uma massa semilíquida que dá origem às embalagens 
ou a outros tipos de aplicações (Barros, 2010).

As matérias-primas são agrupadas de acordo com sua função na composição: 
vitrificantes, fundentes e estabilizantes. Existem, ainda, matérias secundárias usadas 
para colorir ou descolorir a massa básica, ou para conferir qualidades específicas ao 
material em relação à resistência ou à refração de luz. Após a fusão do composto, 
seguem-se as etapas de conformação e mais uma etapa de tratamento térmico, o 
recozimento ou a têmpera (figura 1), a depender do vidro fabricado (GEE, 2012).
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FIGURA 1
Etapas do processo produtivo do vidro
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Fonte: Dias (2014).

O vidro é um material abundante no meio onde vivemos, apresentando 
grande durabilidade; também é um produto não biodegradável e 100% reciclável, 
sem perder suas qualidades. O Brasil produz, em média, 980 mil toneladas de 
embalagens de vidro por ano. Deste total, 45% da matéria-prima é proveniente 
de matéria reciclada em forma de caco, gerada a partir de refugos das fábricas e da 
coleta seletiva (Marinho et al., 2012).

Schuartz (2002) descreve métodos de reciclagem que podem ser desenvolvidos 
na fabricação artesanal de vidro. Esta fabricação é dividida em vidro frio e vidro 
quente, segundo a forma de trabalho e as ferramentas utilizadas.
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4.1 Vidro frio

As técnicas de vidro frio são aquelas em que não há seu aquecimento; portanto, 
trabalha-se com o vidro já fundido, seja ele plano, seja ele oco. Entre as técnicas, 
tem-se corte, lapidação, gravação, jato de areia, corrosão e colagem, conforme 
descritas a seguir.

1) Corte – o vidro pode ser cortado por um risco feito por diamante, que 
possui uma dureza superior. Ao ser riscado, o vidro cria um “defeito” 
na superfície que facilita o corte no local marcado. Em seguida, este é 
tensionado e ocorre a fratura.

2) Lapidação – visa eliminar rebarbas, cantos vivos e partes cortantes de 
qualquer técnica utilizada na confecção da peça.

3) Gravação – utiliza-se uma ponta diamantada muito fina acoplada a um 
motor elétrico de baixa rotação. Ao entrar em contato com a peça de 
vidro, a ponta diamantada remove uma pequena parte da superfície.

4) Jato de areia – consiste em jatear o vidro com areia e água, fazendo com 
que ele fique com uma superfície fosca e desgastada; pode ser utilizado para 
a opacação e o desbaste. A opacação é um recurso de desenho, enquanto 
o desbaste é um recurso de escultura, já que produz baixo relevo.

5) Corrosão – trata-se do ataque à superfície do vidro com ácido fluorídrico, 
que possui um forte poder corrosivo. Ao atacar o vidro, o ácido deixa 
uma superfície fosca e desgastada, semelhante à do jato de areia.

6) Colagem – é um recurso bastante utilizado para restauro e acabamento 
de peças, principalmente na área artística. Podem ser utilizados diversos 
adesivos, como é o caso do silicone, do epóxi e da resina ultravioleta (UV).

4.2 Vidro quente

As técnicas de vidro quente, segundo Schuartz (2002), são aquelas em que há o 
aquecimento do vidro. Podem se dividir em técnicas de baixas ou altas temperaturas. 
As baixas trabalham com o vidro entre 450 ºC e 950 ºC; e as altas, entre 950 ºC 
e 1.600 ºC. Cada uma destas utiliza um tipo de forno específico. Para trabalhos 
em baixas temperaturas, temos a moldagem, a vitrofusão (fusing), o vidro vertido 
(casting) e a tocha; enquanto para o trabalho em altas temperaturas temos o sopro 
em cana. Essas etapas são mostradas a seguir.

1) Moldagem – consiste no aquecimento do vidro sobre um molde 
confeccionado em fibra cerâmica, manta seca ou molhada, ferro-aço, 
concreto celular ou gesso, em que o vidro obterá a mesma forma do 
molde sem atingir o estado fluido. Essa técnica também é conhecida 
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como slumping ou termoformado, e é fundamentada na capacidade 
de deformação do vidro sob o seu próprio peso, ou seja, pela ação 
da gravidade.

