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1 TÍTULO 

Reciclagem de Metais em Arquitetura e Design. 

2 ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

Não houve alterações realizadas no cronograma da pesquisa, seguindo-se o plano de 

acordo com o que foi preestabelecido. 

3 RESUMO 

De caráter descritivo e cunho exploratório, este trabalho de iniciação científica faz parte do 

projeto de pesquisa intitulado Green Architeture: Estratégias de sustentabilidade aplicadas à 

arquitetura e design sobre reciclagem e tem como objetivos uma investigação web-bibliográfica 

com estudo de casos sobre a reutilização de materiais metálicos, tanto na construção civil como 

no desenho industrial, seja por meio do seu reaproveitamento como de sua reciclagem. Realizou-

se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, tais como artigos, periódicos e 

livros, nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on line, que tratavam direta ou 

indiretamente sobre a questão da sustentabilidade e também da reciclagem de metais.  

Os textos desse relatório abordam, de forma abrangente, como o metal é fabricado, 

descartado e reutilizado ou reciclado, podendo ou não constituir em um novo uso. Em seguida, 

fez-se o estudo de 03 (três) casos que permitiram constatar na prática o que foi abordado na 

revisão teórica, procurando ilustrá-los, descrevê-los e analisá-los em seus aspectos estruturais, 

funcionais e estéticos. Concluir-se a pesquisa com algumas observações finais, além da 

elaboração deste relatório final e a preparação da apresentação dos resultados em evento de 

iniciação científica da UFPR. 

Palavras-chave: Arquitetura Sustentável. Sustentabilidade. Reciclagem.  

4 INTRODUÇÃO 

Em um mundo de crescente pressão populacional, acompanhada pelo aumento da 

pobreza e dos conflitos sociais; e escassez de alimentos, terra aráveis e água – além da poluição, 

das alterações climáticas e do risco à camada de ozônio como reflexos e desdobramentos do 

desenvolvimento vivenciado pela humanidade desde a Revolução Industrial (1750-1830) até hoje 

–, surgiram questionamentos da ação humana sobre a natureza e seus impactos quiçá 

irreversíveis. Tal debate deu origem ao chamado Despertar Ecológico, ocorrido entre os anos 

1960 e 1970; momento em que a natureza passou a ser vista como algo limitado, formado por um 

conjunto de ecossistemas do qual o homem faz parte e é responsável pela manutenção de seu 

equilíbrio. (CASTELNOU, 2105) 
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Em 1968, segundo Szabo, Guerra et Russo (2005), o Club di Roma1 deu início às 

projeções matemáticas para o futuro com resultados alarmantes diante da finitude do planeta, o 

qual chegaria ao seu limite no período de 100 anos no ritmo de desenvolvimento industrial e 

crescimento populacional em que se encontrava. O ápice deste debate, como afirma Muller 

(2011), ocorreu no ano de 1972, em Estocolmo (Suécia), no primeiro encontro da ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU na tentativa de conciliação entre desenvolvimento e proteção ao meio 

ambiente. Tratava-se da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem 

(CNUMAH)2.  

A década de 1970 foi também a época da crise energética, que afetou com grande impacto 

a arquitetura de até então, a qual fazia uso de sistemas de ar-condicionado devido ao baixo custo 

da energia elétrica. Tais sistemas possibilitaram a execução de muitos edifícios envidraçados em 

qualquer parte do mundo – com destaque aqueles preconizados pelo arquiteto Mies van der Rohe 

(1886-1969) e seus seguidores –, que desconsideravam aspectos climáticos de cada região. Foi 

naquele momento que surgiu o interesse pela chamada Arquitetura Bioclimática. (SZABO, 

GUERRA et RUSSO, 2005) 

O conceito de “sustentabilidade” passou a ser difundido somente na década seguinte, nos 

anos 1980, por ocasião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) 

e seu diagnóstico feito por meio do Relatório Brundtland3, em 1987, elaborado por uma equipe 

liderada pela então Primeira-Ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland (1939-) e que 

disseminou as ideias relacionadas ao “desenvolvimento sustentável” por todo o mundo. No ano de 

1992 – em exatamente 20 anos após a primeira reunião em Estocolmo –, uma nova conferência 

da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento foi realizada, a ECO’92. Foi devido a esta 

conferência realizada no Rio de Janeiro que nasceu a Agenda 214; um programa de ações 

nacionais e internacionais que incorporou questões socioeconômicas ao debate ambiental. 

(BARBIERI, 1997) 

                                                 
1
 Fundado em 1966, tratava-se de um grupo formado por intelectuais, que se reuniam para discutir assuntos da política, economia 
internacional e, principalmente, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em 1972, tornou-se muito conhecido pela 
publicação do relatório com título Os Limites do Crescimento, o qual ficaria conhecido como Relatório do Clube de Roma, em que 
tratava de problemas que o futuro desenvolvimento da humanidade enfrentaria, tais como: energia, poluição, saneamento, saúde, 
ambiente, tecnologia e crescimento populacional. (BELLEN, 2006) 

2
 Essa conferência teve como preocupação principal, de acordo com Bellen (2006), o crescimento populacional, além do processo de 
urbanização e da tecnologia envolvida na industrialização. Devido a este evento internacional surgiram os termos 
Ecodesenvolvimento e Eco-arquitetura ou Arquitetura Ecológica – corrente pós-moderna que defendia o uso de materiais que não 
agredissem o meio ambiente, de modo a minimizar seu efeito sobre os recursos naturais. (CASTELNOU, 2015) 

3
 O Relatório Brundtland elaborado a partir da CNUMAH foi publicado posteriormente com o título Nosso Futuro Comum (1991). Nele 

foi estabelecido o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo “um processo de transformação no qual a exploração dos 
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”. (BRUNDTLAND, 1991, p.49) 

