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termo desenvolvimento sustentável surge pela primeira vez no

documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future) ou Relatório Brundtland

elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento

propondo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias

necessidades”.

► A partir de então o termo “sustentável” passa a acompanhar quase todos os ramos da

atividade humana e, apropriadamente ou não, ouvimos esta palavra diversas vezes ao dia

aliada aos mais diversos conceitos.

► A rede produtiva ligada à arquitetura e engenharia pode contribuir muito para o

desenvolvimento responsável de nosso planeta e nos parece que o termo ´sustentável´ neste

caso indica nada a mais que a nossa obrigação inicial e mínima de fazer o mais correto

possível.

► O termo francês ´développment durable´ nos parece mais amplo ao vislumbrar

claramente, a partir do conceito temporal de durabilidade, uma perspectiva mais clara de

presente e futuro conforme propõe o Relatório Brundtland.

► Então neste livro propomos a Arquitetura Durável como todas as atividades ligadas à

cadeia produtiva de espaços e ideias e comprometidas com a permanência da qualidade

ambiental da vida humana e do planeta.

► Estão neste volume apresentamos o produto de um semestre de pesquisas na disciplina

Arquitetura e Sustentabilidade Ambiental que contempla de forma introdutória diversos

aspectos relacionados ao tema, e descritos no sumário convidando todos a refletir, aprofundar

e agir no caminho da durabilidade.

João Diniz, Novembro 2010
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A
AÇÃO ANTRÓPICA é toda ação 

decorrente das atividades 

humanas.

AÇÃO POPULAR  instrumento de 

defesa dos interesses pela 

coletividade previsto pela 

constituição de 1988, que 

estabelece que „‟qualquer cidadão 

é parte legitima para propor ação 

popular visando anular ato lesivo 

ao patrimônio publico ou a entidade 

de que o Estado participe, á 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico 

e cultural, ficando o auto, salvo 

comprovada má-fe, isento de 

custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. O beneficiário direto 

desta ação é a coletividade e não o 

autor.”

AGRICULTURA ECOLÓGICA  é o 

emprego de técnicas agrícolas 

baseadas em conceitos de 

conservação de matéria e energia, 

para reproduzir processos 

ecológicos naturais e aproveitar os 

recursos ambientais existentes, 

utilizando organismos vivos, como 

decompositores, parasitas e 

predadores. É uma pratica manual 

que dispensa o uso de agrotóxicos.

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL é 

o resultado dos métodos 

alternativos que utilizam a 

agricultura ecológica, a biodinâmica 

e o controle biológico, visando ao 

desenvolvimento de uma 

agricultura com o menor impacto 

possível ao meio ambiente

e a saúde humana. 

Na agricultura sustentável, o 

manejo integrado de pragas 

assegura o equilíbrio ecológico e a 

qualidade ambiental.

AMBIÊNCIA  o meio em que vive 

um animal ou vegetal, é o que 

rodeia, meio físico ou moral.

AMBIENTALISMO  é o conjunto de 

ações e praticas que visam reverter 

o quadro de crise ambiental, de 

dimensão planetária, que ocorre 

atualmente.

AMBIENTE sustentável ou durável, 

onde esta arquitetura perpetue 

durante os anos e que proporcione 

aos usuários sensações e 

sentimentos agradáveis, quando 

imerso neste espaço.

ANALISE DE RISCO AMBIENTAL 

termo inicialmente associado ao 

estudo dos riscos toxicológicos ao 

homem, devido a presença de 

substancias artificiais no ambiente, 

e que vem se caracterizando pela 

analise dos ricos que a as 

atividades humanas impõem ao 

ambiente como um todo, incluindo-

se os riscos aos seres humanos. 

ANÁLISE DE RISCO ECOLÓGICO 

estudo para avaliar os riscos 

impostos aos ecossistemas ou as 

espécies da fauna e flora. 

Inicialmente esses conceito excluía 

os riscos aos seres humanos, mas 

tem-se ampliado e assumido 

conotação semelhante a da analise 

de risco ambiental, da maneira 

como é considerada atualmente.

ANTECIPATÓRIO termo proposto 

por Buckminster Fuller usado para 

designar ideias ou ações que 

antecipem soluções positivas em 

relação ao futuro.

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

construção onde o meio ambiente 

está presente em todos os 

detalhes. Preocupa em racionalizar 

os materiais, usar fontes 

renováveis para minimizar os 

impactos ambientais e emissões de 

gases poluentes.

ARQUITETURA VERNACULAR é 

aquela que usa técnicas 

construtivas tradicionais locais, 

além de materiais e recursos do 

ambiente onde se será projetado o 

objeto.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

AMBIENTAL é um instrumento de 

planejamento e gestão ambiental, 

implementado pela Política 

Nacional do Meio Ambiente, com o 

objetivo de assegurar o exame dos 

impactos ambientais de planos, 

programas e projetos e de suas 

alternativas, tecnológicas e de 

localização, confrontando-as com a 

hipótese de sua não execução.

B
BIOCLIMÁTISMO ações que 

priorizam as condições climáticas 

disponíveis (sol, vegetação, chuva, 

vento) para minimizar os impactos 

ambientais e reduzir o consumo 

energético nas edificações.

BIODEGRADÁVEL diz-se do 

produto, efluente ou resíduo que se 

decompõe pela ação de 

microorganismos, tornando mais 

fácil a sua assimilação pelo meio 

ambiente. Quando é de difícil 

degradação, diz-se que é 

persistente.

C
CAMADA DE OZÔNIO  camada 

da atmosfera terrestre que contem 

ozônio gasoso (O3), numa faixa 

localizada entre 15 e 55km ao 

redor da Terra. É chamada de 

camada protetora de ozônio porque 

absorve os raios ultravioletas 

emitidos pelo sol.

CAPACIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO é a capacidade 

de uma determinada área de 

manter a população que nela 

habita, sem que haja degradação 

dos recursos naturais existentes, 

considerando um horizonte de 

longo prazo. A população e seus 

hábitos de consumo, o uso e a 

ocupação do solo, os meios de 

produção e os impactos 

cumulativos sobre os recursos 

naturais são alguns dos fatores que 

determinam a capacidade de 

sustentação de uma área. 

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

procedimento por meio do qual 

uma empresa independente 

executa uma auditoria em uma 

organização e garante, por escrito 

que um produto, processo ou 

serviço está em conformidade com 

as exigências das normas



ambientais. A certificação 

ambiental é voluntaria e o principio 

básico é a melhoria continua e a 

prevenção a poluição.

CIDADE SUSTENTÁVEL é a 

cidade que está de acordo com os 

princípios do desenvolvimento 

sustentável e, dentre seus 

objetivos, estão o planejamento e 

o manejo adequado dos 

assentamentos humanos, 

sistemas sustentáveis de 

transporte e energia, a 

administração, o saneamento e 

obras publicas praticados dentro 

de critérios ambientais.

CÓDIGO DE POSTURAS  

instrumento que define e regula a 

utilização dos espaços públicos e 

de uso coletivo.

COLETA SELETIVA   coleta e 

resíduos previamente separados 

no local de geração ou em postos 

de recolhimento.

COMMODITY AMBIENTAL  diz-se 

da commodity eu obedece a 

critérios ambientais no seu 

processo produtivo, alem da 

obediência aos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

COMUNIDADE SUSTENTÁVEL  é 

aquela que incorpora a dimensão 

ambiental em suas ações e segue 

os princípios do desenvolvimento 

sustentável. CONSUMO 

SUSTENTÁVEL é a forma de 

consumo que prevê o 

fornecimento de produtos e 

serviços dentro dos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

Controle ambiental.

CONTRAPONTO estados ou 

instantes na arte e na arquitetura 

onde existem uma mudança de 

paradigma seja de contribuições 

ou de discordância perante 

determinado assunto ou situação.

CUSTOS AMBIENTAIS  

expressão utilizada para designar 

o valor monetário dos danos 

causados ao meio ambiente por 

uma atividade poluidora ou por um 

acidente.

D
DESCOMISSIONAMENTO  

operação de desativação de um 

empreendimento ou atividade 

potencialmente poluidora que 

exige o cumprimento de critérios 

técnicos e ambientais. Oposta ao 

comissionamento que pode ser 

imposta por um órgão regulador 

ou de segurança e meio ambiente. 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIALMENTE SUSTENTADO  é 

o desenvolvimento que prioriza o 

homem, colocando a produção, a 

economia e a técnica a serviço do 

bem-estar social, assegurando o 

respeito aos valores e 

potencialidades da comunidade.

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL „‟Processo 

dinâmico destinado a satisfazer as 

necessidades atuais sem 

comprometer a capacidade de 

gerações futuras de satisfazer as 

suas próprias necessidades.‟‟ 

(Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente).

DIÓXIDO DE CARBONO gás 

incolor e inodoro produzido pela 

respiração animal, pela 

fermentação e pela combustão. É 

um dos constituintes da atmosfera 

terrestre, onde está pequenas 

concentrações.  É o principal 

responsável pelo efeito estufa que 

está agravando no nosso planeta.

E
ECO-ARQUITETURA exprime 

uma forma de planejar e construir 

usando técnicas simples e 

aplicáveis, de maneira 

ambientalmente amigável, 

economizando energia e dentro de 

um contexto de desenvolvimento 

sustentável. 

ECOCAPITALISMO  corrente de 

pensamento que defende a 

solução de problemas ambientais 

por meio das leis de mercado. 

Dentro dessa visão, o mercado 

aloca naturalmente os recursos 

financeiros para a proteção 

ambiental, garantida por um 

Estado guardião dos princípios 

ecológicos e dos bens ambientais.

ECODESENVOLVIMENTO  

processo de transformação do 

meio com a utilização de técnicas 

ecologicamente viáveis, 

concebidas em função das 

potencialidades desse meio, 

impedindo o desperdício dos 

recursos e empregando-os na 

satisfação das necessidades de 

todos os membros da sociedade, 

considerada a diversidade dos 

meios naturais e dos contextos 

culturais. 

ECODESIGN é o design que 

focaliza as diretrizes de qualidade, 

funcionalidade, estética, ergonomia 

e imagem de um produto com base 

em critérios ambientais. 

ECO-EFICIÊNCIA  é o aumento da 

produtividade e, 

conseqüentemente, da 

rentabilidade das organizações, por 

meio da prevenção da poluição e 

da mitigação de impactos 

ambientais adversos.

ECOLOGIA  é um ramo da biologia 

que estuda as relações entre os 

organismos (biótico) e seu 

ambiente (abiótico).

ECOLOGIA AMBIENTAL  é uma 

das dimensões da ecologia integral 

e tem como objetivo a integração 

do ser humano com a natureza, 

conscientizando-o da importância 

do desenvolvimento sustentável. 

ECOLOGIA HUMANA  ramo da 

ecologia que tem como meta 

devolver aos seres humanos a 

autonomia e a auto-estima, em 

função da ética essencial e da inata 

necessidade de autoproteçao, 

auto-abastecimento e auto-

realização e harmonização.

ECOLOGIA INTERIOR  é a 

ecologia que tem como fundamento 

a maneira pela qual cada ser 

humano tem a percepção de si 

próprio e convive consigo mesmo.

ECOLOGIA PESSOAL  é uma das 

dimensões da ecologia integral e 

refere-se ao cuidado do ser 

humano consigo mesmo, buscando 

a saúde física, emocional, mental e 

espiritual. 



ECOLOGISMO  é o conjunto de 

praticas ou ações que visam a 

reverter o quadro da crise 

ambiental, de dimensão planetária 

que ocorre atualmente. 

ECOMARKETING  ferramenta que 

utiliza o meio ambiente como 

promotor de vendas e negócios, 

por meio da divulgação do 

desempenho ambiental de uma 

empresa. 

ECONOMIA AMBIENTAL  ramo da 

economia que proporciona a 

valoração dos bens de consumo e 

recursos naturais, por meio da 

construção de uma metodologia de 

inserção dos bens ambientais no 

Planejamento e na Economia.

ECONOMIA ECOLÓGICA  ramo 

da economia usado como sinônimo 

de economia ambiental, porem 

mais voltado para a valoração dos 

recursos de fauna e flora.

ECOPRODUTOS  produtos cujo 

balanço ecológico demonstra que o 

seu impacto sobre o meio ambiente 

é menor, comparativamente ao de 

outros produtos. 

ECOSSISTEMA sistema natural e 

aberto que se constitui na unidade 

funcional de base da ecologia, 

constituído por um biótopo e pelo 

conjunto de espécies( biocenose).

ECOTERRORISMO  termo que se 

refere aos atos agressivos ou 

violentos com o objetivo de 

proteger o meio ambiente, usar o 

meio ambiente como um trunfo 

numa disputa.

ECOVILA  espaço sustentável de 

vida onde se aprende a viver 

holisticamente. Nesse 

assentamento, as atividades 

humanas são integradas, tendo 

como objetivo o desenvolvimento 

humano saudável e a preservação 

ambiental. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  é o 

processo de formação social 

orientado para o desenvolvimento 

de uma consciência critica sobre a 

problemática ambiental. 

EFEITO ESTUFA  é o 

aquecimento adicional da 

atmosfera terrestre em relação ao 

que se verifica naturalmente. A luz 

solar penetra na atmosfera e é 

absorvida em parte pela Terra. A 

outra parte é reemitida em direção 

ao espaço em forma de enegia 

calorífica com comprimento de 

onda maior (infravermelho).

ENERGIA capacidade que um 

sistema possui de realizar 

trabalho, apresenta-se sob 

diversas formas – calorífica, 

cinética, elétrica, eletromagnética, 

mecânica, potencial, química, 

radiante- e podem ser 

transformáveis umas nas outras. A 

energia sempre se conserva.

ENERGIA RENOVÁVEL energia 

que se renova na natureza, uma 

vez utilizada é reposta em curto 

intervalo de tempo. (carvão 

vegetal, energia de biomassa, 

etc). 

ENGENHARIA AMBIENTAL é 

aplicação de princípios, métodos e 

tecnicas de engenharia, associada 

ao conhecimento das ciências

ambientais, com vistas a 

preservaçao e controle ambiental e 

a melhoria da qualidade de vida. 

EQUIDADE igualdade, retidão, 

justiça natural.

ÉTICA AMBIENTAL é a aplicação 

da ética social ao comportamento 

relativo ao meio ambiente.

F
FENESTRAÇÃO O desenho e a 

distribuição de janelas e outras 

aberturas externas de uma 

edificação. É necessário selecionar 

a forma de fenestração correta 

para cada orientação solar, de 

acordo com a latitude, iluminação e 

a ventilação natural, considerando 

as obstruções exteriores e 

selecionando os dispositivos de 

proteção solar, para otimizar as 

exigências de conforto e reduzir os 

consumos energéticos e para 

assegurar as exigências de 

isolamento térmico e acústico, o 

conforto luminotécnico em função 

da tarefa visual a ser executada. 

FONTES RENOVÁVEIS DE 

ENERGIA Recursos naturais e 

renováveis que podem ser 

aproveitadas para geração de 

energia elétrica como os ventos, a 

força das marés, a biomassa e a 

luz solar. Por serem naturais, o 

processo de geração de energia é 

menos poluente que o das fontes 

tradicionais, como os combustíveis.

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS 

(SRIs) Do inglês Social 

Responsible Investments, são 

fundos de investimentos que dão 

preferência a ações de empresas 

preocupadas em reduzir seus 

impactos socioambientais 

negativos.

G
GASES DE EFEITO ESTUFA O 

Protocolo de Quioto lista seis gases 

causadores do efeito estufa: 

Dióxido de Carbono (CO2), Óxido 

Nitroso (N2O), Metano (CH4), 

Hidrofluorcarbono (HFC), 

Perfluorcarbono (PFC) e 

Hexafluoreto de enxofre (SF6).

GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

(GRI) Iniciativa global que tem por 

objetivo desenvolver e difundir 

diretrizes para a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade por 

parte de empresas, para 

divulgação de dados econômicos, 

sociais e ambientais.

H
HABITAT Refere-se ao lugar onde 

um organismo vive e que atende às 

exigências da espécie para sua 

sobrevivência.

HARMONIA resultado do meio 

construído. Sentimento e 

percepções que cada usuário pode 

ter em relação à determinada obra. 



HIDROELÉTRICAS Responsáveis

por 82,36% da energia elétrica

produzida no Brasil – produzem um

impacto ambiental muito menos

alarmante que as emissões

atmosféricas das termelétricas;

conservação e uso racional de

energia elétrica passou a ser

preocupação constante,

impulsionando inclusive a

certificação ("etiquetagem") de

aparelhos eletrodomésticos,

facilitando a opção por aparelhos

poupadores de energia.

HUMOR O humor é um estado de

ânimo cuja intensidade representa o

grau de disposição e de bem-estar

psicológico e emocional de um

indivíduo. A palavra humor surgiu

na medicina humoral dos antigos

Gregos. Naqueles tempos, o termo

humor representava qualquer um

dos quatro fluidos corporais (ou

humores) que se considerava

serem responsáveis por regular a

saúde física e emocional humana.

humor é uma das chaves para a

compreensão de culturas, religiões

e costumes das sociedades num

sentido amplo, sendo elemento vital

da condição humana.

I
ILUMINAÇÃO NATURAL A

substituição da luz artificial pela luz

natural pode produzir uma

contribuição significativa para a

redução do consumo de energia

elétrica, melhoria do conforto visual

e bem-estar dos ocupantes. A luz

natural possui uma variabilidade e

qualidade mais agradáveis e

apreciadas que o ambiente

proporcionado pela iluminação

artificial. Aberturas, em geral,

proporcionam aos ocupantes o

contato visual com o mundo

exterior e permitem também o

relaxamento do sistema visual

pela mudança das distâncias

focais.

IMPACTO AMBIENTAL Qualquer

alteração das propriedades físicas,

químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer

forma de matéria ou energia

resultante das atividades humanas

que, direta ou indiretamente,

afetam a saúde, a segurança e o

bem-estar da população, as

atividades sociais e econômicas, a

biota, as condições estéticas e

sanitárias do meio ambiente e a

qualidade dos recursos

ambientais.

INDICADORES DE

SUSTENTABILIDADE Podem ser

divididos em três grupos

principais:

1) os indicadores de resposta

social (que indicam as atividades

que se realizam no interior da

sociedade - o uso de minérios, a

produção de substâncias tóxicas,

a reciclagem de material);

2) os indicadores de pressão

ambiental (que indicam as

atividades humanas que irão

influenciar diretamente o estado

do meio ambiente - níveis de

emissão de substâncias tóxicas);

3) os indicadores de qualidade

ambiental (que indicam o estado

do meio ambiente - a

concentração de metais pesados

no solo, os níveis pH nos lagos).

INTERAÇÃO relação entre

arquitetura e espaço, ambiente ou

projeto. Os campos de interação

entre as arquiteturas oferecem aos

usuários espaços e relações

próprias de cada indivíduo.

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE

EMPRESARIAL (ISE) Lançado

em 1º de dezembro de 2005 pela

Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa), o ISE tem o objetivo de

oferecer ao mercado um indicador

para as ações de empresas

comprometidas com a

responsabilidade social e a

sustentabilidade e que promovam

boas práticas de governança

corporativa no Brasil.

