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Introdução e objetivos: 

A madeira, por se tratar de uma matéria-prima 

renovável e de grande e diversa aplicabilidade, 

colabora positivamente para o equilíbrio ecológico, 

em especial no que se refere à construção civil. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral estudar a 

aplicação da madeira reciclada – seja esta de 

reflorestamento como de demolição –, na arqui-

tetura e design contemporâneo, caracterizando e 

ilustrando casos em que se pode observar os 

processos de sua reutilização, variando de acordo 

com a necessidade e adequabilidade do material. 
 
 Materiais e métodos: 

De caráter exploratório, este estudo teórico-

conceitual baseia-se em revisão web-bibliográfica 

sobre o tema e em 04 (quatro) casos específicos 

que, descritos e ilustrados, visaram corroborar para 

a compreensão do reaproveitamento da madeira 

como alternativa à prática sustentável na 

arquitetura e no design contemporâneo. 

Resultados e discussão: 

Como resultado, foram definidos 02 (dois) estudos de casos 

referentes à madeiras de reflorestamento (sendo um exemplar 

de arquitetura e outro de desgin) e outros 02 (dois) casos 

referentes à madeiras de demolição (sendo, também, um 

exemplar de arquitetura e outro de design). Assim, enquanto 

que a Villa Welpeloo (Caso I) foi resultado do reprocessamento 

da madeira de carreteis, a BARNagain Home (Caso II) utilizou-

se de madeira de demolição. Da mesma forma, enquanto a 

Linha de mobiliário Shavings (Caso III) empregam uma mistura 

de resina a serragem de madeira, a Poltrona Giratória Radar 

(Caso IV) trabalha com o reuso da madeira descartada. Em 

todos os casos, ficou evidente a potencialidade da madeira 

reciclada em suas mais diversas aplicações. 

Conclusões: 
Este estudo permitiu apresentar, descrever e ilustrar as 
possíveis aplicabilidades da reciclagem da madeira tanto em 
uma arquitetura de qualidade quanto em um mobiliário eficiente 
e de estética agradável. Seu reaproveitamento conduz a 
construção civil para uma prática cada vez mais condizente 
com as demandas sociais e ecológicas da atualidade. 
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