4
 Consiste no documento oficial lançado na ECO’92 e que se constituiu de uma proposta de planejamento participativo para alcançar a 

o desenvolvimento sustentável, através da análise da situação de um país, região ou município (BARBIERI, 1997). Com a Agenda 
21, tornou-se necessária a descentralização do poder político e dos recursos financeiros para se ter uma boa administração, 
transferindo-a sucessivamente para as autoridades locais, que estão a par das necessidades de sua área e, portanto, mais aptas a 

agir prontamente. Através de um roteiro de ações concretas, com metas, recursos e responsabilidades definidas, que devem ser  “

obtidas através de um consenso social, consistia basicamente em um programa estratégico e universal para se alcançar a 
sustentabilidade. ” (CASTELNOU, 2015, p. 147) 
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Um ano após a ECO’92, Szabo, Guerra et Russo (2005) afirmam que os arquitetos se 

pronunciaram sobre a questão da sustentabilidade através de um congresso realizado pela UNIÃO 

INTERNACIONAL DOS ARQUITETOS – UIA, em conjunto com a o AMERICAN INSTITUTE OF 

ARCHITECTURE – AIA, em Chicago IL (EUA). As conclusões deste congresso foram sintetizadas na 

“Declaração de Independência para o um Futuro Sustentável”, que se tratava da proposta de um 

compromisso dos arquitetos para a produção de projetos sustentáveis, visando um novo 

desenvolvimento tanto no aspecto econômico como no social, cultural e ambiental.  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, tornou-se necessário adequar o sistema de 

produção da arquitetura vigente e seus sistemas construtivos, por meio de soluções para todos os 

âmbitos de projeto que priorizam a máxima utilização dos recursos naturais com o mínimo de 

impacto ambiental. Deste modo, uma arquitetura pode ser definida como sustentável quando há 

uma síntese entre: o entorno, a edificação, os materiais e os aspectos humanos e culturais. 

(PORTO, 2009) 

 Uma alternativa sustentável que vem ganhando força na arquitetura e construção civil 

consiste na reciclagem e reutilização de equipamentos, materiais ou matérias-primas. Szabo, 

Guerra et Russo (2005) enfatizam que, para se projetar um “edifício verde”, deve-se: fazer 

estudos de impacto ambiental da obra no entorno; analisar sua inserção no plano urbano e 

proximidade com transporte coletivo; analisar a infraestrutura existente; considerar a integração 

física e social; estudar seus impactos na topografia e vegetação; considerar seus materiais e 

deslocamento dos mesmos; e por fim considerar os aspectos de conforto ambiental.  Por sua vez, 

Vinhena et Politi (2000) trazem a chamada Teoria dos 3 R’s como uma prática sustentável; esta 

reconhecida por profissionais que atuam na área de meio ambiente e que se referem a medidas 

que levam à redução de produção de resíduos, a saber: “Reduzir”, que consiste em ações que 

buscam a diminuição da geração de resíduos, tanto por meio da minimização na fonte, quanto por 

meio da redução do desperdício; “Reutilizar”, que se relaciona à máxima otimização do uso para 

outras finalidades, sem transformação, antes do descarte final; e “Reciclar”, que corresponde à 

ideia do material voltar ao processo produtivo original, desta vez usado como matéria-prima no 

processo de manufatura, o que contribui para a diminuição do volume de lixo. 

De acordo com Addis (2010), o reuso de componentes construtivos e reciclagem de 

materiais não são conceitos novos. Tal pratica era comum até o século XIX em todo o mundo – e 

hoje continua sendo empregada em países subdesenvolvidos. Barbieri (1997) conceitua 

reutilização e reciclagem de maneiras distintas. A primeira é entendida como o reaproveitamento 

de materiais, os quais conservam suas características originais mesmo após terem sido usados, 

para o mesmo uso ou semelhante. Já a reciclagem seria a transformação dos resíduos sólidos em 

novas matérias-primas, o que envolve o processo de coleta de resíduos, processamento e 

comercialização. Ainda segundo o autor, as práticas de reutilizar e reciclar reduzem a 
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necessidade de espaços destinados ao lixo assim como diminuem as taxas de esgotamento de 

recursos não-renováveis. 

Os conceitos de “lixo”, “reuso” e “reciclagem” são melhor compreendidos no contexto do 

que se denomina vida útil de um material, como explica Addis (2010). Basicamente, as práticas 

recentes de consumo tendem a estabelecer um fluxo linear na vida útil dos materiais, 

desconsiderando atos sustentáveis (Figura 01). Porém, o cenário ideal pelo qual se deve buscar 

constitui-se em um ciclo de vida útil circular ou fechado, semelhante aos ciclos que se encontra 

nos ecossistemas (Figura 02). 

 

Figura 01 – Ciclo de vida útil linear para materiais e produtos. 

 

Figura 02 – Ciclo de vida útil fechado para materiais e produtos. 

 Seria improvável alcançar esse cenário ideal para a maior parte dos projetos e construção 

civil na prática, porém arquitetos e engenheiros podem contribuir projetando de forma a fazer uso 

do reaproveitamento e da reciclagem dos materiais. Nos últimos anos, a emissão de CO2 tem sido 

o maior responsável pelo aquecimento global, já que os processos industriais consomem muita 

energia. A indústria de produção de aço tem tentado reverter tal situação através da reciclagem, 

pois com isto há redução do consumo de energia e dos impactos ambientais. O aço usado nas 

edificações a partir do século XX dificilmente perde sua capacidade de suportar cargas, podendo 

seus perfis serem desmontados com certa facilidade em prédios em demolição e reutilizados em 

novas edificações, mas isto depende de profissionais preocupados com o desenvolvimento 

sustentável desde a concepção do projeto até a conclusão do edifício. (ADDIS, 2010) 