ISO 14.000 Série de normas de

gestão ambiental desenvolvidas

em 1996 pela International

Organization for Standardization

(Organização Internacional de

Normalização), sediada na Suíça.

L
LUZ NATURAL incidência de luz

que provoca interferência no

âmbito de projeto ao criar efeitos,

sentimentos e sensações. Não

pode ser desprezada na

arquitetura já que esta, aliada a

outras ações, tende a gerar

harmonia com relação ao

ambiente exterior e a natureza.

LINGUAGEM qualquer sistema de

signos que serve de comunicação

com o outro. Esta pode ser verbal

ou não-verbal, no caso de um

objeto de arquitetura, ela pode

possuir uma linguagem e um

traço, característico daquele

determinado arquiteto.

LUGAR associado ao terreno

físico, este deve ser entendido

também como um objeto de

habitabilidade temporal ou

atemporal; assim o indivíduo faz e

é história dentro de um

determinado lugar e espaço de

tempo.

M
MOBILIDADE elemento

fundamental da dinâmica dos

espaços arquitetônicos. A

mobilidade traz idéias que

promovem a adaptação e acesso

de todos os usuários daquele

determinado espaço projetado.

MEMÓRIA ARQUITETÔNICA

capacidade que o ambiente

construído tem, de tornar vivo a

história e memória daquele lugar. É

uma análise individual que permite

o registro e o resgate histórico e

contextual em meio urbano.

MATERIAIS ECOLÓGICOS mais

que importantes nesta arquitetura

durável, estes materiais são os

“agentes” transformadores dos

espaços, pois imprimem certas

características que traduzem a

leitura do edifício, seja no âmbito

sustentável, econômico e social.

O
ORIENTAÇÃO SOLAR é através

dela que o projeto se desenvolve e

que pode contemplar todos os



aspectos funcionais de acordo com 

estudos.

A implantação, o partido 

arquitetônico, orientação das 

fachadas e aberturas, ou seja, 

soluções técnicas que dependem 

essencialmente de comprovações 

e estudos da orientação solar. 

P
PAISAGEM È a extensão de 

território que o olhar alcança num 

lance. A paisagem é um dos 

elementos constituintes do meio 

ambiente. Os espaços livres 

urbanos são um dos principais 

campos de trabalho da Arquitetura 

da Paisagem. 

PAISAGISMO 

O paisagismo (também 

denominado por arquitetura da 

paisagem, mais conhecido em 

Portugal como arquitetura 

paisagista) é a arte e 

técnica de promover projeto, 

planeja-

mento, gestão e preservaçã

o de espaços livres, urbanos 

ou não, de forma a 

processar micro e macro  

paisagens. 

PARQUE NACIONAL É 

uma das categorias de 

Unidade de Conservação 

que pertence ao grupo das 

Unidades de Proteção 

Integral e “tem como 

objetivo básico a

preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de 

pesquisas cientificas e de 

atividades de educação e 

interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a 

natureza e turismo ecológico.  

PASSIVO AMBIENTAL È o custo e 

responsabilidades, referentes às 

atividades de adequação de um 

empreendimento potencialmente 

poluidor aos requisitos da 

legislação ambiental e 

compensação por danos 

ambientais causados a terceiros.

PATRIMONIO AMBIENTAL Termo 

amplo que se refere ao patrimônio

ambiental local, regional, nacional, 

comunitário, continental e da 

humanidade e que deve ser 

preservado para a atual e as 

futuras gerações.

PERMACULTURA É um método 

de design que objetiva desenvolver 

áreas humanas produtivas de 

forma sustentável, respeitando os 

ciclos e o equilíbrio natural dos 

ecossistemas naturais 

PESQUISA mercadológica, 

espacial, histórica, materiais 

duráveis, mão-de-obra, qualidade 

ambiental e assim por diante; tudo 

que relacionada com a arquitetura 

e ainda, sustentável. 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL É 

a identificação de objetos 

adequados ao meio ambiente 

físico, biótico e socioeconômico e a

criação de procedimentos e 

programas administrativos e 

técnicos visando a atingi-los.

É formado por conjunto de metas, 

diretrizes e ações destinadas a 

organizar o uso dos recursos 

naturais, de modo a atender a 

objetivos ambientais, de 

desenvolvimento urbano, 

econômico, etc. 

PLANO DE CONTROLE 

AMBIENTAL È um dos documentos 

técnicos necessários ao 

Licenciamento Ambiental; é exigido  

pela Resolução CONAMA n°09, de 

06/12/1990, para licença de 

Instalação de atividade de extração 

mineral de todas as classes 

previstas no 

Decreto-Lei n°227/67 e tem sido 

exigido, também, por órgãos 

ambientais estaduais para outros 

tipos de atividades.

PLANO DIRETOR Instrumento 

básico da Política  de 

Desenvolvimento e de expansão 

Urbana que tem como objetivo fixar 

diretrizes, visando a assegurar a 

ordenação disciplinada da cidade e 

a qualidade de vida de seus 

habitantes; é obrigatório para 

cidades com mais de 20.000 

habitantes e dever ser aprovado 

pela Câmera Municipal.

POLUIÇÃO É a adição ou do 

lançamento de qualquer substância 

ou forma de energia do meio 

ambiente em quantidade que 

ultrapassem as concentrações 

naturalmente encontradas. Entende-

se por poluição “ a degradação 

ambiental resultante de atividades 

que prejudiquem a saúde, a 

segurança, o bem-estar da 

população.

PONTO DE PARTIDA pode ser 

um estudo de materiais, dos 

sistemas construtivos usados na 

região de implantação do objeto, 

ou pode ser apenas, o lápis ou o 

papel. Não interessa qual seja o 

ponto inicial, o que importa é o 

resulta que, por meio deste, 

conseguimos como arquitetos, 

alcançar os nossos anseios e 

desejos de um determinado 

espaço. 

PRATICIDADE característica 

básica de uma arquitetura durável. 

É necessário que esta praticidade 

seja bem resolvida, ainda no 

campo teórico e de projeto, para 

que não ocorram confusões 

espaciais, uma vez que o objeto já 

está inserido em meio urbano. 

Práticos são os materiais, a 

execução, o design, a ergonomia, 

ou seja, uma junção de fatores 

que chegam em um bem comum. 

PRESERVAÇÃO DA 

VEGETAÇÃO NATIVA rico em 

vegetação, esta arquitetura além 

de preservar, deve propor uma 

associação, integração e 

harmonia entre o verde e o 

construído. Esta relação não pode 

ser conflitante, mas sim provedor 

de sensações e estímulos que 

resultam na combinação dos 

elementos mais básicos a vida, a 

natureza e ao meio onde habitar.

PREVENÇÃO DO DANO AO 

MEIO AMBIENTE Diz-se das 

ações e dos meios que visam a 

conservar os elementos do meio 

ambiente e seus atributos, 

evitando a ocorrência de danos 

ambientais irreversíveis.



normas e padrões estabelecidas

QUALIDADE DE VIDA É a

condição dada a uma população,

ou a um indivíduo, de bem-estar

físico , psicológico, social e

espiritual, em um ambiente

ecologicamente equilibrado.

QUÍMICA AMBIENTAL Ramo da

química que estuda os processos

químicos, naturais ou causados

pelo homem, que comprometem a

saúde humana e do planeta,

procurando elucidar os

mecanismos que definem e

controlam a concentração de

substâncias químicas no meio

ambiente; tem dimensão

socioeconômica e estabelece

parcerias com a Toxicologia, a

Engenharia Sanitária e a Biologia.

QUÍMICA VERDE É a Química que

tem como objetivo desenvolver

produtos, processos e serviços

para melhorar a qualidade de vida,

o ambiente natural e a

competitividade industrial, dentro

da visão do Desenvolvimento

Sustentável.

QUÍMIOAUTOTRÓFICO Termo

que se refere aos organismos

capazes de sintetizar seu próprio

alimento, utilizando a energia

liberada por reações inorgânicas

especificas.

R
RADIAÇÃO (1) Termo utilizado em

Física, para designar a energia

emitida ou que se desloca, em

forma de ondas eletromagnéticas e

acústicas, fótons ou partículas 

subatômicas. (2) Forma de 

transferência de calor.

RECICLAGEM Ato de tornar útil e

disponível, por meio de um

processo de transformação,

material que já foi utilizado.

Materiais que seriam descartados,

como lixo, se tornam matéria-

prima para a manufatura de bens,

reduzindo a extração de recursos

naturais em função do menor

consumo de matérias-primas, de

energia e de outros insumos.

RECOMPOSIÇÃO Termo utilizado

em Ecologia, para designar a

restauração natural do ambiente,

sem interferência humana.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Resti-

tuição de um ecossistema ou de

uma população silvestre

degradada a uma condição não-

degradada, que pode apresentar

diferenças em relações à sua

condição original.

RECURSOS NÃO-RENOVÁVEIS

Recursos que, quando explorados

e consumidos de forma não

sustentável, tendem a se esgotar;

recursos existentes em

quantidades fixas, isto é, que não

são repostos, e podem ser

completamente exauridos pelos

consumidores.

RECURSOS NATURAIS Termo

que se refere aos recursos obtidos

diretamente da natureza; são

classificados em renováveis e não-

renováveis.

RECURSOS RENOVÁVEIS

Recursos que são continuamente

supridos pelo sistema, de tal

maneira que não podem se

axauridos pelos consumidores em

condições de uso normal. Podem

se recursos de fontes inesgotáveis,

de processos cíclicos ou

provenientes de sistemas

biológicos. A ação antrópica tem

esgotado drasticamente alguns

recursos, antes considerados

renováveis, porque têm sido

explorados em ritmo mais rápido do

que a sua renovação.

REFLORESTAMENTO Replantio

de árvores, ou de sementes de

árvores, em área anteriormente

florestada.

REGRA DOS 3Rs Diz-se da regra

utilizada na Gestão de Resíduos

Sólidos.

Os 3Rs seguem uma hierarquia:

reduzir; reutilizar e reciclar.

REFLEXÃO metodológica,

projetual, ciência e prática

arquitetônica que induz ao

pensamento reflexivo e crítico

acerca de um espaço projetado.

REJEITO Material que sobra, sem

aplicação útil imediata, após uma

determinada atividade; se essa

atividade for industrial, diz-se que é

um resíduo sólido industrial e,

quando se tratar de beneficiamento

de minérios, diz-se da fração com

maior proporção de ganga

(minerais sem valor econômico).

RELAÇÕES de ambientes,

culturais, sociais, entre os usuários;

um leque de possibilidades de

intermediações

PRINCÍPIO POLUIDOR-

PAGADOR Principio da

Declaração do Rio de Janeiro,

proposto na ECO-92, que firma:

“As autoridades nacionais devem

esforçar-se para promover a

internalização dos custos de

proteção do meio ambiente e uso

dos instrumentos econômicos”. È

o principio ambiental segundo o

qual o poluidor tem que contribuir

financeiramente com uma quantia

equivalente aos custos da

respectiva poluição.

PROJETO DE SISTEMA DE

TRATAMEN-TO Diz-se do projeto

do sistema de tratamento de

efluentes líquido e atmosféricos e

de resíduos sólidos de ma

atividade poluidora, visando

adequá-los à legislação ambiental.

PROTECIONISMO AMBIENTAL É

um conjunto de leis, normas e

regulamentos de um país, que

contém barreiras não tarifárias

relativas à requisitos ambientais e

que têm como objetivo proteger a

população de procedimentos,

produtos ou resíduos danosos ao

meio ambiente.

Q
QUALIDADE AMBIENTAL Estado

do meio ambiente numa área ou

região, determinado em função da

medição da qualidade de seus

componentes – ar, água e solo –

ou de acordo com alguns

atributos, como bem-estar, beleza

e conforto. É utilizada para

caracterizar um conjunto de



corpóreas ou não, que estimulam o 

contato e a troca.

RELATÓRIO BRUNDTLAND 

Relatório criado pela ONU, em 

1983, que teve como objetivo 

diagnosticar os principais 

problemas ambientais do planeta, 

resultantes do desenvolvimento 

econômico e industrial, apresentar 

propostas para solucioná-los.

RELATÓRIO DE CONTROLE 

AMBIENTAL – RCA É um 

documento técnico, necessário ao 

licenciamento Ambiental, e deve 

ser elaborado de acordo com as 

diretrizes dos órgãos ambientais; é

exigido na fase de licença 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL-RIMA É um 

documento do processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental-

AIA- constituído por um resumo do 

Estudo de Impacto Ambiental- EIA-

e deve refletir as conclusões de tal 

estudo.  De acordo com a 

resolução CONAMA, que instituiu 

critérios básicos e diretrizes para 

implementação da Avaliação de 

Impacto Ambiental como um dos 

instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente.

RESERVA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL Categoria de 

Unidade de Conservação que faz 

parte das unidades de Uso 

Sustentável e “ é uma área natural 

que abriga populações tradicionais, 

cuja existência baseia-se em 

sistemas de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos 

ao longo de gerações e adaptados 

às condições ecológicas locais e

que desempenham um papel 

fundamental na proteção da 

natureza e na manutenção da 

diversidade biológica”

RESERVA EXTRATIIVISTA 

Categoria de Unidade de 

Conservação que faz parte das 

Unidades de Uso Sustentável e “é 

uma área utilizada por populações 

extrativistas tradicionais, cuja 

subsistência baseia-se no 

extrativismo e,  

complementarmente, na 

agricultura de subsistência e na 

criação de animais de pequeno 

porte, e tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida 

e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade”.

RESÍDUO É o material que restou 

de uma atividade ou de um 

processo. Os resí- duos são 

classificados quanto as suas 

propriedades físicas, químicas ou 

infecto-contagiosas, com base na 

identificação de contaminantes 

presente em sua massa.

REUTILIZAÇÃO É o 

aproveitamento de um resíduo, 

sem submetê-lo a um tratamento 

que altere as suas características 

físico-químicas, e respeitando-se o  

cumprimento dos padrões de 

saúde pública e de proteção ao 

meio ambiente.

RIO 92  Denominação dada à 

conferencia das Nações Unidas 

sobre o Meio ambiente e 

Desenvolvimento, que ocorreu em 

junho de 1992, na cidade do Rio 

de Janeiro. Foram elaborados 

cinco documentos: a Declaração

do Rio, a agenda 21, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica, a 

Convenção sobre a Mudança do 

Clima e a Declaração de 

Princípios da Floresta.

RIO + 10 CUPÚLA MUNDIAL 

SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL Evento que teve 

em Johanesburgo, África do Sul, 

em 2002, e que teve como pauta a 

discussão dos compromissos 

assumidos na Rio-92, para se 

alcançar um Desenvolvimento 

Sustentável. O encontro apontou  

as inúmeras dificuldades para 

ratificação dos acordos 

internacionais e para a promoção 

da sustentabilidade mundial; a 

incerteza quanto aos objetivos 

propostos na Rio-92 mostrou os 

empecilhos para colocar em 

pratica as recomendações da 

Agenda 21, seu principal 

documento.a diferença entre este 

encontro e o Rio 92 é que, 

naquela época, o mundo 

demonstrava um entusiasmo 

muito maior e, hoje, os indicadores 

são muito mais negativos, 

principalmente no que se refere na 

pobreza e desigualdade entre 

países.

ROTULAGEM AMBIENTAL É a 

certificação ambiental de produtos 

por meio de selos ambientais, 

também chamados de selos 

verde. A certificação é concedida 

por um órgão certificador 

credenciado e é baseada na 

analise de ciclo de vida do 

produto. 

S
SALUBRIDADE  AMBIENTAL É o 

conjunto de condições propícias à 

saúde da população urbana e rural, 

quanto à prevenção de doenças 

veiculadas pelo meio ambiente e à 

promoção de condições 

mesológicas favoráveis ao pleno 

gozo da saúde e do bem-estar”

SANEAMENTO É o “controle de 

todos os fatores do meio físico do 

homem que exercem efeito 

deletério sobre seu bem-estar 

físico, mental ou social”. 

Saneamento não pode ser visto 

apenas como a implantação e a 

operação de sistemas de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Para a sua 

otimização e melhores resultados 

em termos de saúde pública, deve 

ser incentivada a Educação 

Sanitária, isto é, a promoção de 

hábitos higiênicos necessários a 

manutenção da saúde e bem-estar. 

SISTEMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL SGA É o sistema de 

gestão ambiental de uma atividade 

potencialmente poluidora, que 

inclui atividades de planejamento, 

procedimentos operacionais e 

recursos técnicos e financeiros 

para a viabilização de sua política 

ambiental.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEO-REFERENCIADA (SIG OU 

GIS) É o método gráfico, geo-

referendiado, que tem como 

objetivo organizar, mapear e



processar as informações 

ambientais relativas ao meio físico, 

biótico e socioeconômico.

SISTEMA DE NASCENTES É o 

sistema que deve ser preservado e 

é constituído pela vegetação, solo, 

rochas e relevo das áreas 

adjacentes e a montante das 

nascentes. 

SOMBREAMENTO recurso natural 

que, quando pensado de forma 

integrado, gere agradáveis espaços 

para convivência, lazer e de 

habitabilidade. 

SUCESSÃO Termo utilizado em 

Ecologia, para designar a 

substituição de populações de um 

habitat, por meio de uma 

progressão regular, em direção ao  

estabelecimento do clímax típico de 

uma determinada área geográfica. 

SUMIDOURO (1) Poço escavado 

no chão que recebe os efluentes de 

fossas sépticas, efluentes 

industriais, etc. e possibilita a sua 

infiltração no solo, evitando a 

contaminação direta das águas 

superficiais e subterrâneas. (2) 

Local, em área cárstica, onde a 

água passa a circular de forma 

subterrânea, podendo reaparecer a 

jusante,em outro ponto do terreno.

SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade é uma forma de 

pensamento sistêmico , 

relacionado com a continuidade 

dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais da sociedade 

humana.

Propõe-se a ser um meio de

configurar a civilização e atividade 

humanas, de tal forma que a 

sociedade, os seus membros e as 

suas economias possam preencher 

as suas necessidades e expressar 

o seu maior potencial no presente, 

e ao mesmo tempo preservar a 

biodiversidade e os ecossistema 

naturais, planejando e agindo de 

forma a atingir pró-eficiência na 

manutenção indefinida desses 

ideais.

A sustentabilidade abrange vários 

níveis de organização, desde a 

vizinhança local até o planeta 

inteiro.

Para um empreendimento humano 

ser sustentável, tem de ter em vista 

4 requisitos básicos. Esse 

empreendimento tem de ser: 

ecologicamente correto; 

economicamente viável; 

socialmente justo; eculturalmente 

aceito.

T

TALVEGUE Termo utilizado em 

Geografia, para designar uma linha 

de maior profundidade no leito de 

um rio, canal ou vale; uma linha 

sinuosa em fundo de vale, 

resultante da interseção dos planos 

de duas vertentes e onde se 

concentram as águas.

TECNOLOGIA Agregação e 

aplicação de todas as ciências, 

visando prioritariamente o conforto, 

a harmonia e a integração dos 

espaços concebidos. 

