
Rafaela Bonsenhor 
IC Voluntária – 2016/2017 

 

 RECICLAGEM DE METAIS EM ARQUITETURA E DESIGN  

ORIENTADOR: Prof. Dr. Antonio Castelnou (DAU-UFPR) 
 
TÍTULO DO PROJETO: Green Architeture: Estratégias de sustentabilidade aplicadas à arquitetura e design  
 
BANPESQ/THALES: 2014015429  



OBJETIVOS 
DA PESQUISA 

 PESQUISAR sobre o processo de 
reciclagem, relacionando-o à questão da 
sustentabilidade arquitetônica,  
 

 ABORDAR a reutilização de materiais 
metálicos, seja por meio do seu 
reaproveitamento como de sua 
reciclagem, na arquitetura e no design 

 
 SELECIONAR, ILUSTRAR e ANALISAR 

casos de reuso ou reciclagem de metais 
tanto na arquitetura como no design 



METODOLOGIA 

 PESQUISA EXPLORATÓRIA de cunho 
teórico-conceitual 
 

 REVISÃO WEB-BIBLIOGRÁFICA com 
coleta e sistematização de informações; 
 

 SELEÇÃO, DESCRIÇÃO e ANÁLISE de 03 
(três) obras 

 
 Redação de RELATÓRIO e montagem da 

apresentação para o EVINCI 



INTRODUÇÃO 

Teoria dos 3 R’s como uma prática sustentável: 
 
 REDUZIR: O que leva à diminuição da geração de resíduos, tanto por 

meio da minimização na fonte quanto pela redução do desperdício 
 

 REUTILIZAR: O que leva à otimização do uso para outras finalidades, 
sem haver qualquer transformação antes do descarte final 

 
 RECICLAR: O que leva o material voltar ao processo produtivo original 

como matéria-prima no processo de manufatura 



Ciclo de vida útil linear para materiais e produtos 
 

Ciclo de vida útil fechado para materiais e produtos. 
 



REVISÃO DA LITERATURA 

 Os METAIS são materiais de elevada durabilidade, resistência 
mecânica e facilidade de conformação, sendo assim muito utilizados 
em equipamentos e estruturas 
 

 Foi em meados do século XVIII que o ferro começou a ser utilizado 
em escala industrial, devido aos processos de REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL (1750-1830) iniciados dos países mais desenvolvidos – 
como Inglaterra, França e Alemanha 

 

 O AÇO – liga metálica formada pela associação de ferro e carbono –  
foi desenvolvido em 1856, a partir de quando alcançou grande 
repercussão no meio industrial por ser mais resistente que o ferro 
fundido e igualmente servir de matéria-prima para fábricas 



 O Brasil começou a desenvolver suas INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS 
somente na década de 1920, deixando de importar nos anos 1970 e 
passando a exportar, já que atualmente produz mais de 35 milhões de 
toneladas de aço 
 

 A aplicação do ferro e aço na arquitetura cresceu a partir do século 
XVIII, tendo a revolução estrutural iniciada com as obras do 
engenheiro francês Gustave Eiffel (1832-1923) e consolidada com a 
proliferação dos arranha-céus produzidos pela ESCOLA DE CHICAGO 
(EUA) em finais do século XIX 
 

 Com o MOVIMENTO MODERNO (1915/45) e, em especial, devido ao 
arquiteto alemão Mies van der Rohe (1886-1969), o aço adquiriu uma 
abordagem estética, quando se passou a valorizar a pureza formal da 
sua estrutura acompanhada pela transparência do vidro 



 No século passado, a crescente demanda por produtos em ferro, aço e 
vidro, acabou influenciando o aumento da extração de madeira para 
produção de carvão vegetal e, consequentemente, a emissão de gases 
poluentes na atmosfera pela sua queima, levando à CRISE AMBIENTAL  
 

 A CONSTRUÇÃO CIVIL consome cerca de 2/3 da madeira natural 
extraída e a maioria das florestas não é adequadamente manejada. Isto 
apontou para a reciclagem como alternativa à redução do consumo de 
energia na produção de materiais.  
 