5 REVISÃO DA LITERATURA 

Os metais são materiais de elevada durabilidade, resistência mecânica e facilidade de 

conformação, sendo muito utilizados em equipamentos, estruturas e embalagens em geral. Trata-

se de elementos que tem capacidade de conduzir a eletricidade e o calor, sendo dúcteis e 

apresentando, geralmente, um aspecto brilhante (lustroso). Quando aquecidos, os metais são 

maleáveis, podendo ser moldados em várias formas, desde fios até chapas e barras. São 
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encontrados misturados no solo e rochas, sendo assim chamados de minérios. (RECICLOTECA, 

2015) 

Conforme Fonseca (2013), os metais são classificados em 02 (dois) grandes grupos, 

segundo a sua composição: os ferrosos – que são compostos basicamente de ferro (Fe) – e os 

não-ferrosos. Tal divisão foi colocada devido à grande predominância do uso dos metais à base 

de ferro, principalmente o aço. Já o alumínio (Al) destaca-se no grupo dos metais não-ferrosos, 

juntamente com o cobre (Cu) e suas ligas – como o latão e o bronze –, o chumbo (Pb), o níquel 

(Ni) e o zinco (Zn). Estes dois últimos, combinados ao cromo (Cr) e ao estanho (Sn), são mais 

utilizados na forma de ligas com outros metais – ou ainda como revestimento sobre metais, 

exemplificando o aço. 

Basicamente, o aço é obtido a partir de minérios de ferro – tais como hematita (Fe2O3), 

magnetita (Fe3O4), a siderita (FeCO3) e a pirita (FeS2), entre outros –, que são elementos bastante 

abundantes no planeta. Do seu processo de produção resulta um material homogêneo, que não 

libera substâncias que agridem o meio ambiente. De modo mais preciso, pode-se dizer que é uma 

liga que tem o ferro e o carbono como principais componentes, além de pequenas quantidades de 

outros elementos químicos. Embora o aço não tenha sido aplicado à arquitetura por muito tempo –  

já que foi descoberto em meados do século XIX –, o ferro, um dos seus constituintes, tem sido 

empregado desde tempos remotos. (REVISTA ARQUITETURA E AÇO, 2012) 

Em vestígios das antigas civilizações do Egito, Babilônia e Índia, de acordo com Bellei, 

Pinho et Pinho (2008), foram encontradas as primeiras evidências da obtenção do ferro, o que 

data de aproximadamente 6000 a.C., sendo sua utilização limitada a fins militares ou adornos em 

construções daqueles tempos, pois era um metal raro e consequentemente considerado nobre. 

Foi somente em meados do século XVIII que o ferro começou a ser utilizado em escala industrial, 

devido aos processos de industrialização dos países mais desenvolvidos – como Inglaterra, 

França e Alemanha – o que foi intensificado com a Revolução Industrial (1750-1830). Desde o 

início do século XIX, produz-se trilhos metálicos para estradas de ferro e, em 1854, surgiram na 

França os primeiros vergalhões em perfil I, que se tornariam fundamentais para a construção civil. 

Por sua vez, o aço como é conhecido atualmente, somente foi desenvolvido em 1856, alcançando 

grande repercussão no meio industrial. Isto devido aos fatos do aço ser mais resistente que o ferro 

fundido e poder servir de matéria-prima para muitas indústrias, pois sua produção alcança larga 

escala. (RECICLOTECA, 2015) 

Considera-se a primeira importante obra construída totalmente em ferro a ponte sobre o rio 

Severn, situada ainda hoje em Coalbrookdale (Inglaterra) e que foi realizada em 1779. Contudo, 

foi o Palácio de Cristal, executado para abrigar a Primeira Exposição Universal de 1851, sediada 

em Londres, que iniciou a era dos grandes edifícios metálicos. Outrossim, em 1872, foi projetada 

a fábrica de chocolates Noisi-Sur-Name, localizada próxima a Paris, que é considerada o primeiro 

edifício de andares múltiplos feito em estrutura metálica. Quanto ao Brasil, foi somente a partir da 
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década de 1920 que o país começou a desenvolver suas indústrias, especialmente com a criação 

da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, cuja produção atingiria cerca de 35.000 toneladas. 

Hoje, com a grande expansão na indústria siderúrgica, o Brasil produz mais de 35 milhões de 

toneladas de aço, sendo que nos anos 1970 deixou de importar e passou a exportar. (BELLEI, 

PINHO et PINHO, 2008) 

Segundo Diniz (2010), a aplicação do aço na arquitetura teve início há aproximadamente 

três séculos, tendo a revolução estrutural iniciada com as obras o engenheiro francês Gustave 

Eiffel (1832-1923) e consolidada com a proliferação dos arranha-céus de escritórios na cidade de 

Chicago (EUA) em finais do século XIX. Até então, os elementos estruturais ficavam ocultos no 

interior da alvenaria e fachadas decoradas – e não tinham ganhado significado estético. Como o 

Movimento Moderno (1915/45) e, principalmente, devido ao arquiteto alemão Ludwig Mies van der 

Rohe (1886-1969), o aço adquiriu uma nova abordagem. Foi ele quem assumiu, elaborou e 

difundiu a pureza formal da estrutura de aço, que, acompanhada pela transparência do vidro, 

definiu a tipologia da caixa leve, horizontal e/ou vertical, utilizada em residências e edifícios altos 

ao longo da segunda metade doo século XX.  