TECNOLOGIAS LIMPAS É  a 

aplicação contínua de uma

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

FINAL DO LIXO URBANO São as 

várias formas de tratamento e 

disposição final aplicáveis ao lixo 

urbano. As mais conhecidas são: 

aterro sanitário; compostagem e 

incineração.  

TURISMO ECOLOGICO Ramo da 

atividade turística que utiliza, de 

forma sustentável, o patrimônial 

natural e cultural. Incentiva a 

preservação ambiental e a 

integração com a natureza e busca 

a formação de uma consciencia 

ambiental.  

U
URBANISMO ECOLÓGICO 

Conhecimento e técnicas de 

organização e racionalização das 

aglomerações urbanas, com vistas 

a propiciar condições adequadas 

de vida às populações que vivem 

nas cidades, buscando uma forma 

que cause menos impactos ao 

meio ambiente.

URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL

Planejamento para um crescimento   

urbano mais sustentável.  Levando 

em conta o impacto que uma 

cidade gera no aquecimento global, 

no ambiente natural, na pobreza,  

nas catástrofes naturais, etc. 

Envolve o comprometimento de 

todas as nações, bem como os 

meios políticos para trazer a 

mudança. 

UM ENGENHEIRO, UM 

ARQUITETO: relação que deve ser 

mútua, companheira e amigável 

para que o produto final não tenha

estratégia ambiental preventiva, 

integrada aos processos, produtos 

e serviços para aumentar a eco –

eficiência e reduzir os riscos ao 

homem e ao meio ambiente.

Requer políticas direcionadas, 

avaliação de alternativas 

tecnológicas, conscientização e 

mudança de atitude do setor 

produtivo.

TRAÇADO VERDE 

aprimoramento e junção das 

qualidades técnicas de uma 

arquitetura durável, verde ou 

sustentável para que o objeto final 

possua características de um 

traçado com a linguagem, 

realmente “verde”. 

TRANQUILIDADE ao projetar, um 

sentimento ao adentrar em um 

espaço arquitetônico, 

agradabilidade com o entorno e/ou 

contexto e ao mesmo tempo, pode 

ser associada a segurança que 

aquele ambiente traz ou gera na 

vida de cada usuário. 

TRATAMENTO (1) Processo de 

retirada de impureza ou de 

poluentes da água – utilizada no 

abastecimento doméstico ou de 

efluentes líquidos, de forma a 

enquadrá-los nos padrões para 

lançamento, de forma direta ou 

indireta, em corpos d´agua. (2) 

Retirada de poluentes de efluentes 

atmosféricos. (3) Pode referir-se, 

também ao tratamento de 

resíduos sólidos industriais. O 

tratamento de efluentes liquidos 

pode incluir várias técnicas e pode 

ser feito de maneira a garantir um 

grau de tratamento compativel 

com as condições locais.



erros que impossibilitem a 

execução do objeto.

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Uma das formas mais 

reconhecidas e utilizadas para 

garantir a proteção das espécies e 

de ecossistemas, acontecem como: 

parques nacionais, reservas 

biológicas e extrativistas, entre 

outras. Trata-se de espaços 

territoriais com características 

naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo poder público, com 

objetivo de conservar a 

biodiversidade e outros atributos 

naturais neles contidos, com o 

mínimo de impacto humano. 

A proposta da arquitetura é 

qualificar as unidades de 

conservação com a preocupação 

de manter a qualidade ambiental, 

mas fornecendo meios para o 

desenvolvimento. Para isso deve-

se fazer a utilização de materiais 

renováveis, usar conscientemente 

Os recursos hídricos e buscar por 

formas alternativas de energia. 

Criando uma arquitetura viável e 

econômica, que respeite a técnica 

de mão-de-obra local e os 

materiais existentes na região, 

utilizando materiais de custo 

razoável  e de fácil manutenção. 

UNIVERSO ARQUITETONICO 

Mistura de tecnologia, política, 

história, construção, materiais, 

meio ambiente e sustentabilidade. 

A arquitetura é feita a partir da 

mudança , mas o universo 

arquitetônico contemporâneo 

caminha junto à mudança 

sustentável, fazendo a arquitetura a 

partir das necessidades do local e 

revitalizando áreas degradadas.

UTOPIA SUSTENTÁVEL

“Em toda a utopia há sempre a 

promessa de um “amanhã” e de 

um “outro lugar”. Se na maioria dos 

casos, a utopia parte do 

reconhecimento de um outrora 

mítico, ela conduz sempre ao 

melhor dos futuros. E pensar o 

futuro, qualquer que ele seja, é 

poder pensá-lo sustentado: essa é 

uma das condições da nossa 

sobrevivência; esse é o desafio da 

contemporaneidade.

Quando pensamos uma 

comunidade dos povos da 

lusofonia atribuímos-lhe um lugar e 

um tempo. Esse lugar está em 

construção. Esse tempo pertence 

ao futuro. “ Seminário internacional 

de arquitetura - Uma utopia 

sustentável

V
VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE 

EXTERIOR existem vários 

recursos que ajudam a integrar e 

valorizar a relação interior x 

exterior. Uma delas é a 

comunicação através de vidros que 

auxiliam nas visadas externas, na 

colocação de clara-bóias para 

entrada de luz natural e dentre 

outros recursos.  

VARIÁVEL AMBIENTAL

Atributo do ambienta que está em 

estudo, sujeito a alterações de 

valor e que tem influência  elevante 

para os levantamentos, 

diagnósticos e pesquisas a serem 

realizados.

VAZÃO DE  VEÍCULOS

Quantidade de veículos que 

circulam nas vias das cidades, a 

quantidade  destes em circulação 

é fator determinante para a 

qualidade do transito nas grandes 

cidades e são eles grandes 

responsáveis pela poluição .  

Adota-se hoje uma política para 

reduzi-los, priorizando o transporte 

coletivo e em massa.

VEGETAÇÃO

Diz-se do conjunto de plantas que 

se desenvolvem numa 

determinada área ou região e que 

a caracterizam; a composição e a 

fisionomia da vegetação são 

determinadas por diversos fatores 

ambientais, espacialmente o clima 

e o solo. A vegetação é 

responsável por manter a 

temperatura mais agradável, 

produzindo sombra e mantendo a 

umidade, além de ser  

responsável pela renovação do ar.

VENTO

O vento pode ser considerado 

como o ar em movimento. Resulta 

do deslocamento de massas de ar, 

derivado dos efeitos das 

diferenças de pressão atmosférica 

entre duas regiões distintas e é 

influenciado por efeitos locais 

como a orografia e a rugosidade 

do solo.  Uma arquitetura com 

ventilação natural reduz a 

utilização de equipamentos de 

refrigeração, permitindo uma 

arquitetura mais sustentável .

VERTENTE

Diz-se do declive de montanha; 

encosta. O estudo da insolação e 

inclinação das vertentes é fator 

determinante no projeto

urbanístico.

VETOR DE CRESCIMENTO

Região que possui características 

capazes de atrair pessoas e 

investimentos e que possui índices 

socioeconômicos e ambientais 

favoráveis para ocupação, como o 

tipo de solo e infra-estrutura para 

habitação.

VIABILIDADE

O estudo de viabilidade analisa as

possibilidades de que a edificação 

seja efetivamente implantada em 

um sítio face às características 

deste ,do programa arquitetônico, 

assim como as diretrizes impostas 

pelas leis e principalmente 

analisando o entorno e o terreno, 

para que este seja utilizado da 

forma mais adequada e o 

empreendimento implantado  em 

um ambiente  propício.

VIDA SELVAGEM

A vida selvagem pode ser 

encontrada em todos os 

ecossistemas. Desertos, florestas 

tropicais, planícies e outras áreas -

incluindo as cidades mais 

desenvolvidas - todas têm formas 

distintas de vida selvagem. Embora 

na cultura popular a expressão 

geralmente se refira a animais 

intocados pela presença humana, a 

maioria dos cientistas concordam 

que a vida selvagem ao redor do 

globo sofre, de um modo ou de 

outro, o impacto das atividades 

humanas.



W
WORKAHOLIC

Do inglês, individuo viciado em 

trabalho, conseqüência do mundo 

contemporâneo capitalista, com a 

máxima: “Tempo é dinheiro”.  

Também podendo designar-se aos 

profissionais arquitetos que 

passam madrugadas em claro 

projetando.

X
XÉRICO

Diz-se dos habitats nos quais a 

produção vegetal é limitada pela 

disponibilidade de água. Pode-se 

considerar a água como condição 

de vida de todos os seres vivos  do 

planeta.

Y
YIN-YANG

No Taoísmo, as duas forças ou 

princípios complementares que 

produzem todos os fenômenos do 

Universo.

YUPPIE

Designação em geral pejorativa, 

aplicada a certos adultos de classe 

média alta, especialmente 

profissionais executivos, por seu 

comportamento consumista e pela 

ausência de perspectiva social em 

sua filosofia de vida.

Z
ZONEAMENTO

É a definição de setores ou zonas 

em uma Unidade de Conservação 

com objetivo de manejo e normas 

específicos, com o propósito de 

proporcionar os meios e as 

condições para que todos os 

objetivos das unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e 

eficaz (Lei federal n° 9.985, de 

18/07/2000, que instituiu o 

Sistema. Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza -

SNUC).

ZONEAMENTO AMBIENTAL

O zoneamento possui conceitos 

jurídicos e técnicos diferentes, mas 

um fim específico: delimitar 

geograficamente áreas territoriais 

com o objetivo de estabelecer 

regimes especiais de uso, gozo e 

fruição da propriedade

No caso específico o proprietário 

só poderá usar sua terra da 

maneira que lhe convier, desde 

que respeite os interesses 

coletivos, como a função social e a 

conservação do meio ambiente. 

Trata-se de controle estatal capaz 

de ordenar o interesse privado e a 

evolução econômica com os 

interesses e direitos ambientais e 

sociais, possibilitando o alcance do 

tão almejado crescimento 

sustentável. Em 1988, a 

Constituição Federal ressaltou a 

proteção ambiental salientando 

que o zoneamento ambiental é um 

instrumento da política nacional do 

meio ambiente.

ZONA URBANA

Área de um município 

caracterizada pela edificação 

contínua e a existência de 

equipamentos sociais destinados 

ás funções urbanas básicas, como 

habitação, trabalho, recreação e 

circulação.

No Brasil, a Lei Nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 define que a zona 

urbana deve observar o requisito 

mínimo da existência de 

melhoramentos em pelo menos 

dois dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo 

Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com 

canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, 

com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar;

V – escola primária ou posto de 

saúde a uma distância máxima de 

três quilômetros do local 

considerado.

A legislação municipal pode ainda 

considerar urbanas as áreas 

urbanizáveis, ou de expansão 

urbana, constantes de loteamentos 

aprovados pelos órgãos 

competentes, destinados à 

habitação, à indústria ou ao 

comércio, mesmo que localizados 

fora das zonas definidas nesses 

termos.

ZONA RURAL Por oposição a 

zona urbana, definem-se as zonas 

rurais (ou o meio rural, ou campo) 

como as regiões no município não 

classificadas como zona urbana ou 

zona de Expansão Urbana, não 

urbanizáveis ou destinadas à 

limitação do crescimento urbano, 

utilizadas em atividades

agropecuárias, agro-industriais, 

extrativismo, silvicultura, e 

conservação ambiental.

Embora tradicionalmente estas 

áreas tenham sido primariamente 

utilizadas para a agricultura ou 

pecuária, atualmente grandes 

superfícies podem estar 

protegidas como uma área de 

conservação (de flora, fauna ou 

outros recursos naturais), terras 

indígenas, reservas extrativistas e 

ter outra importância econômica, 

por exemplo, através do turismo 

rural ou ecoturismo

ZELO Afeição, cuidado ou 

dedicação extrema com o meio 

ambiente , cuidando para que este 

não seja degradado.

ZERO ENERGY DESIGN (ZED) é 

uma arquitetura integrada com 

foco em design de obras verdes 

com pouca utilização de energia

num conjunto completo de 

serviços incluindo a arquitetura, 

engenharia mecânica, 

administração, construção e 

análise de custos financeiros e de 

ciclo de vida. Neste processo 

moderno de design procura-se 

auxiliar as decisões do cliente com 

visualização 3D e informações de 

custo-benefício.



Possuindo  5 mil  

plantas de prosperidade 

representando 76 

espécies, a estrutura de 

utilização mista que se 

derrama em um parque 

serve como um oásis de 

calma para a cidade de 

Fukuoka.

PROJETO: Acros Fufuoka

AUTOR: Emilio Ambasz & 

Associates

LOCAL: Fufuoka Japão

DATA: 2005

Construído sobre o último espaço 

verde remanescente no centro da 

cidade, ACROS Fukuoka (Asian 

Crossroads para o mar) é um 

edifício impressionante em  

Fukuoka City, Japão. 

O edifício preserva preserva o 

espaço verde, tanto quanto 

possível, graças ao seu design 

deslumbrante. 

De um lado, tem paredes de vidro 

e é visto só como um prédio de 

escritórios convencionais, que 

olha para a rua financeira mais 

importante de Fukuoka, enquanto 

o outro lado é um enorme telhado 

verde (um jardim no terraço) com 

cerca de 35.000 plantas que 

descem os andares  até o chão, 

em uma estratificação de baixo, 

terraços ajardinados em um 

parque.

O Projeto é do arquiteto 

argentino Emilio Ambasz & 

Associates.

ACROS



Atingindo até 60 metros acima do 

chão, o telhado verde é responsável 

por manter o prédio inteiro 

em temperatura constante e à níveis 

inferiores, o que obviamente leva a 

um menor consumo de energia.

Muitas pessoas na área visitam o 

terraço jardins para meditação, 

relaxamento, ou para fugir do 

congestionamento da 

cidade. Outros o fazem apenas para 

observar através do mirante, que 

proporciona uma vista inigualável da 

baía de Fukuoka e as montanhas 

circundantes.

O  telhados verde também tem a 

função de captar águas pluviais, e 

apoiar a vida dos insetos e 

pássaros.

O átrio semi circular e o Lobby

triangular  proporcionam contraste 

com a vegetação, encontrando-se 

neste espaço é um hall, escritórios e 

lojas.

O fato da estrutura manter um clima 

constante e agradável resulta em 

economia de energia, pois não há 

necessidade de climatizar 

artificialmente o prédio. A água da 

chuva sustenta a vida das plantas 

que vivem no local. 

Amanda Aparecida Lobato 

ECODESIGN 
PRÉDIO VERDE

ENERGIA
JARDIM

ENERGIA RENOVÁVEL



O arquiteto Richard Rogers foi o 

ganhador do concurso para  para o 

projeto para a Nova Assembléia 

Nacional do País de Gales, no Reino 

Unido. Ele buscou expressar na 

arquitetura valores democráticos 

apropriados para o século 21 e 

incorporar nela, a sustentabilidade.

O partido do projeto é a 

transparência e o acesso ao público, 

assim o arquiteto explora a interação 

da população com o plenário, 

motivando-a a assistir do alto os 

debates ficando assim mais a parte 

das questões parlamentares. A vista 

da baía é um grande atrativo para o 

público adentrar a edificação e torná-

la um espaço de lazer e convivência.

A cobertura é uma fina camada 

metálica revestida internamente com 

madeira, a transparência das 

fachadas faz com que a cobertura se 

torne um elemento esteticamente 

admirado de qualquer lugar do 

entorno. Os níveis são responsáveis 

por dividir as funções da edificação, 

assim, o piso da entrada permite 

acesso a pavimento superior, e um 

piso inferior, foram acomodadas 

funções de acesso restrito. 

A Assembléia 

Nacional reune 

arquitetura, 

tecnologia e 

preocupação com o 

meio ambiente, 

tornando um edifício-

ícone da atualidade.

ANPG

TELHADO VERDE

PROJETO: ASSEMBLÉIA 

NACIONAL DO PAIS DE GALES

AUTOR: RICHARD ROGERS

LOCAL: REINO UNIDO

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONSTRUÍDA: 5.000 m²

DATA: 1998

FONTE PESQUISADA: REVISTA 

ARQUITETURA E URBANISMO



VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

TECNOLOGIA 

APROPRIADA
ORIENTAÇÃO

ILUMINAÇÃO
Letícia Souza

Um elemento arquitetônico que ganha 

destaque é a forma cônica da sala da 

assembléia, no seu prolongamento há 

uma chaminé aerodinâmica que tem 

função para a ventilação e iluminação 

que desemboca no meio da 

sala,outras medidas tomadas para 

explorar esses elementos naturais 

foram aberturas feitas na cobertura e 

pátios internos com jardins, ajudando 

no conforto térmico da edificação, 

sendo assim pontos para a entrada 

de ar.

Outra preocupação de Rogers foi a 

utilização de materiais locais, 

juntamente com a durabilidade e a 

praticidade de manutenção isso gerou 

aspectos positivos na cidade de 

Gales, já que 36% do valor da 

construção foi investido em materiais 

e mão-de-obra galeses.

Rogers levou em conta a sintaxe 

urbana orientando a edificação no 

eixo sudoeste-nordeste para seguir a 

malha do ambiente construído no 

entorno, fazendo uso de elementos 

arquitetônicos para controlar a 

insolação.

A fachada nordeste possui brises 

horizontais translúcidos já que possui 

maior incidência de luz se comparada 

a sudeste, que conta com o 

prolongamento da cobertura para 

proteção

A cidade de Cardiff tem um verão 

ameno e um inverno rigoroso, o ar-

condicionado portanto não é 

imprescindível o ano todo. Estudos e 

simulações apontaram que a 

ventilação natural resolveria o 

problema de aquecimento quando a 

temperatura externa estivesse entre 

15 e 22 ºC,em ambientes mais 

críticos,isso representa apenas 20% 

do ano.

O índice de incidência solar varia de 

acordo com a função de cada 

ambiente. As áreas externas, de 

acesso e circulação são parcialmente 

protegidas do sol contando somente 

com o sistema da ventilação natural 

das chaminés, as áreas internas de 

uso coletivo funcionam como 

elementos de transição térmica e a 

assembléia, os escritórios, salas de 

comitê possuem um controle maior da 

temperatura, potencializada pelos 

sistemas ativos de ventilação, no 

inverno o controle da temperatura é 

feito pela redução das aberturas nas 

fachadas e na cobertura e pela 

automação que aquece o piso.

A estratégia usada de colocar os 

espaços, que necessitavam de maior 

refrigeração, na base, foi bem 

sucedida, pois propiciou a ventilação 

natural e a conservação da 

temperatura foi garantida pelas 

paredes mais grossas, sendo assim 

suficiente para manter o conforto do 

usuário.

No caso da iluminação no interior da 

forma cônica foi usado alumínio como 

revestimento, pois reflete a luz natural 

e também cones espelhados que a 

direcionam para o interior da sala.

Nos escritórios a solução adotada foi o 

uso de elementos zenitais que 

auxiliam tanto na função de ventilação 

- com proteção contra ruídos externos 

- como iluminação, refletindo a luz 

natural. A entrada de luz é feita por 

aberturas retangulares acopladas a 

um protetor translúcido, transmitindo 

luz difusa para o interior, todo o 

sistema feito para a ventilação possui 

tampões que controlam a intensidade 

do fluxo de ar.