2) Vitrofusão – segundo Fernandes (2004), consiste no processo de fusão de 
uma ou mais chapas de vidro acomodadas sobre um molde e fundidas em 
média a 800 ºC. Esta técnica é muito utilizada em ateliês por artistas e 
artesãos. Além dos variados formatos, os produtos obtidos pela vitrofusão 
podem ter inúmeras variações decorrentes do uso de chapas de vidro de 
diferentes espessuras, cores e acabamentos.

3) Vidro vertido – neste processo um ou mais pedaços de vidro perdem 
totalmente sua forma inicial, soldando-se um ao outro; formando, assim, 
um trabalho maciço. Dependendo da qualidade do vidro, as marcas da 
solda podem aparecer mais ou menos, ou até desaparecer.

4) Tocha (maçarico) – trata-se do aquecimento de bastões de vidro, maciços 
ou ocos, por meio de um maçarico a gás.

5) Sopro em cana – de acordo com Fernandes (2004), o processo de sopro 
é predominantemente utilizado na produção industrial. Artesanalmente é 
um processo milenar de difícil execução, no qual o operador coloca 
massa vítrea na extremidade de uma haste metálica e sopra na outra 
extremidade. Por ser de difícil execução, requer anos de treino e experiência 
dos operadores, necessitando, assim, de mão de obra especializada.

5 TECNOLOGIA SOCIAL

A tecnologia social é composta por produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis 
desenvolvidos na interação com a comunidade, representando efetivas soluções 
de mudança social.5 Distingue-se da tecnologia convencional, a qual pode ser 
definida como uma tecnologia funcional para a empresa que, no capitalismo, é a 
responsável por “transformar” conhecimento em bens e serviços (Dagnino, 2004).

Dagnino (2009) cita algumas características que diferenciam a tecnologia social 
da convencional. São elas: ser adaptada a pequenos empreendimentos de caráter 
popular; não promover o controle, a segmentação e a hierarquia, presentes nas 
empresas convencionais; ser orientada para a satisfação das necessidades humanas; 
incentivar a porcentagem e a criatividade do produtor direto e dos usuários; e, 
por fim, ser capaz de viabilizar economicamente empreendimentos econômicos 
solidários (EES).

5. Conceito retirado do site da Rede de Tecnologia Social (RTS). Disponível em: <http://rts.ibict.br/rts/tecnologia-social/
tecnologia-social>.
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Outra abordagem à questão da tecnologia social, apontada por Rodrigues e 
Barbieri (2008), é conceituá-la por meio das características específicas que deve 
apresentar: potencial de geração de empregos, simplicidade organizacional, pequena 
escala de produção, algum grau de adaptabilidade ao ambiente sociocultural, 
autossuficiência local e regional, economia no uso de recursos naturais, preferência 
pelo uso de recursos renováveis e controle social.

Com a revolução tecnológica da informática e dos sistemas de comunicação, 
as distâncias foram reduzidas em todos os sentidos, tanto horizontalmente na 
sociedade quanto nas relações entre o local, o nacional e o global. É em razão 
dessas características atuais que as experiências inovadoras de desenvolvimento 
de técnicas e metodologias participativas, orientadas para a inclusão social, são 
portadoras de um potencial transformador, que também não estava presente em 
períodos históricos anteriores (Bava, 2004).

Thomas (2009) afirma que o maior objetivo das tecnologias sociais é 
responder à problemática de desenvolvimento comunitário, promovendo a inclusão 
social com a geração de renda e de alternativas técnico-produtivas em cenários 
socioeconômicos de extrema pobreza.

Compreende-se, desta forma, que as tecnologias sociais estão sendo 
desenvolvidas focalizando a inclusão social, coletiva e solidária. É importante 
destacar que a participação da comunidade envolvida no processo de construção 
do conhecimento e da tecnologia é fundamental, sendo preciso incorporar os 
interesses e saberes dos grupos excluídos como forma de construir sua autonomia.