A superação da rígida simplicidade da caixa aconteceu quando surgiram novos 
elementos estruturais, estabelecidos por diferenciados componentes lineares e 
nós de articulação que permitiram cobrir grandes vãos livres. A crítica ao 
anonimato do International style começa nos anos [1950] com o New Brutalism 
na Inglaterra, e surge com as estruturas de aço da escola de South Hunstanton 
de Peter e Alison Smithson. Começa aí uma experimentação plástica que se 
mantém até hoje, nas obras de Renzo Piano e Richard Rogers; Norman Foster; 
Nicholas Grimshaw; e cuja liberdade formal e estrutural pode ser percebida no 
início do século XXI, com as invenções de Frank Gehry e Santiago Calatrava. 
(DINIZ, 2010, p. 50) 

De acordo com Paiva (2012), as indústrias siderúrgicas aumentaram a produção com o 

avanço tecnológico dos fornos, além da crescente demanda por produtos feitos de ferro e aço. No 

entanto, o crescimento acelerado deste setor influenciou também o aumento da extração de 

madeira para produção de carvão vegetal e, consequentemente, a emissão de gases poluentes 

na atmosfera pela sua queima. A construção civil consome cerca de 2/3 da madeira natural 

extraída e a maioria das florestas não é adequadamente manejada, fazendo com que algumas 

matérias-primas tradicionais tenham reservas escassas. A produção de materiais de construção, 

além de extrair recursos naturais, também gera poluição, composta por poeira e gás carbônico 

(CO2). Deste modo, a construção civil é maior gerador de resíduos de toda a sociedade e o 

volume de entulho gerado tanto pela construção como pela demolição pode chegar até o dobro do 

volume de lixo sólido urbano.  

Diante desses fatos – e considerando a finitude dos recursos naturais disponíveis – a 

reciclagem de materiais passou a ser uma alternativa sustentável para o planeta, poupando 

matéria-prima e gastos energéticos, assim como diminuindo a quantidade de resíduos sólidos 

depositados no solo, os quais podem levar centenas de anos até sua decomposição. Enquanto os 

resíduos não-reciclados são depositados em aterros sanitários que ocupam espaços cada vez 
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mais próximos aos grandes centros urbanos; o resíduo reciclado é produtivo. Por sua vez, o 

resíduo nocivo pode ser "encapsulado" no processo de reciclagem ao invés de causar doenças 

através da contaminação. Assim, a reciclagem pode auxiliar na produção de materiais de menor 

custo, colaborando na redução do custo das habitações e da infraestrutura, como: rodovias, 

estradas de ferro, barragens, etc. (PAIVA, 2012) 

A grande vantagem da 

reciclagem consiste na redução do 

consumo de energia na produção de 

materiais. A reciclagem de sucata de 

aço, por exemplo, permite a produção 

de um novo aço consumindo apro-

ximadamente 70% da energia gasta 

para produção a partir de matérias-

primas naturais. Além de evitar as 

despesas energéticas, o processo de 

reciclagem de metais reduz o 

transporte de grandes volumes de 

minério e altos investimentos em 

instalações, estas destinadas à 

produção em grande escala.  O metal 

– cujo ciclo está ilustrado na Figura 03 –, segundo o site Meio Ambiente (2011), 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 deste modo danos causados pela poluição.  

Atualmente, existem empresas de coleta de lixo que disponibilizam locais específicos para 

que o metal possa ser reunido e direcionado diretamente para a reciclagem, não dando tempo de 

ser jogado em aterros. Os metais que podem ser reciclados são provenientes de: latas de 

alumínio – que incluem todos os tipos de enlatados –; parafusos e pregos; arames e fios de metal; 

tubos de pasta e tampas metálicas; panelas e utensílios domésticos; objetos de alumínio – como 

portas, portões e janelas – e em cobre – como canos, molduras e tampas de garrafas –, além de 

chapas e papel alumínio. (MEIO AMBIENTE, 2011)  

Embora seja superior o interesse pela reciclagem de metais não-ferrosos, devido ao maior 

valor, a procura pela sucata de ferro e de aço (Figura 04) também é muito grande, inclusive pelas 

usinas siderúrgicas e fundições.  

A sucata é matéria-prima das empresas produtoras de aço que não contam 
como o processo de redução, e que são responsáveis por cerca de 20% da 
produção nacional de aço. A sucata representa cerca de 40% do total de aço 
consumido no país, valor próximo aos valores de outros países, como os 
Estados Unidos, onde atinge 50% do total da produção. Ressalta-se que o 
Brasil exporta cerca de 40% da sua produção de aço. (COMPAM, 2006, p.01) 

FIGURA 03 
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Outro fato importante sobre a sucata é que ela pode ser reciclada sem maiores problemas 

mesmo quando enferrujada. O processo de reciclagem é simples e fácil, bastando identificar e 

separar o material metálico, o que pode ser feito através de eletroímãs devido às suas 

propriedades magnéticas. Através desse procedimento, é possível retirar até 90% do metal 

ferroso existente no lixo. (IBS, 1994, apud COPAM, 2006) 

 Segundo o site 

Pensamento Verde (2016), 

a reciclagem do metal 

basicamente é feita da 

seguinte maneira: primeiro 

a empresa que realizará a 

reciclagem recebe o 

material por meio de 

empresas de coleta ou 

catadores; na fábrica, é 

feita a separação do metal, 

que chega todo misturado, 

através de esteiras e 

eletroímãs; após a 

separação do material, ele 

é derretido e transformado 

em novos produtos. 

Em termos gerais, especialistas afirmam que os quatro principais metais que podem ser 

reciclados são: alumínio, ferro, aço e cobre. No Brasil, 98% das latinhas de alumínio são 

recicladas, sendo que a reciclagem do ferro fornece aproximadamente 65% do ferro que a 

indústria utiliza, enquanto ao aço esta porcentagem cai para 30%. O entulho apresenta 

propriedades físicas tão boas quanto às dos materiais originais. Se for devidamente reciclado, 

pode ser empregado como matéria-prima na produção de novos materiais. (PENSAMENTO 

VERDE, 2016) 

Além de reciclado, o metal pode ser reutilizado. Este processo permite o reaproveitamento 

de produtos sem que estes sofram quaisquer tipos de alterações ou processamento complexos. 

Deste modo, antes de um produto ser jogado fora, ele pode ser recuperado e continuar exercendo 

sua antiga função – ou pode ainda ser atribuído a ele diferentes usos, mantendo seu aspecto 

original. Há diversos exemplos de sucesso da reutilização do metal tanto na arquitetura como no 

desenho industrial.  

