
Propostas inovadoras para o desenho 
arquitetônico de arranha-céus: 

reciclagem sob uma nova perspectiva 



Minas Gerais 

Belo Horizonte - Regional Norte 



Cidade Administrativa de Minas Gerais 
 



Comparação entre o crescimento da população Belo Horizontina e o 
aumento na quantidade de resíduos sólidos coletados por ano 

Ano População  
(número de habitantes) 

Quantidade de resíduos sólidos públicos 
e domiciliares coletados (ton/ano) 

2000 2.238.526 802.245 

2010 2.375.151 903.505 

• Crescimento da população no período de 2000 a 2010: 6,1% 

• Aumento na quantidade de resíduos sólidos coletados por ano no período 
de 2000 a 2010: 12,6% 







Média da Composição Gravimétrica da Coleta Seletiva no Brasil  
(em volume) 

Fonte: Pesquisa Ciclosoft 2012 - Cempre 



Impactos ambientais avaliados:  

Exaustão de recursos naturais, o potencial de mudanças climáticas, a demanda 
energética, o consumo de água e também a acidificação, a formação de foto-
oxidantes, a eutrofização e a toxicidade humana. 

 

Diferentes destinações dos resíduos plásticos consideradas: 

Reciclagem, aterro, incineração e pirólise.  

 

Conclusões: 

A reciclagem mecânica apresenta menores impactos em relação às mudanças 
climáticas, exaustão de recursos naturais e demanda energética.  

A disposição em aterros apareceu como sendo a pior opção em termos de 
impactos ambientais dos parâmetros analisados. 

WRAP – Waste and Resources Action Programme 



 O processo como um todo configura um novo 
paradigma na forma de produção industrial. Não 
mais se pensa em linhas produtivas horizontalmente, 
mas sim na verticalização do processo. 

 

A Proposta do Edifício 



Perspectiva do Edifício 





Fluxograma de funcionamento do edifício 
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Tecnologias 

Painéis fotovoltaicos 



Lã de PET 



POLLI-BrickTM 





Tecnologia do scanner óptico 
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Gratos pela atenção! 