A água da chuva é aproveitada, devido 

a extensa superfície da cobertura, são 

armazenados 100 m³ de água, que 

abastecem os lavatórios, bacias e são 

usadas na manutenção dos jardins e 

do edifício.



BERÇO

CASA BERÇO

CRADLE TO CRADLE HOUSE –

C2C

ARQUITETOS: COATES DESIGN

LOCAL: ROANOKE, VIRGINIA, 

EUA

A casa projetada por Matthew 

Coates e Tim Meldrum, de quase 

150m², em concreto e aço, tem um 

formato em L. O projeto ainda não 

foi construído, mas a maior 

preocupação em sua concepção foi 

em empregar elementos 

sustentáveis nos seus materiais, 

fontes de energia e conforto 

térmico.

A residência foi projetada para um 

terreno em Roanoke, Virginia, 

Estados Unidos, e seus elementos 

construtivos de destaque se 

encontram no cilindro que erga-se 

sob a laje do telhado que parece 

uma chaminé, cuja função é 

garantir iluminação natural no 

interior da casa e estabilizar sua 

temperatura. Mas este cilindro 

poderá vir a ser o suporte de um 

revolucionário material que é 

condutor, e que produz eletricidade 

fotosintética, a partir da proteína do 

espinafre. Um estudo feito por 

cientistas do MIT mostrou que 

células de proteína de espinafre 

prensadas no meio de vidro, tem 

potencial para gerar energia.

As paredes externas são feitas por 

painéis de vidro e metal, 

preenchidos com um material 

isolante que é uma espuma de soja. 

A vegetação do telhado absorve e 

filtra a água da chuva, que depois é 

conduzida para um reservatório e 

utilizada para usos menos 

exigentes. A água usada também 

passa por um processo de 

separação do lodo, e então a água 

restante é tratada por uma série de 

filtros colocados ao longo da casa, 

e dessa forma ela pode ser 

despejada em coletores comuns.

O grande destaque 

do projeto é o estudo 

ocorrido para gerar 

formas de energia 

alternativa, como, 

por exemplo, da 

proteína do 

espinafre. 



REVOLUCIONÁRIO

CONCEPÇÃO
ESPINAFRE

REUSO
VERDE

RECICLÁVEL

Luisa Rodrigues



CARB
PROJETO: CASA ZERO 

CARBONO

LOCAL: STAPLEHURST – GRÃ-

BRETANHA

ÁREA CONSTRUÍDA: 20 m²

AUTOR: MICHAEL RAMAGE

DESTINAÇÃO: PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO COM EMISSÃO 

ZERO DE CARBONO

“A construção mostra 

como o design 

contemporâneo pode 

promover materiais locais 

e integrar novas 

tecnologias para produzir 

um prédio altamente auto-

sustentável“. Richard 

Hawkes

A casa de quatro quartos, localizada 

nas proximidades da cidade de 

Staplehurst, utiliza uma técnica 

aplicada na construção de casas da 

época medieval e vista como mais 

eficiente na contenção de emissões de 

gases causadores do efeito estufas. 

Mais de um quarto (27%) das emissões 

de gases causadores do efeito estufa 

do Reino Unido é gerado por 

residências, o que contribui de forma 

significativa para o aquecimento global. 

A construção em forma de arco é 

basicamente uma câmara de 20 metros 

coberta com terra e plantas, que 

servem de camuflagem e ajudam a 

construção a se mesclar com o 

ambiente rural. 

O projeto é uma adaptação de uma 

técnica medieval que utiliza tijolos finos 

para criar construções leves e duráveis. 

Assim, a casa adquire resistência 

estrutural e, ao mesmo tempo, evita a 

utilização de materiais que consomem 

muita energia na sua produção, como 

concreto armado. A estrutura também 

fornece uma grande quantidade de 

massa térmica, permitindo a casa a 

reter calor e reduzir a necessidade de 

sistemas de aquecimento ou 

resfriamento. 



VENTILAÇÃO

GERADORES
BIOMASSA

SOMBRA
CONSERVAÇÃO DE CALOR

PAINEL SOLAR

Gabriela Jayme Cambraia



CLIX
ENERGIA GERADA DO LIXO 

ORGÂNICO

FONTES PESQUISADAS:

http://arquitetesuasideias.wordpr

ess.com/2010/06/02/casa-no-

jardim-e-aquecida-com-lixo-

organico/

http://www.bakoko.jp/

A empresa japonesa Bakoko inventou 

um sistema de aquecimento a partir 

de restos de comida. Desenvolveu a 

Comploo, uma casa que fica aquecida 

com o calor natural que o lixo orgânico 

produz.

Ideal para áreas abertas, como 

jardins, a pequena casa é em formato 

circular e dentro de suas paredes, há 

lixeiras individuais. O lixo orgânico é 

colocado dentro de cada uma destas 

lixeiras e começa a se decompor. O 

calor natural que o lixo produz é 

captado por um sistema e distribuído 

por um anel que circula a casa 

aquecendo todo o interior. A empresa 

escolheu materiais que protegem bem 

o lixo e evitam o odor.

O sistema é um protótipo, pois a 

empresa precisa resolver algumas 

imperfeições. Um dos problemas é a 

dificuldade de tirar o lixo decomposto 

quando ele para de produzir calor.

Quando resolver estas questões o 

sistema poderá ser usado para 

aquecer outros locais, que gerem uma 

quantidade grande de lixo orgânico, 

como bares e restaurantes.

Desenvolveu a 

Comploo, uma casa 

que fica aquecida 

com o calor natural 

que o lixo orgânico 

produz.

http://www.oecocidades.com/2010/11/15/toronto-testa-caminhao-de-lixo-movido-a-lixo/


DECOMPOSIÇÃO

ECONOMIA
AQUECIMENTO

LIXO
TECNOLOGIA

RENOVAÇÃO

Mayra Montovani



CASExp

Programa de pesquisa Pro-Pic 

2008-2009 Universidade 

FUMEC, Belo horizonte, Brasil

Coordenação do Projeto: João 

Diniz , arquiteto MSc 

O Sistema CASEXP 

aborda

questões

construtivas a partir 

da criação de um 

módulo espacial de

3,00m x 3,00m x 

14,00m

A chegada do século XXI coloca

novas questões para a CASEXP

concepção e construção dos

espaços habitáveis.

Vários aspectos passam a

merecer especial atenção desde o

projeto arquitetônico, passando

pela fase de fabricação, uso e

ciclo de vida das construções, tais

como:

- Gestão dinâmica da produção e 

custo das soluções

- Sistema construtivo modular

- Pronta entrega dos módulos 

espaciais

- Uso responsável de materiais 

naturais, industriais e recicláveis

- Otimização dos espaços internos, 

externos e do mobiliário

- Flexibilidade, Mobilidade e 

Transportabilidade dos módulos

construtivos

- Adaptabilidade a diferentes 

programas de necessidades, 

terrenos e topografias

- Transferibilidade e acoplamento 

das soluções adotadas



MÓDULO
ESTRUTURA
COMUNIDADE
CONSTRUÇÃO METÁLICA

TECNOLOGIA

Este sistema construtivo aborda 

ao mesmo tempo questões:

-Ecológicas: ao propor espaços 

ambientalmente sustentáveis

-Tésnológicas: ao abordar 

soluções de ponta no mercado 

brasileiro

-Sociais: ao propor módulos 

passíveis de uso em habitação 

popular em densidade média ou 

em situações de emergência.

O Sistema aborda estas questões

construtivas a partir da criação de 

um módulo espacial de

3,00m x 3,00m x 14,00m, 

dimensões estas adequadas ao

transporte, que definem espaços 

ocupáveis que podem ser

progressivamente acoplados 

gerando ambientes de trabalho ou

de habitação uni e/ou multifamiliar.

Os principais materiais do 

Sistema CASEXP são:

- Estrutura principal em aço

- Fechamentos verticais em 

madeira industrializada ou painéis

tipo sanduíche com isolamento 

termo-acústico

- Cobertura em telhas tipo 

sanduíche com isolamento termo

acústico

- Piso em madeira industrializada 

ou em painéis tipo ´wall´

- Esquadrias em vidro temperado

Invólucro climático vegetal sobre 

tela metálica

- Sistema de reaproveitamento 

das águas domésticas

- Uso de energia solar para 

aquecimento da água

- Uso de painéis fotovoltaicos para 

geração de eletricidade

Esta aplicação do módulo CASEXP 

visa investigarn possibilidade de uma 

comunidade que surja com 

características de sustentabilidade 

ambiental num cenário urbano-

industrial onde as soluções para a 

habitação social geralmente estão 

associadas a uma baixa qualidade 

espacial.

A proposta é  uma opção e sugestão 

alternativa aos programas existentes 

para residências econômicas unindo 

respeito ao meio ambiente, 

tecnologia inovadora e integração 

social através de imagem e

funcionamento diferenciados e que 

revelam em diversos

aspectos a intenção de evoluir os 

modelos atuais.

A área escolhida para a implantação 

é conhecida como Vila Recreio 

situada no bairro Jardim Teresópolis 

do município de Betim

As topografias variáveis do sítio com 

inclinações entre 0 e

30% configuram situação ideal para 

diferentes simulações de

implantação do sistema modular 

proposto anteriormente.

Marina Evangelista Alves



O verde nos estádios brasileiros da 

Copa de 2014 deverá ultrapassar –

em muito – o gramado. Por 

exigência da Fifa, a arquitetura das 

doze arenas que sediarão as 

partidas precisa ser sustentável, 

ou seja, guiada por preocupações 

ecológicas.

As construções sustentáveis 

passaram a ser condição 

indispensável para a organização 

da Copa do Mundo em 2006, na 

Alemanha.

Todos os projetos já aprovados 

adotam tecnologias para 

economizar água e energia.

Boa parte deles utilizará formas 

limpas de produção de energia, 

como o vento ou os raios de sol. 

Outros coletarão e aproveitarão a 

água da chuva para usá-la em 

limpeza, irrigação e nas torres de 

resfriamento de ar-condicionado.

Nos projetos, dá-se também 

prioridade a materiais como aço e 

concreto reciclados ou produtos 

certificados, como madeiras, 

produzidos na região, o que 

diminui a emissão de poluentes 

com o transporte.

Todos os desenhos arquitetônicos

Por exigência da 

Fifa, os estádios 

brasileiros da Copa 

de 2014

devem adotar 

medidas para 

preservar o 

ambiente. 

COPA

COPA VERDE

TEMA: ARQUITETURA

FONTE PESQUISADA: REVISTA 

E INTERNET

ESTÁDIO BEIRA RIO, PORTO ALEGRE

ARENA DA BAIXADA, CURITIBA

ESTÁDIO GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, CUIABÁ

MINEIRÃO, BELO HORIZONTE

ESTÁDIO VIVALDO LIMA, MANAUS



ECONOMIA

VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

CONFORTO
TECNOLOGIA APROPRIADA

TRANSPARÊNCIA

Letícia Souza

Madeira lyptus

aproveitam ao máximo a iluminação 

e a ventilação natural e têm sistema 

de coleta e separação dos resíduos. 

Computadores deverão controlar a 

iluminação, a refrigeração e a 

temperatura interna dos estádios. 

Em Porto Alegre, o estádio Beira 

Rio já tem o programa de separação 

e reciclagem do lixo e, até 2014, 

estuda a possibilidade de utilizar a 

grama cortada como adubo para o 

próprio gramado, no sistema de 

compostagem. Também será 

instalado um sistema de coleta de 

águas pluviais e que vai ser utilizado 

para irrigação do gramado e nos 

banheiros.

O Morumbi, em São Paulo, já conta 

com sistema de drenagem e 

irrigação do campo, além de utilizar 

água proveniente de poços 

artesianos. O que está previsto na 

reforma é a construção de um 

reservatório para captação de água 

da chuva. 

Em Fortaleza, devido à grande 

experiência da região em tecnologia 

de energia eólica, a ideia é que ela 

seja uma fonte suplementar ao 

sistema energético do estádio do 

Castelão.  Também haverá 

ventilação cruzada e 

aproveitamento da luz natural, pois 

são condições necessárias para 

manter o gramado em perfeito 

estado, sem manutenção freqüente.

Na Arena da Baixada, em Curitiba, 

será feito um reservatório de água 

de chuva de 2000m³, que prevê 

manter o estádio funcionando -

irrigação do gramado e banheiros -

por quinze dias, sem ter de recorrer 

à rede pública.

O estádio Governador José Fragelli, 

em Cuiabá, será construído a partir 

de estruturas pré-moldadas de 

concreto e de aço, já que resulta

MORUMBI, SÃO PAULO

CASTELÃO, FORTALEZA

uma obra mais barata do que 

aquelas construídas de maneira 

convencional. As placas solares irão 

aquecer a água dos chuveiros e da 

cozinha. E as águas pluviais que 

serão captadas e armazenadas em 

reservatórios de 400 metros cúbicos 

servirão para a limpeza dos 

sanitários e irrigação do gramado, 

além do sistema de ar-

condicionado.

O mais verde de todos é o Arena 

das Dunas, em Natal. Será um 

complexo com o estádio, torres de 

escritórios e hotel. E todos os 

prédios vão captar e drenar a água 

da chuva para um reservatório. Lá, 

ela será tratada e despejada num 

lago. A água deverá ser 

constantemente reutilizada na 

limpeza e irrigação. Haverá ainda 

uma estação de tratamento de 

esgoto, que depois de tratada, a 

água voltará a servir todo o 

complexo. A energia utilizada será a 

energia solar, captada por dois tipos 

de equipamento: placas 

fotovoltaicas instaladas na cobertura 

e uma espécie de "antena 

parabólica" que absorve os raios.

ARENA DAS DUNAS, NATAL



COR

AUTOR: Oppenheim

LOCAL: Miami - Florida

METRAGEM: 480.000 m²

ALTURA: 122 metros

DATA PREVISTA: 2011

FONTE PESQUISADA: 

http://www.oppenoffice.com/

O edifício combina 

elementos como 

turbinas eólicas em 

seu coroamento e 

uma fachada 

dotada de painéis 

solares 

fotovoltaicos, 

tornan-do-o auto-

sustentável.

Uma das principais características 

do projeto proposto por Oppenheim 

é a fusão entre arquitetura, 

ecologia e sustentabilidade. O 

mesmo adota características como 

integrar à arquitetura turbinas 

eólicas que geram toda a energia 

elétrica necessária para manter o 

edifício em funcionamento.

O arquiteto mantém um discurso 

sobre sustentabilidade em seus 

projetos, alegando que devemos 

nos preocupar com a maneira de

construirmos nossos edifícios, 

utilizando sempre materiais e 

tecnologias sustentáveis.

O projeto proposto para o distrito 

de Miami é chamado de “eco-

machine” ou máquina ecológica. 

Este adota um uso misto, 

combinando o uso residencial e 

comercial.

Os preços dos apartamentos 

variam de $400,000 de dólares à 

$2 milhões de dólares.

Alguns dos curiosos materiais 

utilizados em tal edifício são o

bambu nos corredores e vidros 

recicláveis em alguns locais do piso. 

O arquiteto realizou estudos de 

posicionamento solar, 

direcionamento do vento em  

determinada região, para que desta 

maneira pudesse localizar de forma 

eficiente as turbinas e placas 

fotovoltaicas.

Oppenheim acredita que a 

arquitetura e o paisagismo têm forte 

ligação, observando sempre a 

importância de gerarmos espaços 

verdes que invadam todos os 

edifícios. 

http://inhabitat.com/2006/12/11/new-green-tower-in-miami-the-cor-building/


ENERGIA EÓLICA

ESTRUTURA

TURBINAS
VAZIOS CIRCULARES

MULTIFUNCIONAL

Marina Evangelista Alves



Projeto de Sauerbruch 

Hutton é exemplo de 

como a sustentabilidade 

pode ser aplicada como 

conceito global em 

arquitetura, desde a 

economia de energia até 

o cumprimento da sua 

função cívica.  

PROJETO: Agência 

Ambiental Federal em 

Dessau

AUTOR: Sauerbruch Hutton

COLABORADORES: Peter 

Webb (paisagismo)

LOCAL:Dessau – Alemanha 

ÁREA DO TERRENO: 

32,384 m2

DATA: 2005

Projetado por um jovem escritório 

baseado em Berlim, o Sauerbruch 

Hutton, o prédio é enaltecido como um 

dos mais eficientes do mundo, mesmo 

sem fazer da sustentabilidade uma 

bandeira. Com quatro andares, a 

construção envolve um grande pátio 

interior que é refrigerado e aquecido 

por um sistema de tubos subterrâneo. 

Aberturas no telhado de vidro 

permitem que o ar quente saia e que 

uma brisa ocasional passe pelos 

jardins do pátio. Seu estilo é 

cuidadosamente ligado ao ambiente 

que o cerca: o verde reflete um parque 

vizinho; o vermelho, as fachadas de 

tijolo de um galpão industrial; o azul, o 

céu.

Ocupa um prédio nos limites de um 

gasômetro abandonado. Dessau, um 

centro de produção de munição 

durante a Segunda Guerra, foi 

destruída pelos ataques dos aliados. 

Durante os 50 anos seguintes, as 

fábricas da Alemanha Oriental 

saturaram o solo com lixo químico e 

industrial. Ainda assim, tanto o prédio 

da agência quanto a sua localidade 

podem ser definidos como a 

expressão de uma Europa nova e 

ecologicamente sensível.

DESSAU



Uma estrutura elaborada de 

venezianas de alumínio e 

ventiladores motorizados no espaço 

público central interrompe este 

projeto ambientalista com um novo 

conceito de sustentabilidade 

ambiental, utilizando máquinas e 

metal para diminuir a nossa 

pegada.

Este projeto mescla modernismo da 

Bauhaus com design sustentável e 

verde.

Materiais com alta energia embutida, 

altas emissões de CO2 e as 

substâncias perigosas foram 

excluídos. Em vez de alumínio, cobre 

estanhado é utilizada para de piscar 

e soleiras . Em vez de isolamento 

rígido, foi incorporado no exterior 

prefab. O lariço rainscreen é 

altamente durável, tem um baixo 

consumo de energia incorporada 

(especialmente se comparado ao 

metal ou vidro), e é altamente 

resistente ao apodrecimento e era 

economicamente vantajoso em 

relação ao outros sistemas.

Através de uma técnica interessante, o 

painel das janelas são modificados por 

um terceiro painel de vidro mantidos 

fora do exterior da janela. Cortinas de 

luz  para controlar o ganho de calor 

solar estão instalados neste espaço 

intersticial. Adjacente à madeira janelas 

venezianas de alumínio são usados em 

conjunto com painéis de ventilação 

motorizada para liberar o prédio 

durante a noite.

No átrio, onde a luz é muito mais 

suave, as fachadas têm uma maior 

percentagem significativa das 

vidraças.