FIGURA 04 
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Segundo Kronenburg (2008), a 

invenção do container ou contêiner foi uma 

revolução, pois a carga poderia ser 

passada de um tipo de transporte a outro – 

do navio para o caminhão ou trem, por 

exemplo – sem perda de tempo, sendo 

necessário somente um guindaste para 

movê-lo com toda a carga de um lugar para 

o outro. Entretanto, todo container possui 

determinado tempo de vida útil para 

armazenamento e seu descarte passou a ser feito próximo a portos, deixando-o abandonado em 

quantidade em grandes terrenos a céu aberto (Figura 05). Como é um elemento geralmente feito 

em aço e com dimensões modulares que pode ser combinado de maneira flexível, não passou 

despercebido pelos arquitetos e outros profissionais que defendem a sustentabilidade, os quais 

logo encontraram uma maneira de empregá-lo na construção civil. 

A arquitetura em container tornou-se uma 

solução cada vez mais disponível para o 

desenvolvimento de edificações sustentáveis. A 

caixa metálica, que até então era utilizada 

somente para armazenamento e transporte de 

cargas em navios, trens e aviões, passou a ter 

novos usos nas mãos de arquitetos, podendo ser 

utilizado nos mais diversos tipos de projetos, 

como moradias de variados tamanhos, 

escritórios, lojas, bares, escolas, espaços de 

eventos, quartos de hotéis, quadras de esportes 

e, até mesmo, obras de arte. Os contêineres 

podem ser uma solução prática para abrigos 

temporários, casas compactas ou ampliações de 

espaços existentes. Além de uma alternativa 

sustentável através do reuso, entre suas 

vantagens estão a rapidez na execução, redução 

do custo da obra e ainda um design 

contemporâneo. (KRONENBURG, 2008) 

Exemplificando, uma residência (Figura 

06) foi construída em um condomínio fechado de 

Curitiba PR utilizando seis containers que tinham cerca de dez anos de uso. A moradora optou por 

esse tipo construtivo devido principalmente à agilidade na concepção da obra (JAZRHA, 2013).  

FIGURA 05 

FIGURA 06 

FIGURA 07 
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Já o Tetris Container Hostel (Figura 07), loca-

lizado em Foz do Iguaçu PR é considerado o 

maior hostel realizado em contêineres do mundo. 

O empilhamento e a rotação de contêineres 

criaram os diferentes ambientes, que geraram 

assim espaços intermediários e vazios usados 

como áreas de convivência. (TETRIS 

CONTAINER HOSTEL, 2015) 

Paralelamente, revestimentos de fachadas 

também podem ser feitos através da reutilização 

do metal. Como exemplo, o arquiteto norte-

americano David Bakers projetou sua casa, em 

São Francisco CA (EUA), usando materiais 

reaproveitados. Ele pensou em toda a estrutura 

com o intuito de explorar formas de design 

sustentável, obtendo com isto o selo LEED 

Platina para a residência (Figura 08). A fachada é 

composta por placas de metal reaproveitadas, as 

quais, por serem velhas, possuem diferentes 

cores e texturas. (METROPOLIS MAG, 2013) 

Por fim, o reuso de peças metálicas 

também pode ser aplicado em mobiliário, como fez o designer norte-americano Boris Bally 

(Figuras 09 e 10). Ele descobriu que placas de sinalização de trânsito quando descartadas podem 

se transformarem em matéria-prima para a criação de móveis. Do mesmo modo, passou também 

a aproveitar outros materiais, tais como caixas de correio, relógios e molduras que se 

transformaram em mesas e cadeiras. (DESIGN INNOVA, 2011) 

Existem ainda inúmeras peças metálicas que algumas vezes não podem ser reutilizadas 

para a função a qual foi destinada, como é o caso de tambores metálicos que, dependendo do 

produto armazenado, não podem voltar ao seu antigo ciclo. Por isso, muitas empresas 

especializaram-se na reciclagem desse material por meio do seu reuso, ou seja, matendo sua 

forma original porém com novas funções, principalmente no mobiliário (Figuras 11 e 12). Da 

mesma forma, canos metalicos passaram a fazer parte da decoração de interiores a medida que 

foram sendo substituidos pelos canos de pvc. Assim, designers e arquitetos que quisessem dar 

características industriais aos ambientes começaram a reutilizá-los como prateleiras, araras para 

closets e assim por diante (Figura 13). 

FIGURA 08 

FIGURAS 09 E 10 
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Em 2009, o escritório holandês 2012 Architechten, juntamente com Jeanne van Heeswijks 

da empresa Jeanneworks, criou um pavilhão inteiramente de pias de cozinha feitas em aço 

inoxidável. Sua estrutura foi projetada como a de um castelo, porém com a utilização desse 

material bastante inusitado se comparado à arquitetura tradicional de Utrecht, Vlaardingen ou 

Amsterdã. Um exemplo criativo de construção recuperada, a Sky Box Sustentável (Figura 14) 

serve como um espaço polivalente para atividades culturais. (MEINHOLD, 2009) 

Concluindo, como já dito anteriormente, a 

reciclagem do metal é de grande importância, pois 

neste processo há considerável redução no uso 

de energia, na emissão de poluentes atmosféricos 

e na contaminação das águas. De acordo com o 

site Recicloteca (2015), a cada 75 embalagens de 

aço recicladas, economiza-se uma quantidade de 

carvão vegetal equivalente a uma árvore. 

 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

De caráter descritivo e cunho exploratório, esta pesquisa de iniciação científica faz parte do 

projeto intitulado Green Architeture: Estratégias de sustentabilidade aplicadas à arquitetura e 

design sobre reciclagem, tendo sido concebida por meio de investigação web-bibliográfica, 

realizando-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, tais como artigos, 

periódicos e livros, nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on line, que tratavam direta ou 

indiretamente sobre os temas de sustentabilidade e reciclagem de metais na construção civil e 

desenho industrial.  

