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Introdução e objetivos: 

A questão ambiental está cada vez mais presente 

em pauta global nas últimas décadas. Uma das 

alternativas que vem ganhando força corresponde 

ao reaproveitamento e reutilização de equipa-

mentos e materiais, o que poupa matéria-prima e 

energia, além de reduzir a quantidade de resíduos 

sólidos. Diante disto, esta pesquisa procurou 

abordar a reciclagem de metais aplicada à ar-

quitetura e design, cujas variadas vantagens inclu-

em a diminuição do gasto energético na produção 

de bens, contribuindo com a sustentabilidade. 

Materiais e métodos: 

De cunho exploratório e caráter teórico-conceitual, 

a pesquisa adotou, como metodologia, a revisão 

web-bibliográfica, além do estudo descritivo e 

analítico de 03 (três) exemplos de reuso metálico, 

estes selecionados conforme as escalas: um 

edifício, uma residência e um tipo de mobiliário. 

Resultados e discussão: 

Foram selecionados três casos de reciclagem e 

reutilização de metais na arquitetura e design: 
 

1  Hearst Tower  (2000/06 Nova York, EUA)  

2  Tinshed Studio (2011 Sidney, Austrália) 

3  Cast Aluminium Collection (2009 HoChiMihn, Vietnã) 
  

Para cada um, analisou-se as principais 

informações disponíveis de projeto e solução 

sustentável. Todas as obras exemplificam a 

várias maneiras como o metal pode ser 

reutilizado – sem passar por transformações 

químicas – como no Caso 2; ou reciclado –  

voltando a ser matéria-prima e transformado em 

um novo objeto – como nos Casos 1 e 3. São 

basicamente exemplos ilustrativos das poten-

cialidades que a reciclagem de metais oferece 

aos profissionais contemporâneos. 

Conclusões: 
Constatou-se que embora haja muito alarde sobre a 
importância da reciclagem dos metais – devido à divulgação na 
mídia –, a quantidade de exemplos na prática ainda é muito 
pequena, principalmente no Brasil. Isto acontece pelo fato 
desses métodos ainda serem vistos como meras curiosidades 
– ou até como lixo reutilizado –, não se dando o devido valor a 
essas práticas sustentáveis no cotidiano profissional. 
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