O edifício principal dispõe de uma 

construção de esqueleto de concreto 

armado com lajes no teto e uma grade 

de suporte de 5,50 m. Os limites 

máximos permanecem descobertos. As 

condutas de electricidade, cabos de 

dados e outros são integrados nos 

circuitos chão. O átrio do Fórum está 

equipado com um telhado de vidro 

triangular. Um sistema fotovoltaico é 

integrado no telhado do fórum, e ambos 

têm telhados de vidro de proteção solar 

têxtil instaladas no interior. fachada 

externa do prédio principal é concebido 

como uma fachada multi-elemento com 

uma construção de painel de madeira

CALOR

ECOLOGIA

ENERGIA
ISOLAMENTO 

TÉRMICO

Amanda Aparecida Lobato 



DMLT

PROJETO: DIGITAL MEDIA 

LANDMARK TOWER

LOCAL: SEUL, CORÉIA DO 

SUL

ARQUITETURA: SOM

CONCLUSÃO DA OBRA: 2014

Digital Media City Landmark Tower, 

que será construído em Seul, na 

Coréia do Sul ,terá 640 metros e será 

a maior da Ásia Oriental quando 

estiver concluída, em 2014, terá 

diversas iniciativas sustentáveis. 

A expectativa é de que o prédio tenha 

um consumo energético 65% menor 

em relação aos edifícios similares.

O objetivo da SOM é aplicar uma 

estratégia de sustentabilidade 

integrada que utilize a física natural 

dos edifícios altos para gerar energia. 

Artifícios, como as turbinas eólicas 

localizado no topo do edifício, irão 

gerar cerca de 3% do consumo 

energético do edifício.

Painéis fotovoltaicos de alta eficiência 

irão maximizar a produção de energia 

solar e proporcionar sombra 

suplementar ao edifício - reduzindo as 

cargas de refrigeração internas. Vigas 

de refrigeração, pisos aquecidos e 

projeção da circulação de ar através 

de átrios verdes e jardins irão 

amplificar a eficiência do prédio e 

melhorar a qualidade do ar para os 

habitantes.



FACHADA TÉRMICA

RECICLAGEM

TURBINA
REDUÇÃO CO2

ECONOMIA

O edifício (e futuro ícone de Seul) será 

construído ao lado do rio Han. 

Considerado o “Tietê dos sul-

coreanos”, só que limpo, o Han corta 

toda a cidade e há dois anos passou 

por um processo radical de 

despoluição.

Com curvas e transições suaves entre 

as faces norte e sul e leste e oeste, o 

prédio busca agregar eficiência, 

funcionalidade e sustentabilidade sem 

abrir mão da grandiosidade nem do 

impacto visual dos arranha-céus.

Natália Amorim Assis



DOME

PROJETO: COPPER DOME 

HOUSE

AUTOR: MC BRIDE CHARLES 

RYAN

LOCAL: MELBOURNE

DESTINAÇÃO: HABITAÇÃO

DATA: 2005

FONTE PESQUISADA: 

mcbridecharlesryan.com.au

À primeira vista a Copper Dome 

House não é uma casa típica. A 

sua forma arredondada e materiais 

ultra modernos dão um toque 

agradável e incomum. Mas depois 

de uma inspeção mais 

aprofundada, esta casa, é 

totalmente de um tipo. Os 

arquitetos que projetaram a 

residência, queriam que fosse 

"como um quebra-cabeça gigante 

cujas componentes variam entre o 

grande e o infinitamente pequeno.“ 

Eles, então, removeram alguns 

desses pedaços, para deixar 

vazios, resultando em uma casa 

que é mais que a soma de suas 

partes - especialmente porque ele 

incorpora também um pouco de 

água e economia de energia. 

O conceito de design Dome House 

era levar uma esfera de cobre, 

enterrá-lo no chão, e dividir-la em 

muitos pedaços variados. Em 

seguida, alguns fragmentos foram 

retirados, enquanto outros 

permaneceram para que a casa 

pudesse abrir no meio e criando 

uma íntima relação com o jardim. 

O conceito de 

design Dome House 

é levar uma esfera 

de cobre, enterrá-lo 

no chão, e dividir-la 

em pedaços 

variados, criando 

cheios e vazios.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http://www.mcbridecharlesryan.com.au/&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhg6WZ1yI1m3GRNBJbiAh_AXawRpFw


Camila Chequer dos Santos

CHEIOS x VAZIOS

CÚPULA
ENERGIA SOLAR

VISUAL
CAPTAÇÃO DE ÁGUA

COMPLEXIDADE

A casa é tão eficiente quanto ela é 

única. A água da chuva é coletada no 

telhado de cobre, revestidos por 

calhas ocultas, e é armazenada em 

tanques de águas pluviais. A casa 

também utiliza um aquecimento solar 

de água, um sistema de gotejamento, 

irrigação do jardim e vidros duplos 

para minimizar a energia de uso. 

Os arquitetos também têm tido um 

cuidado especial para garantir que 

todas estas características verdes 

estejam escondidas, para que eles 

não tirem o apelo visual da casa. 



AUTOR: Vincent Callebaut

LOCAL: New York City U.S.A.

ÁREA CONSTRUÍDA: 350.000 

m² 

FONTE PESQUISADA: 

http://vincent.callebaut.org/

O projeto constitui-se de jardins 

gigantescos no centro das cidades, 

para que desta maneira cada 

cidadão se tornasse o seu próprio 

produtor e habitante de um jardim, 

contribuindo para a sustentabilidade 

do planeta. 

Observando a possibilidade de 

grande aumento populacional nos 

anos subsequentes o arquiteto cria 

um sistema no qual as cidades se 

tornam auto-suficientes, 

especializadas em reciclagem e em 

agricultura biológica.

Dragonfly, como é chamado o 

projeto, pode ser considerado um 

Central Park vertical com uma área 

de 350 000m² que, além dos 

campos de cultivo, teria também 

escritórios e laboratórios. 

Produziria todos os alimentos 

necessários: carne, peixe, cereais, 

leite e ovos, distribuídos pelos 

diversos pisos do edifício que se 

assemelha a uma vela de uma nau. 

Apesar do projeto não ser, de todo, 

exequível, funciona como alerta 

para a falta de sustentabilidade do 

nosso estilo de vida, e é uma 

resposta à nossa necessidade de 

produção intensiva, mas também, 

ecológica. 

DRGON
Sugere a 

construção de um 

protótipo de oferta 

agrícola urbana 

em torno de um 

programa misto de 

habitação.



AGRICULTURA URBANA

ECONOMIA
CIDADE ECOLÓGICA

PROTÓTIPO
FAZENDA VERTICAL

FAUNA/FLORA

Marina Evangelista Alves



EDGA

EDIFÍCIO GARAGEM COM 

GERADOR EÓLICO EM 

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS. 

Elemento 

arquitetônico 

simples, mas com 

uma complexidade 

de sistemas 

construtivos e de 

ações 

sustentáveis.

Um edifício-garagem é uma 

construção, ou parte dela, projetada 

para que funcione como 

estacionamento para automóveis, 

motocicletas ou outros veículos. O 

edifício-garagem tem andares e 

níveis suficientes para o carro 

posicionar-se. Ele é, 

essencialmente, um estacionamento 

sobre vários outros.

Os edifícios-garagem não são 

conhecidos por sua arquitetura ou 

design ecológico, mas este novo 

projeto em Chicago, Estados 

Unidos, está inovando, com turbinas 

verticais eólicas que aproveitam as 

pancadas de vento das esquinas. O 

prédio tem 12 turbinas instaladas, 

além de sistema de coleta da água 

da chuva.

Então boa parte do seu consumo de 

água e energia são produzidos ou 

reutilizados na própria edificação.

Além disso, o edifício possui  outras 

inovações, como a existência de 

dentro das vagas, de tomadas para 

veículos elétricos



ILUMINAÇÃO

VENTILAÇÃO
TECNOLOGIA

ECOLOGIA
RECURSOS NATURAIS

INOVAÇÃO

Luisa Rodrigues



O arranha-céus ultra-futurista solar 

foi projetado pela empresa Stefan 

Birou Arhitectura , sendo 

recentemente o vencedor do 

Concurso Tower em Taiwan. 

A torre de 390 metros  de altura foi 

projetada para servir como 

mirante, torre de escritórios, 

museu e parque urbano. 

O empreendimento parece não ser 

real de tão futurista e bem 

projetado. Em aspectos 

sustentáveis inclui  elevadores 

hélio dirigível, uma fachada 

coberta de painéis fotovoltaicos, 

eixo vertical turbinas eólicas entre 

outros.

Dorin Stefan Birou Arhitectura 

colaborou com o arquiteto Mihai 

Craciun Bogdan dos EUA, bem 

como upgrade.studio para projetar 

a emblemática torre de Taipei. 

O projeto foi inspirado na forma da 

ilha de Taiwan, a árvore do 

dinheiro, e em outros símbolos de 

Taiwan. 

Um 

empreendimento 

futurista com 

varias funções,

e que vem para 

servir de exemplo 

para outros 

projetos. 

FSS

PROJETO: Arranha-ceu futurista

AUTOR:Stefan Birou 

Architectura

COLABORADORES: Mihai 

Craciun Bogdan 

FONTE PESQUISADA: Internet



INSPIRAÇÃO

FUTURISMO
SISTEMA ESTRUTURAL

LEVEZA
TECNOLOGIA APROPRIADA

Bruna Gabrielle



FAB LAB
PROJETO: FAB LAB HOUSE

AUTOR: INSTITUTO DE ARQ. 

AVANÇADA DA CATALÚNIA -IAAC

LOCAL: MADRID, ESPANHA

ÁREA CONSTRUÍDA: 60M²

DESTINAÇÃO: RESIDÊNCIA 

UNIFAMILIAR

DATA: 2010

FONTE PESQUISADA:

FABLABHOUSE.COM

A Fab Lab House usa 

os recursos de seus 

arredores, a agua, 

sol e vento, para 

criar um microclima 

que melhore suas 

condições básicas 

de habitabilidade.

A casa é um projeto voltado 

inteiramente para atender o quesito de 

eficiência energética e 

sustentabilidade. 

A casa apresenta importantes 

contribuições tecnológicas. Uma das 

características que impressiona no 

projeto é que a casa é capaz de gerar 

até três vezes a energia que consome 

devido aos painéis solares localizados 

no telhado. Esses painéis são flexíveis, 

e tem gerado grande interesse nos 

técnicos e visitantes,  representando 

um avanço significativo na integração 

arquitetônica dos sistemas solares. 

O projeto envolveu arquitetos e 

especialistas de 20 países, e 

surpreendeu seus criadores ao receber 

cerca de 20.000 pessoas para visitar a 

construção original. Isso aconteceu 

dentro de dez días, tempo que durou a 

mostra competitiva “Solar Decathlon 

Europe” em Madri. A casa foi escolhida 

pelo público como melhor e por isso 

recebeu o prêmio.

A intenção do projeto é uma casa para 

viver e não para servir como um 

demonstrador de tecnología, já que, 

para entrar na competição, a obra 

proposta deveria superar a oferta 

puramente técnica.

http://www.fablabhouse.com/beta/wp-content/uploads/2010/06/EXPLOTADA.jpg
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PROJETO: CASA FOLHA

AUTOR: MAREINES + 

PATALANO ARQUITETURA

LOCAL: ANGRA DOS REIS RJ, 

BRASIL

ÁREA DO TERRENO: 40.000m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 800m²

DESTINAÇÃO: CASA DE PRAIA

DATA: CONCLUSÃO EM 2008

FONTE PESQUISADA:

MARAINES+PATALANO.com.br

PAINÉIS SOLARES

TECNOLOGIA
AUTO-SUFICIÊNCIA

ENERGIA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MICROCLIMA

Os autores acreditam que se no 

século XX "a forma segue a função", 

no século XXI "a forma seguirá a 

energia" já que a habitação passa a 

ser um organismo vivo, e não mais 

uma máquina. A Fab Lab House usa 

os recursos de seus arredores, a 

agua, sol e vento, para criar um 

microclima que melhore suas 

condições básicas de habitabilidade. 

O sistema de controle da casa 

permite que seu comportamento seja 

avaliado em tempo real, quando se 

trata de asuntos como interação  com 

o meio ambiente e questões de 

sustentabilidade, como gastos de 

energía e água.

A idéia básica do projeto é ser capaz 

de construir casas auto-suficientes, 

como por exemplo, as árvores, 

segundo a metáfora proferida pelo 

diretor do IAAC, Vicente Guallart.

Pode-se adquirir uma Fab Lab House 

a partir de €45.000 em sua versão 

menor. Estima-se que a construção 

de uma unidade de 75m² leve apenas 

15 dias.

http://www.fablabhouse.com/beta/wp-content/uploads/2010/06/parametrico.jpg
http://www.fablabhouse.com/beta/wp-content/uploads/2010/06/folleto1.jpg


Reflexo da investigação 

de novas formas de 

intervenção, o prédio 

possui sistema próprio 

de tratamento e 

reutilização da água, cuja 

tubulação está aparente 

em suas fachadas 

expondo as entranhas da 

construção. 

O projeto do edifício de 

escritórios Harmonia 57 em São 

Paulo se tornou um notório exemplar 

da boa arquitetura e da aplicação de 

metas sustentáveis atualmente.

Com soluções simples, técnicas 

vernáculas e uma tipologia que não 

desrespeita seu entorno, o edifício, 

despretensiosamente, vem 

conquistando a opinião de 

arquitetos, estudantes e até mesmo 

o premio „Naja‟, dado pelo Ministério 

da Cultura Francês a jovens 

arquitetos. É definitivamente um 

novo olhar sobre a “arquitetura 

verde”.

O edifício vai mais além de que um 

elemento inerte inserido no meio da 

paisagem paulistana. Esse objeto é 

um organismo literalmente com vida, 

pois cresce e muda sua aparência. É 

justamente esse o conceito: “como 

um organismo vivo, o edifício 

respira, sua e se modifica 

transcendendo sua inércia”. Cada 

época do ano uma arquitetura 

diferente, que se transforma como 

um corpo orgânico. Uma mistura de 

arquitetura e arte, onde a 

funcionalidade, tão presente no 

projeto, brinca com as novas formas 

de intervir no espaço urbano.

PROJETO: Edificio Harmonia 

57

AUTOR: TRIPTYQUE

COLABORADORES: Peter 

Webb (paisagismo)

LOCAL:São Paulo/ Brasil

ÁREA DO TERRENO: 

1100m²

DATA: 2007 - 2008

H 57



VEGETAIS
CONCRETO 

ORGÂNICO

CHUVA
ECOSSISTEMA

ARQUITETURA 

VERDE
Amanda Aparecida Lobato 

Sua volumetria é bastante objetiva e 

clara: são 2 blocos interligados por 

rampas e decks. O primeiro é formado 

por um térreo e dois pavimentos. O 

segundo bloco é formado por 3 

pavimentos, e um pequeno estúdio de 

40 m2 sobre ele. Entre esses dois 

volumes, um térreo configura uma 

praça aberta e unida à rua, uma 

espécie de clareira entre esses dois 

volumes “vegetais”. Os blocos 

cortados por varandas, aberturas e 

vidros são ligados por passarelas e 

permeados por decks e uma praça, 

criando um jogo de atmosferas abertas 

e fechadas. 

A pele da estrutura são suas paredes 

externas, duplas e cobertas por uma 

espessa camada vegetal. Essa parede 

é feita de um concreto orgânico com 

poros preparados para receber essa 

vegetação, que cresce graças a seu 

bem pensado sistema de irrigação. A 

água é captada, passa por uma série 

de filtros até estar pura e pronta para 

ser guardada em reservatórios. A partir 

daí segue para ser distribuída e irrigada 

pelas tubulações que rodeiam todo o 

edifício, exibidos nas paredes exteriores 

como „veias‟ e „artérias‟ desse corpo 

vivo.



HMI

PROJETO: PRÉDIO 

SUSTENTÁVEL

AUTOR: TRIPYTIQUE 

LOCAL: VILA MADALENA, SÃO 

PAULO

ÁREA CONSTRUÍDA: 500 m²

DESTINAÇÃO: LOJA FARM

FONTE : INTERNET

Projeto diferenciado, 

de design moderno, 

onde as paredes 

grossas e porosas 

salpicadas por 

plantas materializam 

o conceito de edifício 

verde.

http://assimeugosto.files.wordpress.com/2010/05/farm-harm-08.jpg


Letícia Souza

Madeira lyptus

DESMONTABILIDADE

VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

RAPIDEZ
TECNOLOGIA APROPRIADA

TRANSPARÊNCIA

O projeto arquitetônico da loja Farm, 

criado pelo escritório da 

Triptyque, ganhou o vários prêmios, 

dentre eles o da Bienal Internacional de 

Arquitetura e o da revista londrina Icon 

Magaine.

O grande diferencial da loja é o design 

moderno, seu conceito de arquitetura 

verde e sua sustentabilidade. O prédio 

possui sistema próprio de tratamento e 

reutilização da água, as madeiras 

utilizadas são reflorestadas e há plantas 

por todo o local.

A entrada da loja é num deck de

frequência. Assim, antes de abrir e logo

depois de fechar a loja, um sistema de 

tratamento e reutilização da água da 

chuva é acionado.

A água da chuva cai, é armazenada,

tratada e então redistribuída pela casa

através dos canos aparentes que são 

utilizados como araras e fazem circular 

pelas paredes a água da chuva já 

tratada. 6000 litros é a quantidade de 

água armazenada e é utilizada também 

para abastecer as torneiras.

A idéia é que a casa seja sempre cheia 

de vida, respirando harmonia.

madeira todo cheio de árvores e 

plantas. A escada que liga os pisos é 

feita com tronco de reflorestamento.

Uma passarela metálica liga os dois 

grandes blocos de concreto recobertos 

por verde e forma um terraço, de onde 

se avista o jardim do térreo.

No interior da loja, muitas plantas estão 

presentes e o chão é de grama 

sintética.

Outro grande detalhe da construção 

são as paredes externas recobertas 

por uma camada vegetal que, como 

outras plantas, precisa ser regada com

http://assimeugosto.files.wordpress.com/2010/05/farm-harm-07.jpg


O 8 House dos arquitetos "BIG -

Bjarke Ingels Group" é o terceiro 

projeto do grupo com a equipe de 

desenvolvimento da região 

Ørestad de Copenhagen. A 

construção de 61.000 m² permite 

que as pessoas percorram de 

bicicleta todo o caminho da rua até 

suas residências em qualquer um 

dos 10 pavimentos do 

empreendimento através de jardins 

e terraços. A construção de uso 

misto de três diferentes tipos de 

imóveis residenciais e 10.000 m2 

de escritórios em forma que 

lembra o número 8, compreende o 

maior empreendimento privado 

realizado 

na Dinamarca. Encomendado por 

São Frederikslund e Hopfner Per 

em 2006, a 8 House  localiza-se na 

borda externa da cidade, o ponto 

mais meridional da Ørestad. Ao 

invés de um bloco tradicional, a 8 

House concentra todos os 

ingredientes de um bairro urbano e 

animado em camadas horizontais 

de tipologias ligadas por um 

passeio em uma ciclovia contínua 

e até o 10 º andar, 

Edifício misto 

agrega “moradias 

para todas as fases 

da vida”, e espaço 

comercial. A forma 

favorece sol e 

vento adequado-os 

a cada uso.