Em seguida, realizou-se 03 (três) estudos de caso, os quais permitem constatar na prática 

o que foi abordado na revisão teórica, procurando ilustrá-los, descrevê-los e analisá-los em seus 

aspectos estruturais, funcionais e estéticos, no que se refere à reciclagem de metais.  

FIGURA 11 

FIGURA 14 

FIGURA 12 FIGURA 13 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se dizer que o metal, em geral, é um material que pode ser facilmente reutilizado 

como matéria-prima durante seu processo de reaproveitamento. Sua reciclagem possui diversas 

vantagens, entre as quais o fato de haver uma diminuição de gastos energéticos ao se reciclar, 

quando se compara aos processos de extração do minério e industrialização do material. 

Dependendo do método empregado, tal redução pode chegar até 70%. Atualmente, arquitetos e 

designers vêm utilizando dessa metodologia, pois todo metal provém de uma matéria-prima finita 

– o que, por si só, já alerta que um dia no futuro acabará esgotado –, buscando-se alternativas 

sustentáveis para seus projetos, tanto em nível de edificações como de equipamentos e 

mobiliários. Além da redução de energia, é importante salientar que ao se reciclar qualquer tipo de 

material, este deixa de ser lixo e entulho – o que leva à sua deposição e acúmulo, conduzindo em 

consequência à poluição ambiental e contaminação dos solos – e passa a ser útil, seja em termos 

econômicos como socioambientais, pois pode levar a fontes alternativas de renda, inclusão social 

e soluções projetuais mais sustentáveis.  

Para exemplificar a reciclagem e reutilização de metais na arquitetura e design, fez-se a 

coleta e seleção de 03 (três) estudos de casos, os quais apresentassem alguma relevência 

científica, além de possuírem materiais para apoio das informações aqui reunidas. O primeiro 

caso trata-se da Hearst Tower, que consiste em um arranha-céu de 42 andares situado na cidade 

de New York (EUA) e que foi projetado pelo escritório britânico Foster and Partners entre os anos 

de 2000 e 2006. Esta obra arquitetônica, além de utilizar métodos construtivos que reduziram 20% 

a quantidade de aço necessária, possui a sua estrutura metálica obtida através da reciclagem de 

85% do aço. 

Quanto ao segundo estudo de caso, optou-se em abordar uma obra arquitetônica de 

menor porte, também internacional. Consiste em um escritório/estúdio localizado em um subúrbio 

de Sidney (Austrália), que foi projetado em 2011 pelo jovem arquiteto australiano Raffaello 

Rosselli, de origem italiana. Esta obra obra reutiliza o revestimento de placas metálicas 

provenientes de um antigo galpão, o que vei contribuir para sua sustentabilidade, além de manter 

a história e identidade local.  Por fim, o terceiro e último caso corresponde a um exemplar 

relacionado à área de design de interiores: a Cast Aluminium Collection (2009), que se trata de 

uma coleção de mobiliário com desenho orgânico, a qual foi criada pelo designer John Reeves e 

que utiliza 100% de alumínio reciclado, garantindo à peça maior resistência, durabilidade e, acima 

de tudo, uma bela estética.  

Todos os casos foram descritos e ilustrados na sequência, apontando-se suas 

características mais importantes e respeitando-se o limite de tamanho imposto por este relatório 

acadêmico. Longe se se procurar uma descrição profunda, trata-se mais de exemplos ilustrativos 

das potencialidades que a reciclagem de metais oferece aos profissionais contemporâneos, tanto 

do Brasil como do mundo. 
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ESTUDO DE CASO I                                                 Hearst Tower  

2000/06, Manhattan (New York – EUA)  

Norman Foster 

A Heart Tower (Figura 15) constitui-se na primeira obra do arquiteto britânico Norman 

Foster (1935-) em New York (EUA), sendo seu nome derivado do magnata da imprensa norte-

americana William R. Hearst (1863-1951), fundador da Hearst Corporation. No final dos anos 

1920, Hearst contratou o arquiteto Joseph Urban (1872-1933) para projetar um novo edifício de 06 

(seis) andares, na 8th Avenue, em plena ilha de Manhattan, para os escritórios de seu império 

jornalístico. A proposta resultante foi de um edifício de concreto em estilo Art Déco, inaugurado 

em 1928. O empresário previa que aquele prédio seria a base de um futuro arranha-céu de 

referência, porém a Grande Depressão causadas pela crise econômica de 1929 impediu que os 

andares superiores fossem construídos. (FOSTER AND PARTNERS, 2006) 

Aproximadamente 80 anos mais 

tarde, o escritório inglês Foster and Partners 

assumiu o desafio de conceber a torre que 

Hearst sonhou, estabelecendo um diálogo 

entre o antigo edifício e o novo, assim como 

fez no British Museum, situado em Londres 

(Inglaterra); e no Reichstag, localizado em 

Berlim (Alemanha). Para abrigar a nova 

torre, todo o miolo do edifício Art Déco foi 

demolido, restando apenas as paredes das 

fachadas externas, as quais serviriam de 

vedação para o grande lobby do prédio 

novo. Painéis translúcidos de vidro (Figura 16) foram utilizados para estabelecer a ligação entre o 

antigo edifício e o novo, os quais permitem que a luz natural penetre no edifício, dando a 

sensação de que o arranha-céu flutua, gerando grande leveza 

visual. 