A superação dos limites técnicos e a participação dos catadores e das catadoras 
na criação e no uso de tecnologia social podem contribuir, por exemplo, para o 
aprimoramento de suas atividades tanto autogestionárias quanto produtivas (coleta, 
separação, beneficiamento e comercialização dos resíduos), tendo, por conseguinte, 
um avanço na cadeia produtiva da reciclagem (Lima et al., 2013).

6 O CAVI

O Cavi começou a organizar-se em 2004, quando ainda era informal, congregando 
um grupo de catadores de materiais recicláveis que atuava no lixão de Campina 
Grande, na Paraíba. O trabalho foi concretizado a partir de um projeto desenvolvido 
por professores do Departamento de Engenharia de Materiais da UFCG e fomentado 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A princípio, as ações empreendidas nesse projeto, conforme aponta Morais 
(2014), tinham iniciativas voltadas para reverter a degradante condição de vida 
dos catadores do lixão de Campina Grande, que trabalhavam de forma individual 
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ou mesmo em outros grupos, favorecendo a sua inserção social e econômica no 
sistema de beneficiamento, reutilização e reciclagem de materiais vítreos.

No intuito de fortalecer o empreendimento autogerido, a Iuees/UFCG vem 
buscando capacitar os catadores de forma a gerar uma melhoria da viabilidade 
econômica de seus empreendimentos. Até o momento, já foram administrados vários 
cursos para auxiliar as catadoras do Cavi na gestão autônoma do empreendimento 
sobre as mais diversas temáticas, a saber: coleta seletiva; tecnologia e reciclagem 
de vidros; manuseio de equipamentos (fornos, trituradores e outros); plano de 
negócios; e alfabetização (figura 2).

FIGURA 2
Alfabetização das catadoras do Cavi

Elaboração das autoras.

Todas as formações do grupo aconteceram no próprio galpão de trabalho 
(figura 3), denominado Unidade de Beneficiamento e Reciclagem de Materiais 
Vítreos, com área de aproximadamente 460 m², localizado no bairro do Serrotão, 
onde reside a maioria dos catadores de resíduos de Campina Grande. O espaço 
conta sempre com a presença dos extensionistas da Iuees/UFCG, que acompanham 
e auxiliam as catadoras na construção e organização de uma forma própria de 
trabalho autogestionário.
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FIGURA 3
Galpão de trabalho do Cavi

Elaboração das autoras.

O Cavi se diferencia dos demais empreendimentos do município no 
seguimento de resíduos sólidos por desenvolver não apenas as atividades de coleta e 
comercialização de materiais recicláveis (plástico, papel e papelão), mas, principalmente, 
pela transformação do vidro em artefatos decorativos por meio da reciclagem, 
contribuindo, portanto, para minimizar o impacto ambiental e melhorar a renda 
mensal. Assim sendo, a reciclagem do vidro é considerada um meio para se atingir 
autonomia na gestão do empreendimento por parte da Iuees/UFCG e não um 
fim em si mesmo.

7 MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento dos artefatos vítreos, foram utilizados: resíduos de vidro, 
provenientes de doações de empresas (vidraçarias, lojas) e particulares; martelo e 
bolsas de tecido, para triturar o vidro; cortador de vidro com ponta diamantada, 
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para ser usado em vidros planos; moldes de cerâmica e de concreto celular, para a 
montagem das peças; e lixa metálica, necessária para a fase de acabamento. Além 
destes materiais citados, foi utilizado um forno elétrico modelo Linn Elektro 
Therm, com dimensões internas de 60 cm x 60 cm x 75 cm, para a fusão do vidro.

Para a reciclagem do vidro, foram realizadas pesquisas de campo e oficinas no 
intuito de capacitar as catadoras em vitrofusão e moldagem. Ambas são técnicas 
de vidro quente, nas quais ocorre o amolecimento ou a fusão do vidro no processo de 
aquecimento do forno.

Foram realizados diversos estudos para a determinação do tratamento térmico 
(temperatura e tempo de fusão) adequado aos resíduos vítreos, analisando-se aspectos 
como: comportamento do vidro quando submetido a diferentes temperaturas; 
interação entre os materiais dos moldes e o resíduo vítreo (conjunto) no desmolde; 
características visuais dos vidros após a fusão e a vitrificação.