8HOUS 

PROJETO: 8 HOUSE

AUTOR: BIG

LOCAL: ØRESTAD, 

COPENHAGEN- DINAMARCA

DATA: CONCLUÍDO EM 2010

FONTE PESQUISADA: 

www.big.dk

http://3.bp.blogspot.com/_5wgnz468p2k/TM6k0-A28rI/AAAAAAAADkM/Jam925cohiw/s1600/38H_Image-by-Dragor-Luftfoto_02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5wgnz468p2k/TM6mvW2IT6I/AAAAAAAADkQ/qJsYNEHMn2Q/s1600/Diagrams-by-BIG.jpg


MULTIFUNCIONALIDADE

CIRCULAÇÃO
VENTILAÇÃO

INTEGRAÇÃO
ESTILO DE VIDA

ILUMINAÇÃO
Mariana Lazarini 

criando um bairro tridimensional, 

onde a vida suburbana se funde 

como a de uma cidade grande, 

onde a habitação e os negócios 

existem ao mesmo tempo. A 8 

House cria com sua forma dois 

pátios interiores, separadas pelo 

centro da cruz, que abriga 500 m2 

de instalações, disponível para 

todos os residentes. No mesmo 

lugar, a construção é penetrada 

por um trecho de 9 metros de 

largura que permite às pessoas 

passarem facilmente de área do 

parque em sua borda ocidental da 

água cheia de canais para o 

leste. Em vez de dividir as 

diferentes funções do edifício -

tanto para a habitação e comércio 

em blocos separados, as várias 

funções foram distribuídas 

horizontalmente. 

"Os apartamentos são colocados 

no topo, enquanto o programa 

comercial se desenrola na base do 

edifício. Como resultado, as 

diferentes camadas horizontais de 

funções conseguiram suas devidas 

qualidades: os apartamentos se 

beneficiam de vista, luz solar e ar 

fresco, enquanto os escritórios 

fundem-se com a vida na rua. Isto 

é reforçado pela forma de 8 da 

edificação, que é literalmente içada 

para cima no canto do nordeste e 

empurrada para baixo no canto 

sudoeste, permitindo que a luz e o 

ar penetrem no pátio do Sul "

Um caminho público contínuo 

estende-se ao nível da rua para as 

coberturas e permite aos ciclistas 

percorrerem todo o caminho do 

chão ao topo, passando ao lado de 

moradias com jardins. Dois 

telhados

verdes inclinados totalizando 1.700 

m2 estão estrategicamente 

colocadas para reduzir o efeito de 

ilha de calor urbano, bem como 

proporcionar a identidade visual 

para o projeto e relacionando-o de 

volta para as terras adjacentes em 

direção ao sul. 

A 8 House gera um bairro 

tridimensional, em vez de um 

objeto arquitetônico. Ao invés de a 

vida social, o encontro e a 

interação espontânea com o 

vizinho tradicionalmente se 

restringirem ao nível do solo, o 

edifício permite que ela se 

expanda por todo o caminho que 

leva ao topo. Com vistas 

espetaculares para o Canal de 

Copenhagen, a 8 House oferece 

residências para pessoas em todas 

as fases da vida através das suas 

476 unidades habitacionais, 

incluindo apartamentos de 

tamanhos variados, águas-furtadas 

e moradias, bem como os espaços 

de escritórios de negócios e 

comércio num único edifício. 

http://4.bp.blogspot.com/_5wgnz468p2k/TM6nvxZPmOI/AAAAAAAADkY/_nMEbqzbIjQ/s1600/12+8H_Image-by-Jens-Lindhe_01-595x373.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5wgnz468p2k/TM6pWIUkMDI/AAAAAAAADks/SsRNzvEM8QM/s1600/8+8H_Image-by-Jens-Lindhe_11-595x373.jpg


A imponente construção localizada em 

Dezhou, na China, possui escritórios, 

teatros, laboratórios de pesquisa, 

salas de reuniões e um hotel. Ao longo 

de seus 75 mil metros quadrados, 

cinco leques de painéis captam a luz 

do sol e a transforma em energia. 

Além disso, um sistema de isolamento 

térmico no teto e paredes economiza 

30% mais energia do que a meta de 

economia estipulada pelo governo. 

Seu projeto exigiu apenas 1% da 

quantidade de aço que foi utilizado na 

construção do "Ninho do Pássaro", um 

dos estádios olímpicos de Beijing.

O nome desse edifício é International 

Conference Communicate Center e foi 

inaugurado no passado, dia 27 de 

Novembro DE 2009, com as 

tecnologias mais avançadas que 

existem na questão do aproveitamento 

de energia solar, algumas delas 

desenvolvidas por chineses, 

especialmente para essa construção. 

O formato do edifício foi feito para 

lembrar um relógio do sol, inclusive 

com os caracteres chineses para “sol” 

e “lua” nele, ao mesmo tempo em que 

é o ideal para receber a luz solar o dia 

inteiro.

ICCC
PROJETO: INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

COMMUNICATE CENTER

LOCAL: DEZHOU, CHINA

ÁREA: 75.000M²

UTILIZAÇÃO: CENTRO DE 

EXPOSIÇÃO, SALA DE 

REUNIÕES, HOTEL 

SUSTENTÁVEL, 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA



PAINÉIS SOLARES

TECNOLOGIA

ISOLAMENTO

ENERGIA

Seu telhado é avançado e o sistema 

de isolamento de paredes consomem 

30% menos energia do que a 

poupança energética nacional padrão.

O edifício será exibido para todo o 

mundo durante o quarto Congresso 

Mundial Solar City, pioneiro de energia 

solar do edifício e as tecnologias de 

poupança de energia, alguns já 

patenteada, incluem uma série de 

avanços técnicos que irão impulsionar 

a aplicação em massa da energia 

solar. 

O edifício irá adquirir 95% das suas 

necessidades energéticas a partir de 

fontes alternativas de energia. Eles 

instalaram uma matriz de 5000 metros 

quadrados de painéis solares no 

complexo do edifício. O mesmo tem 

também as instalações de água 

quente solar, uma usina de 

dessalinização solar e um parque 

temático da energia solar. 

Dezhou pode seguramente ser 

considerada como uma cidade solar 

porque, entre 5,5 milhões de pessoas 

residentes nesta cidade, a maioria 

delas optou por  estes sistemas.

Natália Amorim Assis

NATÁLIA AMORIM ASSIS

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/solar-valley-city-in-dezhou-shandong-china.html&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhW-N4P7TilK4m99cdAuEaxqfoXIA


IDCK

A construção em aço 

foi edificada sobre 

um pontão flutuante. 

Acomoda o escritório 

da sociedade e áreas 

de exposição da 

construção, que é 

muito inovadora. 

PROJETO: IBA DOCK

AUTOR: PROF. HAN SLAWIK, 

HANNOVER

LOCAL: MUGGENBURGER 

ZOLHAFEN, HAMBURGO

DESTINAÇÃO: ESCRITÓRIO E 

EXPOSIÇÃO

DATA: FINALIZADO EM 2009

FONTE PESQUISADA: 

IMMOSOLAR.COM

No meio da metrópole de Hamburgo 

existe um cenário singular da 

criatividade, das oportunidades, dos 

contrastes e tensões. 

A IBA_Dock é uma construção em aço 

edificada sobre um pontão flutuante. 

Sob o ponto de vista da estática e dos 

requisitos de peso, as estruturas foram 

concluídas numa construção modular 

e montadas no local sobre o pontão. 

O corpo estrutural reúne duas funções 

importantes, acomoda o escritório da 

sociedade e a outra metade do edifício 

acolhe a exibição para a exposição da 

construção. 

Repartido por três andares, os quais 

estão intimamente ligados através de 

espaços aéreos desalinhados, existe 

aqui espaço suficiente para um centro 

de visitas crescente com informações 

relativas a todos os projetos, 

exposições itinerantes e eventos 

especiais.

Através dos coletores solares 

colocados no telhado, é realizada a 

utilização da energia térmica solar 

para o aquecimento de água de 

consumo industrial e o apoio ao 

aquecimento.

Para a energia solar existem 3 níveis 

de descarga que são controlados e 

regulados hidraulicamente consoante 

as prioridades.

Tendo em conta que a IBA_Dock foi 

concebida como centro de 

informações para o acesso público 

ativo e exposições, os requisitos em 

termos de higiene para a qualidade 

do ar são indicados. 

A renovação de ar de todo o edifício é 

assegurada através de um aparelho 

de ventilação com recuperação de 

calor. De modo a garantir uma 

neutralização de CO2, é utilizado um 

sistema fotovoltaico cuja dimensão é 

determinada através do consumo de 

energia elétrica do sistema de 

bombas de calor incluindo os 

respectivos aparelhos auxiliares.

A utilização de energia verde para 

todos os consumidores de energia 

elétrica sublinha firmemente o 

objetivo traçado.

A monitoração é lida à distância e, por 

isso, pode ser individualmente 

adaptada e reajustada consoante a 

necessidade



Camila Chequer dos Santos

MÓDULO

FLUTUANTE
RENOVAÇÃO DO AR

AÇO
RECUPERAÇÃO DO CALOR

EXPOSIÇÃO 



ICHSE
ICHIBANYA JAPANESE 

NOODLE HOUSE 

PROJETO: RESTAURANTE

AUTOR: DAS+S

LOCAL: TANJUNG -

INDONÉSIA

ÁREA CONSTRUÍDA: 648,7m²

DATA:2010

FONTE PESQUISADA: 

www.plataformaarquitectura.cl

O Escritório de arquitetura DAS+s 

foi requisitado para projetar um 

restaurante ao ar livre temporários 

poderiam ser construídos e 

desmontado facilmente.

Isto inspirou-os a utilizar o bambú 

como matéria prima, tanto em sua 

pele e em sua estrutura.  Sendo um 

nativo da Indonésia, ele se 

comporta muito bem no seu clima e 

trabalho do país que sabe como 

trabalhar o material tradicional.  É 

também um material 

estruturalmente eficiente, com 

pouco peso e excelente resistência. 

Para definir a forma do edifício, 

pensou que sua função básica 

deveria ser a proteção do sol, do 

vento e da chuva, como um 

guarda-chuva. Assim, a soma de 

vários abrigos, se transformaram 

em um grande telhado.  Além de 

ser um refúgio, é um canal para a 

chuva.  

As estruturas são amarrados por 

cordas chamado "ijuk".  



BAIXO CUSTO

NATUREZA
RAPIDEZ

REFÚGIO
RECURSOS NATURAIS

ESTRUTURA

Felipe Soares



INFNSK

PROJETO: Casa Manifesto 

Infiniski

AUTOR: James & Mau

LOCAL: Curacavi, Chile

DATA: 2009

ÁREA DO TERRENO: 160m2

Projeto realizado com 

base no uso de 

materiais  reciclados, 

e materiais não 

poluentes com 

integração de 

energias alternativas 

e renováveis. 

James & Mau Arquitetura projetou 

a Casa Infiniski Manifesto em 

Curacaví, Chile. Infiniski é uma 

empresa de construção civil 

especializadas na construção de 

casas ecológicas e edifícios com 

base no uso de reciclados, 

reutilizados e materiais não 

poluentes.

Eles trabalham apenas com casas 

eco-friendly e edifícios com base 

no uso de reciclados, reutilizados e 

não poluentes (verde) e materiais 

integrados na utilização de 

energias alternativas e renováveis.

O projeto baseia-se numa 

adaptação da arquitetura 

bioclimática a forma e o 

posicionamento das suas 

necessidades energéticas. O 

projeto foi feito com pré-fabricados 

e o seu design modular permite a 

implantação de um método 

construtivo mais barato e mais 

rápido. Este sistema modular 

permite também a coerência da 

casa com possíveis e futuras 

modificações ou ampliações, a fim 

de se adaptar facilmente à 

evolução das necessidades do 

cliente.

Planta 1° Pavimento

Planta 2° Pavimento



BIOCLIMÁTICA

ENERGIA 

RENOVÁVEL

NATURAL
PRÉ - FABRICADOS

ECO-FRIENDLY

Amanda Lobato

A casa utiliza sistemas de energia 

renovável e auto-sustentável, como 

o aquecimento solar e ventilação 

natural.

Com  160m2 ela é dividida em dois 

níveis e utiliza três contentores 

marítimos reciclados como 

estrutura. Um recipiente de corte 

em duas partes no primeiro nível é 

usado como estrutura de apoio 

para os contêineres no segundo 

nível. Essa estrutura em forma de 

uma ponte cria um espaço extra 

entre a estrutura do container, 

isolamento com painéis de vidro 

térmico. Ela responde às 

necessidades bioclimáticas da casa 

e oferece um sistema eficaz de 

ventilação natural e também ajuda 

a tirar o máximo proveito do 

ambiente natural da casa, luz 

natural e vistas de paisagem.

Com dois tipos de tampas ou 

"pele": painéis de madeira 

provenientes de florestas 

sustentáveis, de um lado e de outro 

painéis móveis reciclados.

Os painéis podem ser abertos no 

inverno para permitir que o sol  

entre para aquecer a superfície do 

metal das paredes do recipiente e 

se fecham no verão para proteger a 

casa do calor. Esta máscara 

também serve como uma estética 

de acabamento exterior ajudando a 

casa para uma melhor integração 

no seu ambiente.

Tanto no exterior e interior foi  

utilizado até 85% de materiais 

reciclados, reutilizados e eco-

friendly: celulose reciclado e cortiça 

para isolamento, alumínio 

reciclado, ferro e madeira, madeira 

nobre proveniente de florestas 

sustentáveis, pintura ecológica, a 

cerâmica do rótulo ecológico.

Corte

Elevação



INTER

HOTEL INTERCONTINENTAL

PROJETO: RESTAURANTE

AUTOR: ALEMPARTE 

BARREDA Y ASOCIADOS 

ARQUITECTOS

LOCAL: SANTIAGO - CHILE

DATA:2010

FONTE PESQUISADA: 

www.plataformaarquitectura.cl

Localizado na Comuna de Las 

Condes, em uma área de 1900 

metros quadrados, o projeto inclui a 

construção de uma torre para as 

instalações do Hotel Intercontinental 

Santiago e espaços públicos.

Sua estrutura é de concreto armado 

e no total, incluindo níveis 

subterrâneos serão 19, 16 dos quais 

estão no terreno, existindo salas de 

conferências de nível intermediário, 

no primeiro andar. 

As fachadas sul e oeste, são 

cobertas com um jardim vertical 

projetado especialmente para a 

construção, integrando janelas e 

malha, formando uma almofada de 

tecido verde protegendo o interior do 

som e do calor, ao mesmo tempo, 

gerando um jardim único e 

encantador em elevação frontal, com 

diferentes espécies que mudam de 

cor e textura ao longo das estações.  

O edifício do hotel existente anexo 

será projetado a fim de reduzir os 

custos do consumo energia.



Felipe Soares

JARDIM

VERTICAL
ESTAÇÕES

MALHA
REDUÇÃO DE CONSUMO

CONFORTO



PROJETO: Klima Hotel

AUTOR: Matteo Thum

LOCAL:São Paulo/ Brasil

DATA: 2009 - 2011

Seguindo o modelo 

de construção 

sustentável os 

apartamentos foram 

construídos 

utilizando materiais 

sustentáveis e será 

abastecido com energia 

renovável.

KLIMA 

O Klima Hotel se localiza na cidade 

de Bozen, Itália e será 

construído na encosta de uma 

montanha. O desenho inovador gera 

um efeito super interessante criando 

a impressão de que o hotel faz 

parte do cenário natural.

O hotel é abastecido com energias 

renováveis  e  reúne as três "regras" 

da sustentabilidade: natureza 

(Ecologia), vida (aspectos sócio-

culturais) e Transparência 

(Economia), e foi o primeiro hotel a 

receber o certificado Eco-Friendly 

(Amigo da Natureza). A sua 

arquitetura é alimentada pela cultura 

local, interpretando e propondo 

novas soluções. Respeitando a vida 

das populações locais, determinada 

pela natureza, seguido pelas formas 

arquitetônicas da natureza e seu 

contato simultaneamente.

O hotel possui 11 unidades que são 

construídas em uma colina, 

utilizando o isolamento do solo para 

benefíciar o clima interior durante o 

inverno e também no verão. O 

quarto conta com muito conforto, 

possuindo aquecimento, controle de 

ruídos e uma incrível vista das 

montanhas.



A água é um recurso valioso que o 

arquiteto tentou valorizar e proteger  

através da instalação de uma bomba 

de calor, a água pode ser usada 

como uma fonte renovável de energia 

para atender as unidades  com 

aquecimento  e temperaturas baixas, 

reduzindo assim a produção de CO2 

. Mesmo com a conclusão do edifício, 

o ciclo natural da água não será 

interrompido graças ao telhado verde 

que cobre a laje das unidades.

O  hotel evita possíveis construções 

sanduíches e  utiliza componentes pr

pré-certificados para garantir baixos 

Impactos ambientais. 

Essas partes fornecem a oportunidade 

a qualquer momento para 

desmontagem e reciclagem de 

componentes de construção individual. 

o hotel clima é destinado a ser um 

impulso para a avaliação da 

sustentabilidade de edifícios em 

relação à sua função de uso. este tipo 

de estrutura é uma referência 

importante para análise de energia, e 

para avaliar possíveis cenários para o 

planejamento e a gestão sustentável.

Amanda Aparecida Lobato 

HOTEL
ÁGUA

Colina
Anti-ruidos

Energia 

renovável



KIF
PROJETO:  KIEFER TECHNIC 

SHOWROOM

AUTOR:  GISELBRECHT E 

PARCEIROS

LOCAL: BAD GLEICHNBERG, 

ÁUSTRIA

DESTINAÇÃO: CENTRO DE 

TÁNICAS HOSPITALARES

DATA: 2007-2009

FONTE PESQUISADA:

O grande destaque do edifício de 

técnicas hospitalares em Bad 

Gleichenberg, Áustria, são os 112 

painéis móveis, que criam uma 

fachada dinâmica e mutável. As 

peças de metal no exterior do 

edifício pretendem ampliar as 

opções de proteções solar já 

existentes no mercado.

Foi projetado pelos arquitetos 

Giselbrecht e parceiros. Tem 

função de abrigar oficinas de 

técnica de equipamentos 

hospitalares Kiefer showroom. A 

aparência do edifício está em 

consonância com as ferramentas 

modernas de aço inoxidável, estas 

que são exibidas também por 

dentro, mas com uma torção. 

Quando os ocupantes querem 

ajustar a iluminação e temperatura 

em um quarto ou uma área 

específica, eles podem controlar 

uma ou todas as 112 telhas 

metálicas que adornam o exterior 

do prédio, através de 56 motores. 

O movimento das placas é calmo e 

pode ser contínua, se você quer 

que seja. 

Enquanto imagina-se que o projeto do 

showroom e a natureza dinâmica da 

fachada são verdadeiramente 

espetaculares, deve-se saber quanta 

energia é necessária para executar os 

motores que controlam as telhas de 

metal. Afinal, enquanto o 

sombreamento ajude a evitar o calor 

indesejado do edifício e, portanto, 

minimizar o uso de ar condicionado, 

se a eletricidade necessária para 

manter as peças "dançando" excede a 

energia de poupança, não podemos 

chamar esse projeto sustentável. 

O grande destaque 

do edifício são os 

painéis móveis, que 

criam uma fachada 

dinâmica e mutável.