O edifício de escritórios construído entre 2000 e 2006 possui 

42 andares, apresentando uma estética que resulta de sua estrutura 

de aço inoxidável composta pelo sistema diagrid (figura 17), ou 

seja, um grid diagonal que cria uma série de triângulos isósceles na 

fachada, além de permitir reduzir a quantidade de aço em até 20% 

se comparado a uma armação estrutural convencional, pois possui 

alta eficiência em termos de peso. Tal economia foi de cerca de 

2.000 toneladas de aço. (FOSTER et GIOVANINNI, 2010)  

FIGURA 17 

FIGURA 15 

FIGURA 16 
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Além do seu design inovador, a torre destaca-se por suas características sustentáveis, as 

quais lhe garantiram a classificação Gold (“Ouro”) do programa Leadership in Energy and 

Environmental Design – LEED do U. S. GREEN BUILDINGS COUNCIL (USGC), sendo o primeiro 

edifício de escritórios a ter essa classificação em New York (LEONI, 2011). De acordo com 

Figuerola (2008), o arranha-céu consome cerca de 25% a menos de energia se comparado a 

edifícios comuns de mesmo porte, pois os escritórios possuem sensores de presença, assim 

como recursos que controlam a quantidade de luz artificial em função da luz natural. Sua 

cobertura também possui um sistema de coleta de água pluvial, a qual é armazenada no subsolo 

e reutilizada no próprio edifício. No lobby da torre, foi projetada uma queda d’água que se utiliza 

dessa água da chuva, com a função de umidificar o ambiente e amenizar a temperatura interna 

(Figuras 18 e 19). 

A reciclagem do aço foi a principal 

chave da sustentabilidade dessa estrutura, 

cujos perfis estão expostos nas fachadas sob a 

forma de linhas diagonais (Figura 20). Com 

efeito, estes membros estruturais estão 

inclinados e funcionam ao mesmo tempo como 

contraventamento e colunas de apoio (12 no 

total). Durante as obras de renovação, uma 

grande quantidade de resíduos de demolição 

foi removida do local, sendo que mais de 75% 

foi reciclado, ao invés de descartado em 

aterro. Toda a estrutura da torre foi concebida 

com 85% de aço reciclado. 

(CONSTRUCTALIA, 2008) 

Com uma área de 79.500 m² e 182 m 

de altura, a Hearst Tower foi concluída em 

2006 em New York em um momento histórico 

muito importante na história norte-americana, 

pois foi o primeiro arranha-céu a ser executado 

após 11 de setembro de 2011, tornando-se 

assim um símbolo de progresso. No ano de 

2006, recebeu a premiação Emporis 

Skyscraper como o melhor arranha-céu do ano 

no mundo, além de diversos outros prémios 

que Foster and Partners receberam por essa 

obra arquitetônica. (ARCHDAILY, 2012) 

FIGURA 18 

FIGURA 19 

FIGURA 20 
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ESTUDO DE CASO II                                Tinshed Studio 

      2011, Redfern (Sidney – Austrália) 

                                                                                            Raffaello Rosselli 

Nesta obra situada na capital australiana, o arquiteto Raffaello Rosselli reutilizou folhas 

metálicas corroídas de um antigo galpão também localizado em Sidney, de modo a criar um 

pequeno escritório e estúdio. Ao invés de substituir a estrutura em ruínas, Rosselli optou por 

manter o revestimento ondulado do prédio de 02 (dois) pavimentos para que, do lado de fora, o 

mesmo parecesse praticamente inalterado (Figuras 21 e 22). Segundo o arquiteto, isto se justifica 

pelo fato do humilde revestimento de folha metálica ser uma imagem australiana icônica. Como 

era o único galpão remanescente na área, ele resolveu deixá-lo como uma lembrança excepcional 

do passado industrial daquele subúrbio, Redfer, na região central de Sidney. (RDOTR, 2011) 

 

Situado em uma esquina, na parte posterior de um lote residencial, a edificação 

preexistente era um edifício significativo, porém não possuía janelas e sua estrutura estava 

bastante frágil. Basicamente, o projeto consistia em recuperar o material existente. Visando isto, o 

arquiteto começou demolindo cuidadosamente esse antigo prédio para poder substituir sua 

estrutura por novos painéis de madeira (Figura 23). O revestimento de metal exterior foi reutilizado 

sobre 03 (três) fachadas do novo escritório e apartamento de 02 (dois) andares, permitindo 

espaço para novas janelas. Essas novas 

esquadrias ganharam molduras feitas de folhas 

de aço Corten, as quais exibem os mesmos tons 

da ferrugem laranja da fachada, o que vem 

reafirmar a ligação do novo com o antigo (Figura 

24). "Os materiais foram deixados crus e 

honestos, no espírito de sua economia industrial", 

afirmou Rosselli. (MEINHOLD, 2017) 

FIGURA 21 FIGURA 22 

FIGURA 23 

Antes Depois 
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Os dois pavimentos do novo edifício foram divididos da seguinte forma: o piso térreo é um 

estúdio/garagem, juntamente com um depósito e um banheiro; e o andar de cima oferece um 

estúdio/apartamento em um espaço único com planta livre e um banheiro (Figura 25). Os 

pavimentos são unidos por uma escada na parte posterior da planta, mas possuem acessos 

independentes. (RDOTR, 2011) 

Em contraste com o exterior, 

o interior do edifício tem um 

acabamento claro e limpo, com 

paredes brancas e pisos de 

madeira compensada, em ambos 

os pavimentos. Toda a madeira, 

tanto do piso quanto do mobiliário, 

traz calor ao interior. A luz também 

é um importante elemento na 

composição dos espaços, pois 

invade todo o ambiente através das 

grandes aberturas (figura 26).  

O Tinshed Studio consiste em um grande exemplo arquitetônico de como o metal pode ser 

reutilizado in natura, ou seja, sem passar por processos químicos, mantendo sua aparência 

original. A arquitetura tem buscado caminhos que 

expressam essa essência, com honestidade. 