Finalizado o processo de fusão, o forno é aberto (pequena abertura), e os 
artefatos só são retirados depois de resfriados.

7.1 Processo de produção

A metodologia utilizada neste trabalho obedece à sequência que está representada 
no fluxograma da figura 4.

FIGURA 4
Etapas do processo de reciclagem dos vidros

Beneficiamento
dos resíduos

vítreos

Trituração ou
corte dos
resíduos

Preparação dos
moldes

Montagens das
peças

Processo de
fusão das peças

Acabamento

Fonte: Dias (2014).

A seguir estão as etapas detalhadas do processo de produção de artefatos 
vítreos feitos a partir da reciclagem de vidros. O registro fotográfico foi realizado 
no Cavi pelas autoras.
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7.1.1 Primeira etapa

Após a coleta, os vidros foram separados por tipo (plano ou oco). Depois, foram 
lavados e distinguidos por cor (figura 5).

FIGURA 5
Tipos de vidro utilizados e início do beneficiamento dos resíduos
5A – Armazenamento dos vidros coletados



420 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

5B – Resíduos de vidro plano

5C – Lavagem dos vidros

Fonte: Dias (2014).

7.1.2 Segunda etapa

Os moldes utilizados na fabricação dos artefatos foram confeccionados em argila 
(figura 6A) e em blocos de concreto celular (figura 6B) – produto constituído pela 
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mistura de cal, cimento, areia, pó de alumínio e água (argamassa). Este último 
permite esculpir formas e desenhos variados em baixo relevo para ser aplicada a 
técnica do termoformado.

Os moldes em argila podem ser adquiridos no mercado (telhas, pratos, 
recipientes) ou desenvolvidos originalmente pelo designer e modelados pelo artesão. 
Ambos os moldes podem ser reutilizados após a queima do vidro, porém os que 
são fabricados em cerâmica possuem vida útil maior.

Neste trabalho os moldes foram isolados com caulim para facilitar a 
desmoldagem das peças.

FIGURA 6
Moldes utilizados para a conformação das peças
6A – Molde de argila sendo isolada com gesso
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6B – Folha esculpida no molde de concreto celular

Fonte: Dias (2014).

7.1.3 Terceira etapa

Para a decoração das peças, utilizou-se vidro em pedaços pequenos, obtidos a partir 
da trituração manual, e bolsas de tecido (figura 7A) em que o vidro é colocado e 
triturado com o auxílio de um martelo. Os resíduos também foram separados por 
tipo e cor no momento da moagem (figura 7B).

No triturador elétrico (ou triturador para tambor), os pedaços de vidro 
extraídos são grandes e pouco usados na produção de peças feitas no Cavi.
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FIGURA 7
Processo de trituração do vidro oco
7A – Bolsa de tecido em que o vidro é triturado manualmente

7B – Vidros triturados em bolsas separadas

Fonte: Dias (2014).
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7.1.4 Quarta etapa

Quando foram usados vidros planos (resíduos de vidraçaria), estes foram ajustados 
ao tamanho desejado com o auxílio de régua de corte e um cortador de vidro com 
ponta diamantada (figura 8).

FIGURA 8
Técnica utilizada para obter o tamanho desejado do vidro plano
8A – Corte no vidro plano
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8B – Risco feito na superfície do vidro usando um cortador de vidro

Fonte: Dias (2014).

Para realização do corte, deve-se riscar o vidro de uma extremidade a 
outra, com formas retas ou levemente curvas. O risco provocará uma fissura 
na superfície do vidro, que em seguida deverá sofrer um choque mecânico com 
a parte posterior do cortador de vidros, exatamente no risco, porém na face 
inferior. Este choque mecânico irá provocar uma tensão que fará o vidro ser 
fraturado em função da existência de um defeito superficial.

Após o corte, as extremidades do vidro são polidas com o uso de lixas metálicas 
a um ângulo de 45º, evitando-se, assim, acidentes.

O vidro pode estar posicionado sobre o molde de várias maneiras; as três mais 
utilizadas são descritas a seguir e apresentadas na figura 9.