 A RECICLAGEM DE SUCATA permite produzir um novo aço 
consumindo cerca de 70% da energia gasta para produção a partir de 
matérias-primas naturais. O metal pode levar mais de 100 anos para se 
decompor, o que traz consequências irreversíveis ao meio ambiente. 
Por sua vez, pode ser reciclado inúmeras vezes, evitando a poluição. 
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 DATA E LOCAL: 2000/2006 – Nova York (EUA) 
 

 AUTORIA: Norman Foster 
 

 ÁREA:  79.500 m² (182 m de altura) 

1 Hearst Tower 

 Torre de 42 andares construída sobre 
embasamento de 6 andares (Edificício Art Déco 
do final dos anos 1920) 
 

 O miolo da edificação preexistente foi demolido, 
restando apenas as paredes das fachadas 
externas, as quais serviriam de vedação para o 
grande lobby do prédio novo 
 

 Painéis de vidro ligam o edifício novo ao antigo 



 Estética resulta de sua estrutura de aço inoxidável 
composta pelo SISTEMA DIAGRID, além de 
permitir reduzir a quantidade de aço em até 20% 
se comparado a uma armação estrutural 
convencional (alta eficiência em termos de peso), o 
que levou a uma  economia de cerca de 2.000 
toneladas de aço 
 

 Primeiro edifício de escritórios de Nova York a ter 
classificação Gold (“Ouro”) do programa Leadership 
in Energy and Environmental Design – LEED. 
 

 Arranha-céu resultante consome cerca de 25% a 
menos de energia se comparado a edifícios 
comuns de mesmo porte 
 

 Reciclagem do aço foi a principal chave da 
sustentabilidade dessa estrutura, mais de 75% dos 
resíduos da demolição foram reciclados. Toda a 
estrutura foi concebida com 85% de aço reciclado 

 



 DATA E LOCAL: 2011 - Redfern, Sidney (Austrália) 
 

 AUTORIA: Raffaello Rosselli 
 

2 Tinshed Studio 

 Reutilização de folhas metálicas corroídas de um 
antigo galpão localizado em Sidney, justificada pelo 
fato do revestimento ser uma imagem australiana 
icônica: Como era o ÚNICO GALPÃO remanescente 
na área, resolveu-se deixá-lo como uma lembrança 
do passado industrial daquela região da cidade 

 

 Esquadrias ganharam molduras feitas de AÇO 
CORTEN com os mesmos tons da ferrugem laranja 
da fachada, o que reafirmou a ligação do novo com 
o antigo proposta pelo arquiteto 



 Térreo ocupado por um estúdio/ 
garagem, juntamente com um 
depósito e um banheiro; enquanto o 
andar superior oferece um estúdio/ 
apartamento em um espaço único 
com planta livre e um banheiro 
 

 

 Em contraste com o exterior, o 
interior do edifício tem um 
acabamento claro e limpo, com 
paredes brancas e pisos de madeira 
compensada 

. 
 

 Trata-se de em um exemplo 
arquitetônico de como o metal 
pode ser reutilizado IN NATURA, ou 
seja, sem passar por processos 
químicos, mantendo sua aparência 
original 

 



 DATA E LOCAL: 2009 - Ho Chi Mihn  (Vietnã)  
 

 AUTORIA: John Reeves 
 

3 Cast Aluminium Collection 

 Proposta lançada no Salone del Mobile 2009 em 
Milão (Itália). 
 
 

 Primeira série de design que é feita quase 
completamente em ALUMÍNIO sólido 100% 
reciclado. 
 
 

 Forma orgânica da cadeira CAS1 inspirada no 
formato da escápula humana (osso localizado atrás 
do tórax), o qual influenciou na concepção do 
encosto da cadeira, possível de ser moldado com o 
emprego de metal fundido líquido 

 



 Coleção com vários tipos de 
móveis que são muito 
resistentes às intemperes, além 
de suportarem elevadas cargas 
 

 Todas as peças possuem 
FORMAS ORGÂNICAS, 
semelhante às formações de 
grutas  e toda a natureza, 
incluindo contornos humanos 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 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. Poucos 
casos de valor – na maioria, estrangeiros – estão disponíveis para consulta, o que 
leva à dificuldade em se encontrar obras de relevância. Isto acontece pelo fato 
desses métodos ainda serem vistos como meras curiosidades – ou mesmo, 
apenas lixo reutilizado –, acabando por não se dar o devido valor e importância 
a essas práticas sustentáveis no cotidiano profissional. 
 

 Foi possível constatar a valorização da questão da SUSTENTABILIDADE nos 
casos abordados, que se deu por meio da reciclagem do metal e que vem 
ocorrendo nos últimos anos em obras arquitetônicas que não mais se restringe 
apenas ao seu uso estrutural, mas também amplia suas áreas de aplicação, 
inclusive em revestimentos, decoração e mobiliário.  
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