Rosselli fez isto com clareza nesta obra que 

ganhou visibilidade no mundo todo. Por fim, ainda 

acrescentou: “O projeto do galpão vai continuar a 

mudar com o tempo através da ferrugem, 

decadência e reparação”. (FREARSON, 2013) 

  

FIGURA 24 

FIGURA 26 

FIGURA 25 
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ESTUDO DE CASO III                                      Cast Aluminium Collection 

                        2009, Ho Chi Mihn (Vietnã) 

                                                                                                  John Reeves   

A Cast Aluminium Collection (Figuras 27 a 31) foi lançada no Salone del Mobile 2009 em 

Milão (Itália), pelo designer britânico John Reeves, que atualmente vive na cidade de Ho Chi Minh, 

no Vietnã. Trata-se de uma primeira série design que é feita quase completamente em alumínio 

sólido 100% reciclado. De acordo com Liu et Wong (2013), Reeves desenvolveu uma coleção com 

vários tipos de móveis muito resistentes às intemperes, além de suporem elevadas cargas. O 

mobiliário é produzido pelo processo de fundição do alumínio, sendo sua fabricação muito simples 

e de durabilidade sólida. Tal processo de produção permite que o objeto seja refeito facilmente 

diante de qualquer erro, bastando apenas ser derretido e moldado novamente. Deste modo, a 

solidez e o peso das peças confirmam sua durabilidade e longevidade.  

Em depoimento ao site Contemporist (2009), Reeves descreveu assim seu trabalho, em 

tradução livre: “Após a concepção inicial e o esboço de modelos prontos, trabalhei com escultores 

habilidosos para fazer o molde de madeira a ser utilizado durante a fundição em areia. Esculpir o 

molde de madeira à mão corresponde a uma justaposição às técnicas de prototipagem rápida que 

estão sendo usadas no Ocidente. Embora o produto seja feito em um molde de aço fundido, a 

forma inicial esculpida à mão será mantida. Isto igualmente mantém a sensação poética e 

orgânica, assim como a textura e alma do produto.” (p. 01) 

Nestes termos, Reeves criou os projetos usando o aplicativo do AUTOCAD de um tablet, de 

forma espontânea e imediata. As peças baseiam-se, segundo suas palavras, na "tensão 

antropomórfica equilibrada entre o estático e o móvel, o vivo e o inanimado, o homem criado e o 

natural" – sendo que cada uma sintetiza-se com a outra; e todas elas possuem formas orgânicas, 

semelhante as formações de grutas e toda a natureza. (CONTEMPORIST, 2009) 

FIGURA 27 FIGURA 28 

FIGURA 31 FIGURA 30 

FIGURA 29 
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A graciosa forma orgânica da cadeira CAS1 (Figuras 32 e 33) 

foi inspirada no formato da escápula humana, que é um osso 

localizado atrás do tórax, o qual influenciou na concepção do encosto 

da cadeira. A partir daí, Reeves passou a considerar o metal fundido 

líquido apropriado para representar essa nova forma. Os contornos 

macios e as curvas que representam a "linha" desta série, 

assemelham-se a uma pedra do rio que foi desgastada lentamente ao 

longo dos anos à forma orgânica. Uma infinidade dessas pedras pode 

ser encontrada em qualquer leito de rio, sendo todas diferentes em 

forma, escala, perfil, contorno, cor e variedade. Foi por esse motivo 

que a CAS1 foi moldada em alumínio reciclado sólido, garantindo esta 

variedade e aspecto orgânico. Ademais, o mobiliário pode receber 

também um resistente acabamento em pátina, concedendo à peça 

um envelhecimento imperfeito e quiçá charmoso. A qualidade 

indestrutível dos materiais e a delicada simplicidade da forma 

orgânica asseguram que a peça resistirá ao tempo sem 

comprometimentos. (CONTEMPORIST, 2009) 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi pesquisado, percebeu-se que, embora haja muito alarde sobre a 

importância da reciclagem e reuso dos metais – de vido ao número de matérias e reportagens 

sobre o assunto na mídia impressa e eletrônica –, a quantidade de exemplos na prática ainda é 

muito pequena, principalmente no Brasil. Poucos exemplares de valor – na maioria, estrangeiros – 

estão disponíveis para consulta e conhecimento, o que levou a certa dificuldade em se encontrar 

obras de arquitetura e design de boa qualidade, utilizando reciclagem de metais, as quais 

possuíssem material informativo sobre seu projeto e execução, além de fontes confiáveis. 

Infelizmente, isto acontece ainda pelo fato que muitas pessoas veem esses métodos meramente 

como curiosidades – ou mesmo, apenas lixo reutilizado –, acabando por não dar o devido valor a 

essas práticas sustentáveis. 

De qualquer forma, 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 especial devido à importância de seu emprego 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. Soma-se a isto o melhor desempenho energético e menor 

impacto ambiental desses locais, o que faz com que as possibilidades de reutilização de peças 

metálicas aparentemente sem qualquer valor ganhe maior destaque e espaço em projetos mais 

recentes. Do reuso de latas a chapas de metal, há uma infinidade de possibilidades criativas. 

FIGURA 32 

FIGURA 33 
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Com os estudos de caso apresentados, procurou-se mostrar os ganhos sustentáveis da 

aplicação do metal reciclado tanto em termos estruturais e funcionais como quanto ao aspecto 

estético. Como possíveis desdobramentos dessa pesquisa, pode-se apontar novos estudos de 

caso, desta vez abordando exemplares de outros arquitetos de destaque no território nacional. 

Ainda existe uma grande quantidade de caminhos para a investigação científica nessa área – a da 

reciclagem e reaproveitamento de materiais –, o que pode inspirar novos pesquisadores a 

abraçarem esta causa: a questão contemporânea da sustentabilidade na arquitetura e construção 

civil, tanto no Brasil como no mundo. 
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10 PARECER DO ORIENTADOR 

A acadêmica realizou adequadamente as tarefas previstas no plano de trabalho inicial da 

pesquisa, apresentando alguma dificuldade em conciliar essas atividades com as demais obrigações 

escolares, dificultando o adequado cumprimento do cronograma previamente definido. De qualquer 

forma, conseguiu chegar a um resultado satisfatório com a conclusão do Relatório Final e a possibilidade 

de apresentação com qualidade no Encontro de Iniciação Científica da UFPR, previsto para ocorrer em 

outubro de 2017. 
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