1) Interno sem aba – o vidro fica totalmente no interior da parte côncava 
do molde. Neste caso, após a fusão, o vidro desce em relação à posição 
inicial, diminuindo a largura.
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2) Interno com aba – o vidro fica apoiado em abas laterais, de maneira a 
requerer um mínimo de elasticidade para entrar na parte côncava do 
molde durante a fusão.

3) Externo – trata-se de um molde convexo, em que o vidro é trabalhado 
pelo lado de fora.

FIGURA 9
Posição e resultado da fusão do vidro em relação ao molde

Posição do vidro em relação ao molde

interno sem aba interno com aba externo

Fonte: Schuartz (2002).

7.1.5 Quinta etapa

Com os moldes preparados, os artefatos podem ser criados utilizando-se um ou 
mais tipos de vidro (oco ou plano) na mesma peça (figuras 10 e 11).

FIGURA 10
Montagem das peças com resíduos de vidro em molde cerâmico
10A – Montagem de peça com vidro oco na forma de cerâmica
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10B – Montagem de peça com vidro plano na forma de cerâmica

Elaboração das autoras.

FIGURA 11
Montagem das peças com resíduos de vidro em molde de concreto celular
11A – Montagem de peça no molde de concreto celular
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11B – Peça montada no molde de concreto celular

Fonte: Iuees/UFCG, 2014.
Elaboração das autoras.

7.1.6 Sexta etapa

Finalizada a montagem, as peças foram levadas ao forno (figura 12A) com uma 
programação de tempo e temperatura preestabelecida para cada tipo de vidro. 
Para a produção no Cavi, as peças são aquecidas até 800 ºC e mantidas nesta 
temperatura por um determinado tempo. Após este período, é provocado o choque 
térmico com a abertura do forno, e as peças são resfriadas lentamente até atingir 
temperatura ambiente (figura 12B).
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FIGURA 12
Equipamento utilizado no processo de fusão das peças
12A – Forno elétrico utilizado no Cavi
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12B – Disposição das peças no forno para iniciar o processo de fusão

Elaboração das autoras.

8 RESULTADOS

Após a conclusão do ciclo de fusão e resfriamento, as peças são extraídas dos moldes. 
Devido à temperatura de queima de 800 ºC, pode-se observar a conformação 
total do material ao molde. No caso dos vidros planos, suas extremidades ficam 
abauladas, o que evita o risco de acidentes.
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FIGURA 13
Etapas da modelagem do vidro oco
13A – Montagem

13B – Fusão
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13C – Desmoldagem

Elaboração das autoras.

FIGURA 14
Etapas da modelagem do vidro plano em molde cerâmico
14A – Montagem
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14B – Resultado pós-queima visto de cima

14C – Detalhe do resultado

Fonte: Iuees/UFCG, 2014.
Elaboração das autoras.
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FIGURA 15
Etapas da modelagem do vidro plano em molde de concreto celular

15A – Peça ao ser retirada do forno

15B – Resultado pós-queima

Elaboração das autoras.
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As diferentes composições utilizadas entre vidro plano e oco apresentaram 
resultados satisfatórios quanto ao aspecto final dos artefatos, estimulando, dessa 
forma, o trabalho das mulheres do Cavi.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo procurou mostrar um exemplo da aplicação das técnicas do processo 
de reciclagem de vidro desenvolvidas no Cavi, visto que o uso e a aplicação de 
materiais recicláveis do tipo resíduo vítreo na produção das peças tendem a 
crescer e gerar novas tecnologias “limpas”, com grande valor para o meio 
ambiente e a sociedade.

Dentro do aspecto ambiental, é válido dizer que esse processo pode ser 
considerado limpo, não produzindo rejeitos (o que não é comum na maioria 
dos processos de fabricação de outros produtos). Ele também contribui para a 
preservação de matéria-prima natural, pois não foi necessária a adição de qualquer 
matéria-prima virgem (areia, feldspato, carbonato de sódio, entre outros).

Além da confecção de peças em vidro por meio da reciclagem, todos os 
membros da associação possuem atividades semanais distintas e essenciais para o 
desenvolvimento socioeconômico do grupo.
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