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VIDRO INTELIGENTE: O USO DOS VIDROS POLARIZADOS NA ARQUITETURA 

SUSTENTÁVEL 

RESUMO 

O vidro nasceu a milhares de anos por acaso, pela civilização fenícia. Com o passar 

dos anos, as técnicas para sua criação e modelagem foram-se aperfeiçoando até se 

espalhar pela Europa e depois pelo Brasil. 

https://www.cebrace.com.br/#!/enciclopedia/interna/a-historia-do-vidro 

O vidro é um material muito utilizado na construção civil, tanto em áreas externas 

como áreas internas, tendo vantagens como: transparência, economia de energia 

artificial, rigidez, é um dos poucos materiais com muitas pesquisas de 

desenvolvimento tecnológico e é um material altamente sustentável por ser seu ciclo 

de vida infinito. O vidro polarizado é um tipo especial de vidro, com uso mais 

contemporâneo. 

Esta pesquisa visa estudar o uso do vidro polarizado na construção civil, analisado 

vantagens e desvantagens do mesmo. Salienta-se que, por ser um sistema novo no 

Brasil, ainda existe pouco referência bibliográfica e técnica sobre o tema. 

INTRODUÇÃO 

O vidro é um dos elementos mais comuns usados na construção civil, agregando 

grande valor e importância às edificações. Apresenta diversas aplicações como: 

esquadrias, pisos, escadas, prateleiras, decoração, fachadas de edifícios e 

residências.(https://blogdopetcivil.com/2016/06/16/veja-o-mundo-atraves-de-vidros-

inteligentes/)                                                                                                                                                                               

Com o passar do tempo, o vidro se tornou um material muito utilizado, versátil e  

se rendeu à inovação com o uso da tecnologia que permitiu mudanças nas 

propriedades do vidro criando tipos e estilos diferentes. Essa inovação chamamos de 

vidro inteligente, vidro polarizado ou vidro privativo.  

O vidro inteligente representa uma tentativa de revolucionar o modo com que as 

pessoas ocupam e dividem determinados ambientes. 

Os vidros inteligentes pertencem a uma família de vidros especiais que usam da 

tecnologia para atender às necessidades de cada cliente sendo capaz de mudar 

suas propriedades e aparência e temperatura ambiente. É utilizado em ambientes 

internos, externos, divisórias, portas, janelas de residências, janelas de aeronaves, 

barcos, trens, teto solar de veículos, porta e visores de refrigeradores, vitrines, para 

https://blogdopetcivil.com/2016/06/16/veja-o-mundo-atraves-de-vidros-inteligentes/
https://blogdopetcivil.com/2016/06/16/veja-o-mundo-atraves-de-vidros-inteligentes/


decoração de residência, escritório, entre outros. 

(https://blogdopetcivil.com/2016/06/16/veja-o-mundo-atraves-de-vidros-inteligentes/) 

Algumas de suas características e vantagens são: economia de energia; o vidro com 

MDV-switch também pode ser controlado por controle remoto, sensor de presença, 

timer, aplicativo no smartphone e fechadura de portas; proporciona privacidade e 

segurança; possui excelente durabilidade; apresenta tamanhos customizados; 

podem ser usados em ambientes internos e externos; manuseio simples e seguro; 

controle de luz; conforto visual e luminosidade; projetor de tela podendo receber 

projeção de vídeos e imagens; rápido tempo de acionamento. ( 

http://www.psdovidro.com.br/vidro-inteligente-tecnologia/); 

(https://blogdopetcivil.com/2016/06/16/veja-o-mundo-atraves-de-vidros-inteligentes/) 

OBJETIVOS  

Este artigo visa compreender a utilização do vidro polarizado (vidro inteligente) como 

uma inovação nos projetos da arquitetura sustentável, analisando suas 

propriedades, vantagens, desvantagens e desempenho ambiental; estudando sua 

aplicação e viabilidade no uso do vidro nos projetos arquitetônicos. Deseja-se ainda 

contribuir para a divulgação do sistema em estudo, uma vez que existe pouco 

bibliografia técnica sobre o tema. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da presente pesquisa está sendo realizada com base em artigos 

científicos referente a sustentabilidade, história do vidro, reciclagem e ciclo de vida 

do mesmo; em contato com algumas empresas que fabricam o vidro polarizado 

DESENVOLVIMENTO 

Para projetar com melhor qualidade o projeto tem que ser sustentável, com 

conforto ambiental e com uma boa iluminação. 

Como citado Corrêa (2009) ”O Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação 

em Construção  (CIB) define que a construção sustentável como “o processo 

holístico para restabelecer e manter a harmonia entre os ambientes natural e 

construído e criar estabelecimentos que confirmem a dignidade humana e 

estimulem a igualdade econômica” (CIB, 2002, p.8). 

Um dos materiais com a possibilidade de reciclagem é o vidro que pode ser reciclado 

quantas vezes necessárias sem perder suas propriedades.  



O mesmo autor comenta que “um fator que pode dificultar e até mesmo impedir sua 

reciclagem é a adição de filmes e películas, pois alguns não são possíveis removê-las 

e outros são necessários processos químicos tóxicos. ’’ 

Ainda Corrêa (2009) coloca que,  para que uma construção seja sustentável é 

necessário ter três condições fundamentais que são: 

Condição 1 – Um projeto de sustentabilidade tem que ter qualidade 

Condição 2 – Sustentabilidade não combina com informalidade 

Condição 3 – Busca constante pela inovação 

Segundo Nascimento, Leão e Rocha (2016) “Para que um edifício seja considerado 

sustentável, alguns benefícios devem ser destacados como: conforto, confiabilidade, 

funcionalidade, qualidade de vida para o usuário e também para a própria edificação, 

eficiência energética,” buscando reduzir os impactos causados no meio ambiente e 

aumentar a autonomia. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da análise de referências bibliográficas, realizadas até o momento, observa-

se que o vidro polarizado é um material versátil, de inúmeras aplicações na construção 

civil, com grande apelo sustentável, pois seu ciclo de vida é praticamente infinito. 

No entanto, ainda se deseja, ao final dos estudos, obter diretrizes para análise e 

implantação de sistemas de vidros polarizados, adequados a cada situação projetual, 

dentro do Município de São Paulo, através de estudo de caso prático. 
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