O movimento das 

placas pode ser 

controlado. 



Camila Chequer dos Santos

PAINÉIS METÁLICOS

VENTILAÇÃO
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Lot-Ek é um escritório de projetos 

de Nova York dirigido pelos 

arquitetos Ada Tolla, Giuseppe 

Lignano e Keisuke Nibe. A 

especialidade do escritório é, entre 

outras, fazer arquitetura com 

objetos, tecnologias e sistemas 

existentes, utilizados como novos 

materiais. Nesta linha o escritório 

tem elaborado projetos/conceitos 

para a reciclagem de determinados 

elementos, utilizando-os na 

construção de novos espaços. É o 

caso da utilização de containers 

para a construção de moradias

"Existem mais de 17 milhões de 

containers de carga em todo o 

mundo, a maioria dos quais sem 

qualquer uso". Foi com esta 

afirmação que o grupo apresentou 

em 2004 a sua proposta para um 

sistema modular de habitação 

denominado CHS - Container 

Housing System. Neste sistema, o 

container  de 12 metros é tornado 

não apenas a unidade modular e 

espacial como também a base de 

toda uma nova estética urbana.

Esta proposta não surge por

Arquitetura 

contemporânea 

social, móvel, 

prática e 

sustentável através 

de projetos com a 

reutilização de 

containers.

LOT-EK

MODULAR HOME

ARQUITETURA PRÉ 

FABRICADA EM CONTAINERS

ANO; 2007

FONTE; http;// www.lot-ek.com

http://www.inhabitat.com/2007/04/13/lot-ek-shipping-container-house/
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VERSATILIDADE

IMPERMEABILIDADE

acaso. A idéia de módulo, associada 

à imagem do container, tem estado 

desde sempre presente nos projetos 

desenvolvidos pelo grupo, que vão 

da arquitetura residencial à 

comercial, passando pelo design, 

arte, instalações e intervenções 

artísticas, além de edifícios públicos 

e institucionais. Os arquitetos 

afirmam que usam como material de 

trabalho objetos, tecnologias e 

sistemas pré fabricados, que não 

procuram criar mais, e sim, reinventar 

e aproveitar as formas e 

configurações existentes.

Declaram também que pretendem 

romper as fronteiras entre arte, 

arquitetura, entretenimento e

informação. As propostas do LOT-EK 

utilizam uma linguagem adequada ao 

contexto cultural a que se destinam, 

fazendo todo sentido.

A capacidade de integração visual e 

semântica das suas propostas é 

espantosa e os containers, longe de 

parecerem caixotes, diluem-se 

perfeitamente no contexto urbano. É, 

além disso, funcional, agradável, 

versátil e inovadora. 

A Lot-ek tem diversos protótipos com 

uso de containers, como uma 

proposta para o Brooklin (NY) de 

edifícios habitacionais feitos com 

containers, um shopping para NYC, 

um hotel da rede Inn ou uma 

cobertura em Nova York, todos 

utilizando containers usados.

O Lot-ek também faz projetos usando

O Lot-ek também faz projetos usando 

materiais novos, o conjunto comercial 

projetado para Sanlitun Norte, em 

Pequim na China.

O local, no distrito das embaixadas, 

tem restrição para a altura dos 

edifícios, que não podem passar de 

4 pavimentos. Isso condicionou uma 

solução predominantemente 

horizontal.

O edifício abriga lojas de varejo no 

andares mais baixos e restaurantes 

e escritórios nos níveis superiores. 

Isso determinou uma fachada com 

grandes áreas envidraçadas, que 

possam funcionar como vitrines das 

futuras lojas.

É feito de metal e suportado por uma 

estrutura de pilares e vigas 

metálicas. Uma dupla fachada de 

metal em azul protege o interior 

contra ruídos e filtra a entrada da luz 

solar, buscando uma melhor 

eficiência da iluminação natural. 

Dessa segunda fachada de metal 

são projetados ressaltos em balanço 

de forma irregular, criando janelas de 

diferentes ângulos, e estendendo o 

espaço interno sobre uma praça. 

Elas funcionam como portas, janelas 

e vitrines e, à noite, mostram uma 

película em LED, com imagens que 

flutuam sobre o metal azul.

Puma Store: Arquitetura móvel em container reciclado

Proposta de Conjunto Residencial no

Brooklin

Fachada do Edifício Sanlitun Norte- Pequim

Mariana Lazarini 



A promessa do novo bairro provocou 

uma corrida na venda do primeiro 

empreendimento: o Reserva Noroeste, 

da Brasal Incorporações, com 

apartamentos na planta de três 

quartos por R$ 1 milhão e de quatro 

por até R$ 1,8 milhão. 

O alto padrão das construções e a 

área nobre justificam os preços no 

setor, que teve sua ocupação prevista 

por Lucio Costa no documento Brasília 

Revisitada, de 1987. Ao tirá-lo do 

papel, o governador José Roberto 

Arruda aceitou a sugestão do 

secretário de Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente, Cássio Taniguchi: 

criar o primeiro bairro sustentável do 

Brasil. 

O Parque Ecológico Burle Marx irá 

separar a Asa Norte de Brasília do 

Noroeste, que terá 210 projeções 

(terrenos) residenciais e 175 

comerciais.

A implantação começou em setembro 

com base no projeto de urbanização 

do arquiteto Paulo Zimbres. Para ele, 

os princípios da sustentabilidade, 

precisava estar de acordo com a 

cidade, que é Patrimônio Histórico. 

NW

PROJETO: BAIRRO 

NOROESTE

LOCAL: SETOR NOROESTE 

DE BRASÍLIA, BRASIL

ÁREA DO TERRENO: 200 

HECTARES

DESTINAÇÃO: EDIFÍCIOS

DE USO RESIDENCIAL E 

COMERCIAL

No bairro verde, todas as edificações 

serão acessíveis e abastecidas de 

energia solar, haverá ciclovias, 

tratamento de águas pluviais e uma 

rede de coleta de lixo a vácuo –

solução adotada na cidade de 

Barcelona. Para implantar essa 

infraestrutura, a Terracap –

Companhia Imobiliária de Brasília –

reservou R$ 300 milhões. Mas a 

venda dos lotes deve render por volta 

de R$ 1 bilhão, dinheiro que 

financiará a urbanização de áreas de 

baixa renda, como Itapõa e Vila 

Estrutural.



ENERGIA SOLAR
BAIRRO VERDE

SUPERQUADRAS

CUSTO
ÁREA NOBRE

Natália Amorim Assis

O Noroeste será o 

primeiro bairro 

sustentável do 

país. Suas 20 

quadras abrigarão 

até 40 mil 

habitantes.

Um dos pontos alterados é a 

construção de três entradas em vez de 

uma, o que, segundo o secretário, 

deve melhorar o fluxo de veículos. 

Além disso, estão previstas mudanças 

no formato das áreas comerciais e na 

disposição do parque Burle Marx, que 

terá sua área aumentada de 175 para 

300 hectares. O parque atende a 

proposta de que o Noroeste seja um 

bairro sustentável. Para isso, 

prevêem-se sistemas de reciclagem, 

uso de energia solar, reuso de água 

das chuvas, ciclovias e grande área 

verde. O Noroeste terá área de cerca 

de 200 hectares, onde serão 

construídos 220 edifícios residenciais 

e outros 130 comerciais, que ocuparão 

20 quadras. As moradias são do tipo 

superquadras, as mesmas que 

compõem as Asas Sul e Norte e o 

bairro Sudoeste.O espaço do bairro 

Noroeste é a última área livre do Plano 

Piloto. Sua implantação foi proposta 

por Lucio Costa após uma visita à 

Brasília, na qual constatou que a 

distância entre o Eixo Monumental da 

rodoviária e a ferroviária havia 

dobrado de tamanho com relação ao 

projeto original, o que aconteceu 

porque a cidade "escorregou" para o 

Leste durante sua construção.

http://2.bp.blogspot.com/_GZ6TOm-s8fk/SYpP9r7P7NI/AAAAAAAAAHE/sj1vFEmec18/s1600-h/Untitled.jpg


Idealizado pelo arquiteto Renzo 

Piano, o edifício com 148.644 m² e 

52 pavimentos é promovido como 

uma estrutura verde. 

Este é o primeiro edifício 

construído nos Estados Unidos em 

cortina de vidro ultra-clear Low-e, 

que maximiza a luz, e tubos de 

cerâmica solar que funcionam 

como um brise. 

Máscaras mecanizadas, 

controladas por sensores, reduzem 

o ofuscamento da luz solar, 

enquanto mais de 18 mil luminárias 

fluorescentes dimerizáveis 

individualmente suplementam a luz 

natural, proporcionando uma 

economia de energia real de 30%. 

O prédio também incorpora 

resfriamento de ar-livre, trazendo 

ar de fora quando está mais fresco 

do que o espaço interior, o que 

economiza energia adicional. Mais 

de 95% do aço estrutural é 

reciclado. 

O edifício não 

possui 

estacionamento , a 

maioria dos 

funcionários vai 

para o trabalho de 

transporte público.

NYT
PROJETO:  New York Times

AUTOR: Renzo Piano

LOCAL: NOVA YORK - EUA

ÁREA CONSTRUÍDA: 

148.644m²

DESTINAÇÃO: Sede do Jornal 

DATA: 19/11/2007

FONTE PESQUISADA: Blog da                 

EPO
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BRISE

Juliana Aparecida Pimenta 



PAVF

PROJETO: PAVILHÃO FRANCÊS

AUTOR: JACQUES FERRIES 

ARCHITECTURE

LOCAL: SHANGHAI

DESTINAÇÃO: Pavilhão de 

Exposição

DATA: 2010

FONTE PESQUISADA: 

dezeen.com

O pavilhão é coberto 

com uma treliça, 

possui  estrutura de 

concreto, jardins 

franceses, um 

telhado verde,  

lagoas e fontes de 

água.

Baseando-se em estilo clássico 

francês, Jacques Ferries 

Archtecture projetou o Pavilhão 

Francês, conhecido como a “A 

Cidade Sensual” para a Exposição 

Mundial de Shanghai, que recebe 

os visitantes no interior de um 

murado verde. 

O pavilhão foi concluído 

recentemente, e é coberto com 

uma treliça, com a estrutura de 

concreto, decorado com jardins 

franceses bem cuidados, um 

telhado verde,  lagoas e fontes de 

água. Os visitantes poderão ver, 

ouvir, saborear e cheirar a França, 

quando eles visitam este belo 

pavilhão. 

A Expo Shanghai recebeu centenas 

de milhares de visitantes no interior 

de um impressionante conjunto de 

pavilhões internacionais. Os jardins 

são o foco principal do Pavilhão 

Francês. Plantas, arbustos e flores 

cobrem o telhado do prédio, e até 

mesmo as paredes interiores do 

pátio, enquanto piscinas e fontes de 

água ajudam a resfriar e climatizar 

o ar. 



Camila Chequer dos Santos

JARDIM INTERNO

PAVILHÃO
CENTRO CULTURAL

TRELIÇA
CLIMATIZAÇÃO COM  ÁGUA

TELHADO VERDE

Durante a exposição o pavilhão 

contará com filmes clássicos 

franceses, comida francesa, pinturas, 

perfume, e champanhe. Tudo isso 

para que os visitantes vivam o 

glamour da França.

A estrutura do edifício é construída 

com um concreto especial, que da a 

sensação de que o prédio esta 

flutuando. Embora não seja, um 

pavilhão completamente sustentável, 

especialmente em termos de 

concepção ecológica, o uso do jardim 

interno, as paredes vivas, e os 

espelhos d‟água o tornam inspirador e 

belo. 



Localizado em uma das regiões mais 

valorizadas da capital paulista, o 

Rochaverá tem duas de suas quatro 

torres concluídas e uma terceira com 

término previsto para 2010. A 

certificação Green Building, na 

categoria Gold, seguindo o sistema 

LEED(Leadership in Energy and 

Environmental Desig) obtida no mês 

de agosto, comprova que o 

empreendimento atende a todos os 

requisitos para aliar o máximo 

aproveitamento dos recursos 

naturais com a redução do impacto 

ambiental durante a obra e no 

período de operação. 

Todo o projeto do complexo de 

escritórios foi concebido dentro de 

quatro exigências: 1.) redução do 

consumo de energia e dos custos 

operacionais e de manutenção; 2.) 

diminuição do uso de recursos 

ambientais não renováveis; 3.) 

melhoria da qualidade do ar interno 

do edifício; 4.) melhoria da qualidade 

de vida e da saúde dos usuários, 

otimizando a qualidade do ambiente 

construído. 

Os maiores beneficiários do projeto 

de sustentabilidade do Rochaverá 

serão seus usuários que terão a

Redução de impactos 

durante a construção 

e máximo 

aproveitamento dos 

recursos na fase de 

operação são o 

destaque do 

empreendimento.

TELHADO VERDE

RCVR

PROJETO: Rochaverá

AUTOR: Aflalo & Gasperini Arq.

SUSTENTABILIDADE: SustentaX

LOCAL: São Paulo, Brasil

ÁREA DO TERRENO: 37.000 m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 248.000 m²

DESTINAÇÃO: Edificio comercial

FONTE PESQUISADA:

certeza de estarem usufruindo de 

uma edificação projetada e construída 

dentro das mais rígidas diretrizes 

mundiais para empreendimentos 

corporativos, de modo a proporcionar 

ambientes de trabalho de alta 

produtividade e baixos custos 

operacionais. Afirma o presidente do 

Grupo SustentaX.

O destaque das instalações do 

Rochaverá fica por conta do sistema 

próprio de co-geração de energia 

elétrica, capaz de atender a 100% da 

carga de todo o complexo, de forma 

ininterrupta. A operação integrada e o 

gerenciamento dos sistemas técnicos 

– como ar condicionado, elevadores, 

telecomunicações e proteção contra 

incêndio – permitem que o 

empreendimento tenha o melhor 

aproveitamento de recursos como 

água e energia, com alta eficiência e 

baixo custo operacional.

Um dos pontos relevantes para a 

certificação LEED é o controle de 

energia, de iluminação, ar-

condicionado e demais infra-

estruturas inteligentes. 

O sistema de automação do ar-

condicionado gerencia os 

equipamentos visando conforto e
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economia de energia. Este é um 

sistema de arcondicionado 

individualizado por zonas – VAV, o 

que aumenta o conforto térmico dos 

usuários. 

No sistema elétrico, o gerenciamento 

da iluminação auxilia tanto no 

controle quanto na economia de 

energia. Assim é possível monitorar o 

consumo por conjunto, através de 

medidores de energia 

individualizados ligados em rede. O 

„sistema de utilidades‟, também 

integrado ao BMS, controla e 

monitora o sistema de bombas de 

água servida, esgoto, recalque, 

águas pluviais e sistema de 

reutilização de águas pluviais.

Além da certificação Green Building, 

O Rochaverá recebeu, em maio de 

2008, o prêmio mais importante do 

setor imobiliário mundial: o Prix 

d´Excellence 2008, na categoria 

especial Projeto Sustentável, 

concedido pela FIABCI (Federação 

Internacional das Profissões 

Imobiliárias), durante o 59.º 

Congresso Mundial da entidade, em 

Amsterdan, na Holanda. 



O projeto foi requisitado através de um 

concurso em 1992, tendo como 

objetivo transferir o parlamento alemão 

de Bonn para Berlim e reabrigá-lo no 

Reichstag - um edifício inaugurado em 

1894, incendiado em 1933 e 

parcialmente destruído em 1945 pela 

guerra. Nos anos 60 foi restaurado, 

porém sem a sensibilidade necessária, 

tendo seu interior do séc. XIV 

escondido pelo gesso. Norman Foster 

foi um dos quatorze arquitetos não 

germânicos a serem selecionados para 

participar do concurso, concorrendo 

com nomes como Santiago Calatrava e 

Pi de Brujin. Com um programa 

arquitetônico complexo, que envolvia 

medidas sustentáveis como a 

requalificação do edifício existente em 

uma construção energeticamente 

eficiente, o projeto de  Foster foi 

instituído vencedor. A reestruturação do 

edifício começou seguindo o projeto 

original, mantendo a idéia de claridade 

(já presente no escopo original). Para 

isto foi construída uma cúpula de vidro 

possibilitando a abertura do parlamento 

à luz natural e à paisagem. Em seu 

núcleo, foi disposto um cone invertido, 

composto de espelhos inseridos em 

ângulos propícios à reflexão da luz

RCHST

AUTOR: FOSTER + PARTNERS

LOCAL: BERLIM, ALEMANHA

ÁREA CONSTRUÍDA: 9000 m²

DESTINAÇÃO: PARLAMENTO

DATA: 1994 - 1999



externa incidida horizontalmente no 

interior do edifício, uma proteção móvel 

acompanha a trajetória do sol e evita o 

aquecimento. Além disto, o cone atua, 

também, como importante componente 

do sistema de ventilação natural: o ar 

do interior do edifício sobe através dele 

pelo efeito chaminé. Ele, então, extrai o 

ar quente nos níveis mais elevados e 

os ventiladores axiais e 

intercambiadores de calor reciclam a 

energia do ar liberado.  A utilização de 

um novo sistema de co-generação de 

energia, utilizando óleos vegetais de 

palmeira ou girassol, reduz as 

emissões de CO² do edifício em até 

94%. Isso é significativo se levarmos 

em conta que os serviços abastecidos 

com energia fóssil instalados no 

Reichstag, em 1960, geravam uma 

alarmante taxa de 7.000 toneladas de 

CO² jogadas anualmente à atmosfera. 

Seguir usando este sistema equivaleria 

a gastar a energia necessária para 

abastecer as casas de 5.000 pessoas 

durante um ano.  O nível principal do 

Parlamento é realojado no histórico 

primeiro andar. No segundo andar, 

estão dispostas as salas do Presidente 

e do Conselho dos Elders. O terceiro 

andar abriga as salas de reunião dos 

partidos e a sala de imprensa. 

AUTOSUFICIÊNCIA

VENTILAÇÃO
BIO-COMBUSTÍVEL

ENERGIA
TECNOLOGIA APROPRIADA

TRANSPARÊNCIA

Henrique Neves M. Santiago



SARAH
PROJETO: HOSPITAL SARAH 

KUBITSCHEK 

AUTOR: LELÉ

LOCAL: RIO DE JANEIRO, 

BRASIL

ÁREA DO TERRENO: 80 MIL M²

ÁREA CONSTRUÍDA: 52 MIL M²

DESTINAÇÃO: CENTRO DE 

REABILITAÇÃO

DATA: 2009

Com simples 

sistemas estruturais, 

forma inusitada e 

alguns toques de cor, 

o arquiteto Lelé 

consegue manter sua 

originalidade nos 

projetos da rede 

Sarah Kubitschek.

O hospital da Rede Sarah Kubitschek 

localizado em Jacarepaguá, zona oeste 

do Rio de Janeiro, é mais um grande 

projeto  de Jõao Filgueiras Lima, o 

Lelé. Inaugurado em 2009 o hospital 

prescinde-se da água como entorno 

imediato fazendo com que a passagem 

do ambiente externo para os interiores 

seja gradual, feita através de camadas 

sequenciais de coberturas e vazios. As 

coberturas das unidades são 

constituídas por esquadria metálica e 

aletas móveis de que, ao serem 

abertas, possibilitam a iluminação e a 

ventilação natural do ambiente. Apesar 

da tipologia linear e a volumetria de 

grandes galpões, o auditório se revela 

pontualmente como um volume 

semiesférico e inclinado. Ele é 

pontuado verticalmente por uma cúpula 

metálica que, por meio da 

automatização, abre-se em gomos a 

fim de propiciar a entrada da luz natural 

no espaço interno. A arquitetura de Lelé 

consegue se manter inserida na cidade 

dado o necessário isolamento que o 

hospital conquista em relação ao 

entorno imediato, apresentando coesão 

entre a edificação, o paisagismo e o 

desenho urbano.



HORIZONTALIDADE

VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

JARDINS
COBERTURA ONDULADA

ILUMINAÇÃO

Gabriela Jayme Cambraia



SERRA
Casa Serrana / Serrana House

ARQUITETO: João Diniz

LOCAL: Estância Serrana – Nova 

Lima/MG

ÁREA DO TERRENO: 1003 m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 360 m²

DATA DA CONSTRUÇÃO: 2000

FONTE PESQUISADA:

http://joaodiniz.wordpress.com/2010

/09/26/casa-serrana-serrana-house/

A casa quase voa, 

como galhos e 

folhas.

Continuidade 

construída da 

paisagem.

A palafita se 

constrói.

A edificação situa-se na cidade de 

Nova Lima, em um terreno com 

forte declive. Sua solução é 

propícia à integração com a 

natureza, tornando-se possível o 

acesso através do nível da rua. A 

estrutura se forma através de seis 

pórticos que se ancoram ao longo 

das curvas de nível, estruturando 

o pavilhão como uma espécie de 

“palafita de aço”.

A escada central dá acesso aos 

níveis existentes na casa, sendo 

um ponto forte do projeto a 

transparência de alguns ambientes 

como a sala, que fortalecem a 

integração da edificação com o 

meio ambiente. Um terraço e um 

quintal suspensos também fazem 

alusão à continuidade da 

paisagem.

Os ambientes mirantes se 

projetam em locais estratégicos, a 

fim de proporcionar bem estar ao 

morador e maior contato com a 

natureza.

A equipe de projeto constitui-se 

pelo arquiteto João Diniz e os 

arquitetos associados Marcelo 

Maia, Adriana Aleixo, Clarissa 

Bastos, Cristiano Cezarino.



AÇO
INTEGRAÇÃO

NATUREZA

DESNÍVEL
CONTINUIDADE

Marina Evangelista Alves

http://joaodiniz.files.wordpress.com/2010/09/serranaap-model.jpg
http://joaodiniz.files.wordpress.com/2010/09/serranaap-model.jpg
http://joaodiniz.files.wordpress.com/2010/09/serranaap-model.jpg
http://joaodiniz.files.wordpress.com/2010/09/serranaap-model.jpg


SHINJ
SHINJUKI GARDENS

PROJETO: SHINJUKI 

GARDENS

AUTOR: CHEUNGVOGL

LOCAL: TÓQUIO, JAPÃO 

DESTINAÇÃO: 

ESTACIONAMENTO

FONTE PESQUISADA: 

inhabitat.com

Shinjuki Gardens é um novo 

conceito para o estacionamento 

urbano que quer transformar o 

estacionamento típico para um 

desenvolvimento multi-funcional, 

com um jardim no último piso 

habitável. 

Como o espaço tem um grande 

valor no Japão os parques 

urbanos, são ainda mais difíceis de 

encontrar e os espaços verdes 

exigem criatividade para que 

possam fazer o seu caminho no 

tecido urbano denso. 

Como resposta a esta escassez, a 

Cheungvogl propôs o Jardim 

Shinjuki, uma grama de paredes, 

duas garagens e um espaço do 

parque público sobre o seu telhado, 

afim de criar um lugar lucrativo 

para atividades empresariais.

A garagem de dois andares, 

tomaria o lugar de um 

estacionamento do nível do solo, 

duplicando assim a quantidade de 

estacionamento disponível. 

Como o espaço

tem um grande 

valor no Japão 

os parques 

urbanos são

ainda mais

difíceis 

de encontrar.



PARQUES 

URBANOS

VEGETAÇÃO
TECIDO URBANO

JARDIM
NOVOS ARTISTAS

ESPAÇO
Felipe Batista Soares

Nos tempos feudais no Japão, a 

criação de parques públicos e 

espaços ajardinados foi proibido 

pelos dirigentes, como tal, parques 

públicos em Tóquio, têm um 

grande valor. 

Esta nova tipologia para a garagem 

pode infundir espaço verde extra 

para a cidade, elevando a um 

parque público para o telhado ao 

mesmo tempo, dando lugar a uma 

mais eficiente estrutura de telhado 

verde. 

Os jardins especiais em torno da 

garagem podem ser usados para 

cultivar campos de grama vertical, 

substituindo assim a fachada típica 

desinteressante de parques de 

estacionamento de concreto. 

Além disso, a ampla gama de 

utilização da parede verde também 

beneficiaria a cidade através da 

filtragem do ar criando perspectivas 

de sustentabilidade. 



Esta biblioteca localizada em Surry 

Hills, na Austrália, mostra como é 

importante a participação de quem 

irá utilizar o espaço para a 

construção de um projeto. Os 

arquitetos do escritório FJMT 

fizeram com que a comunidade 

estivesse  ativa em diversas 

decisões, o que resultou em uma 

obra belíssima e totalmente usual.

Desde o princípio a comunidade 

gostaria de algo além de uma 

simples biblioteca, deveria ser um 

local onde todos poderiam 

compartilhar alguma atividade. 

Desta forma, conseguiram abrigar 

uma biblioteca, um centro 

comunitário e até mesmo um local 

para cuidar das crianças da 

vizinhança, mostrando a 

importância de haver atividades 

como estas em um só lugar. 

E para completar os arquitetos 

colocaram muita sabedoria em 

certas escolhas, como no uso de 

transparência como uma forma de 

convidar o público para dentro do 

prédio da mesma forma 

possibilitando uma nova forma de 

visão do bairro para quem está 

dentro. 

Projetado para 

alcançar a 

excelência em  

sustentabilidade e 

marcar padrões 

de performance 

ambiental em 

prédios públicos.

SHB

PROJETO: BIBLIOTECA 

SURRY HILLS

AUTOR: ESCRITÓRIO FJMT 

LOCAL: SURRY HILLS, NEW 

SOUTH WALES, AUSTRÁLIA

ÁREA CONSTRUÍDA: 2.497M² + 

770M² DE PAISAGISMO

DESTINAÇÃO: CENTRO COM.

DATA: 2007-2009



Camila Chequer dos Santos

JARDIM BIO-FILTRO

VENTILAÇÃO
ILUMINAÇÃO NATURAL

DESIGN
TECNOLOGIA AVANÇADA

EDIFÍCIO PÚBLICO

Enfim, desde os materiais até a 

preocupação com a climatização 

interna de todos os espaços tornam 

este projeto uma grande inspiração de 

arquitetura para todos nós.

O Centro foi projetado para alcançar a 

excelência em design sustentável e 

para marcar padrões altos de 

performance ambiental em prédios 

públicos. Ele vai ser o ponto inicial para 

o desenvolvimento de um sistema 

verde e será um exemplo inovador do 

design sustentável e de suas 

possibilidades. 

Um objetivo-chave do projeto foi 

estabelecer um novo padrão 

ambientalmente sustentável em prédios 

públicos. O edifício incorpora muitas 

inovações no design sustentável e 

procura integrá-los a arquitetura e 

explorar o potencial expressivo de tais 

sistemas. Isso é mais evidente no átrio 

existente.

O átrio triangular proporciona uma 

troca e circulação de ar no interior do 

edifício, capturando o ar limpo e fresco 

da parte externa. Foram integradas ao 

jardim, plantas que funcionam como 

bio-filtro, foram especialmente 

selecionadas para purificam o ar e se 

localizam em caixas de vidro. 

O conjunto de iniciativas ambientais 

intrínsecas ao projeto também inclui um 

labirinto térmico passivo para filtragem 

e têmpera do ar, sistemas de 

rastreamento de madeira solar, a tela 

de sombreamento automático e de 

ventilação de modo misto, extenso 

conjunto de placas fotovoltaicas, 

energia geotérmica, furos de 

resfriamento, telhado verde, 

recolhimento de água da chuva, 

reciclagem e seleção de materiais 

sustentáveis.



A CASA SOFT projetada pela divisão 

de projetos de pesquisa aplicada de 

Kennedy & Violich Architecture, Ltd. 

(conhecido como MATX KVA) é um 

projecto de arquitectura adaptável e 

sustentável, pré-fabricadas, é uma  

"casa híbrido" capaz de gerar sua  

própria energia renovável através de 

um conjunto de produtos de 

captação de energia projetada por 

KVA MATX para trabalhar em 

harmonia com a arquitetura da casa 

pré-fabricada.

A CASA SOFT fornece uma série de 

energia móvel, superfícies que 

trabalham juntos em uma rede. Ela 

transforma o conceito da cortina de 

casa em um conjunto de captação 

de energia, são tecidos que 

distribuem energia elétrica 

renovável, adaptando o espaço às 

necessidades em mudança de vida 

e de trabalho em uma casa 

compacta e gerar até 16 mil watts-

hora de eletricidade, cerca de 

metade do poder de necessidades 

diárias de uma família média nos 

Estados Unidos.

O projeto utiliza cortinas e têxteis para 

captação de energia, geração de 

eletricidade e distribuição de 

materiais, capaz de abastecer mais de 

50% da energia de uma família precisa 

de gerar até 16 mil watts-hora de 

eletricidade.

PROJETO: Soft House

AUTOR: MATX KVA

LOCAL:EUA

SOFT  



Um proprietário estaria pagando menos 

dinheiro para os serviços de elétrica, 

porque a Casa Soft permite que um 

proprietário de casa para tomar uma série 

de aplicações diferentes de consumo de 

energia fora da rede, especialmente 

aqueles que têm a ver com o trabalho de 

mídia portátil:. Laptops, câmeras digitais, 

PDAs Estes peças de equipamento que 

utiliza todos consomem energia e são 

muito bem adaptado para o anel DC, um 

anel de corrente contínua, que é o novo 

sistema de distribuição híbrida que é 

proposto na Câmara Soft ", diz Kennedy.

A Soft House irá fornecer  um espaço 

fluído, adaptável, que pode ser ajustado 

às necessidades de mudança de seu 

dono. As cortinas ao longo do perímetro 

da casa pode ser movida ou reduzidas, 

para que uma sala é instantaneamente 

criada ou removida. De acordo com o 

horário do dia e condições climáticas, é 

possível mover as cortinas para que a 

casa seja  envolta por uma camada de 

ar isolante. Além disso, a cortina central 

de dobramento para cima transforma 

em um lustre suspenso.

PRÉ FABRICADO
ELETRICIDADE

CORTINAS
ENERGIA MÓVEL
ENERGIA RENOVÁVEL

Amanda Aparecida Lobato 



Os profissionais da Brookfield Europe 

construíram um edifício de 148 metros 

de altura e, nos seus últimos andares, 

as turbinas eólicas, já acopladas no 

projeto inicial, geram parte da energia 

gasta no edifício, representando uma 

economia para o edifício e um alívio 

para a natureza.

Os 42 andares da Torre Strata serão 

ocupados por cerca de mil moradores 

distribuídos nos 408 apartamentos de 

até 170 mil metros quadrados. Cerca 

de 8% de toda a energia consumida 

por essas pessoas virá das turbinas 

instaladas no topo do prédio. Juntas, 

elas podem produzir até 50MWh de 

eletricidade por ano. Esse artifício, 

junto a outros como uso de ventilação 

natural, fachada térmica de alto 

desempenho, recuperação do calor, 

lâmpadas de baixa energia e controle 

de iluminação farão com que o prédio 

emita até 73,5% menos CO2 que um 

edifício similar.

Os responsáveis pela obra informaram 

ainda que 96% do lixo gerado ao longo 

da construção foi reciclado e que o 

condomínio ainda terá um sistema de 

reaproveitamento de água cinza.

STRATA

PROJETO: TORRE STRATA

LOCAL: LONDRES, 

INGLETERRA

ARQUITETURA: BROOKFIELD 

EUROPE

UTILIZAÇÃO: RESIDENCIAL



Empreendimento privado da Brookfield 

Europe e com um orçamento de 113.5 

milhões de libras, o projecto ficou a 

cargo da BFLS (antiga Hamilton 

Architects) liderada pelos arquitectos 

Robin Partington e Ian Bogle. Desde o 

início sustentabilidade foi a palavra-

chave de todo o projeto. As turbinas 

eólicas revelaram-se como a solução 

mais adequada, já que dada a sua 

localização e altura, o Strata tira todo 

o partido dos ventos de 56 Km/h da 

área. A possibilidade de fundi-las com 

a arquitetura do edifício veio apenas 

depois.

Falando um pouco mais das peças 

centrais, quer do design quer do plano 

sustentável da torre, as turbinas 

produzirão anualmente uns estimados 

50 MW/h, representando oito por 

cento do seu consumo energético 

total. Além disto, cada uma das 

turbinas terá não três mas cinco 

lâminas, o que permite reduzir o ruído 

durante o funcionamento, enquanto 

que uma base com cinco toneladas e 

amortecedores de vibração mantêm o 

Strata bem ancorado ao chão, já que o 

atrito com o ar que produz a sua 

energia limpa poderia fazer com que 

oscilasse descontroladamente.

Outra medida digna de referência é o 

fato de 96% dos desperdícios de 

construção serem reciclados. Assim, a 

longo prazo, as emissões de carbono 

reduzidas, que proporcionam aos 

residentes custos reduzidos com 

energia, bem como condições 

ambientais internas mais saudáveis, 

surgem como complemento de um 

ciclo no qual o balanço energético é 

bastante atrativo. Segundo estudos 

efetuados, as reduções na emissão de 

CO2 corresponderão a uma redução 

de 73.5 %  quando comparadas com 

as regulações em vigor.

FACHADA TÉRMICA

RECICLAGEM

TURBINA
REDUÇÃO CO2

ECONOMIA

Natália Amorim Assis



TOWER
PROJETO: SOLAR CITY TOWER

AUTOR: RAFAEL SCHMIDT -

RAFAA  STUDIO

LOCAL: ILHA DE COTONDUBA -

RIO DE JANEIRO, BRASIL

DESTINAÇÃO: TORRE DE 

OBSERVAÇÃO PARA JOGOS 

OLIMPICOS DE 2016

FONTE PESQUISADA:

WWW.RAFAA.CH

A proposta inicial é conceber uma 

estrutura vertical que, além de ter  

função de torre de observação, se 

torne um símbolo para a cidade do Rio 

de Janeiro, uma vez que esta será a 

cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 

2016. 

A torre foi projetada pelo gabinete 

RAFAA, localizado em Zurique, na 

Suíça, e será denominada como 

“Solar City Tower”.

Esta estrutura foi escolhida para se 

adequar à proposta, e tem a 

potencialidade de gerar energia 

suficiente não só para a aldeia 

olímpica, como também para parte da 

cidade do Rio. 

A sua concepção permite-lhe 

aproveitar a energia solar diurna 

através de painéis localizados no nível 

do solo. A energia produzida em 

excesso será canalizada para 

bombear a água do mar pelo interior 

da torre, produzindo um efeito de 

queda de água no exterior (cascata). 

Esta água é reaproveitada através de 

turbinas com o objetivo de produzir 

energia durante o período da noite. 

A intenção do arquiteto, é que a torre 

alcance uma mensagem olímpica 

internacional.

Intuito de passar uma 

mensagem de 

sociedade 

contemporânea. 

Por isso mantém uma 

relação funcional 

entre edifício e 

cidade.



APELO POLÍTICO

CASCATA
CONTEMPORÂNEO

SOLAR
GERAÇÃO DE ENERGIA

FUNCIONALIDADE

Camila Chequer dos Santos

A “Solar City Tower” engloba ainda 

anfiteatro, auditório, cafeteria e lojas 

são acessíveis no piso térreo, a partir 

do qual se acessa o elevador público 

que conduzirá os visitantes a vários 

observatórios.

No alto da torre é possível apreciar 

toda a paisagem que circunda a ilha, 

bem como a queda de água gerada 

por todo o sistema que integra o 

edifício, tornando-o num ponto de 

referência dos Jogos Olímpicos de 

2016 e da cidade do Rio de Janeiro. 

As características do projeto 

permitem atribuir o conceito de torre 

sustentável, contribuindo para 

incentivar os habitantes da cidade a 

utilização dos recursos naturais para 

a produção de energia.

Este projeto foi um dos concorrentes 

do concurso internacional promovido 

pela Arquitectum, empresa privada 

peruana organizadora de concursos 

por todo o mundo.

A idéia da Arquitectum era criar um 

concurso para instigar a criatividade, 

totalmente conceitual, sem ter 

qualquer compromisso com a 

exequibilidade.



T T
PROJETO: TAIWAN TOWER

AUTOR: STEVEN MA, SAN LIU, 

XINYU WAN E EMRE ICDEM. 

LOCAL: TAIWAN

ÁREA CONSTRUÍDA: 4.4 HEC.

DESTINAÇÃO: HABITAÇÃO E 

CENTRO CULTURAL

DATA: 2007-2010

FONTE PESQUISADA: 

twtower.com.tw

A Taiwan Tower é um conjunto de 

arranha-céus que funcionarão como 

unidades de habitação, um centro 

cultural e museu, encapado por um 

parque de áreas verdes. O edifício foi 

projetado pelos arquitetos Steven Ma, 

San Liu, Xinyu Wan, e Emre Icdem.

A Torre desempenha um papel 

importante para a estética da cidade, 

esse marco icônico inclui não só o 

bom funcionamento, mas também a 

capacidade de atrair as atenções do 

público. A intenção é que ela se torne 

a primeira parada for para turistas que 

visitam o Centro de Taiwan. Ela é 

projetada para ser um edifício histórico 

da cidade. 

Os visitantes serão levados para uma 

vista panorâmica dos parques, da 

cidade e do ambiente natural, serão 

capazes de desfrutar de espaços 

públicos, como praça e teatro ao ar 

livre.

As outras partes da edificação serão 

um viveiro de espécies de aves 

ameaçadas, restaurantes e até uma 

fazenda vertical. No topo das torres 

haverá uma passarela flutuante 

ligando os dois prédios.

A TT é composta de 

observatório, estação 

de monitoramento, 

rádio e transmissão 

de sinal, museu, 

fazendas verticais, 

habitat para aves e 

jardins aéreos. 



Camila Chequer dos Santos

ARRANHA-CÉU

PANORÂMICO
FAZENDAS VERTICAIS

HABITAT
CENTRO CULTURAL

FUÇÕES DIVERSAS

As torres alcançam a altura de 350 

metros, com jardins suspensos que 

surgem no perímetro de sua fachada. 

A cobertura verde do edifício também 

possui eco-inovações, tais como 

reciclagem de água, turbinas de 

vento e painéis solares.

A mesma é composta de funções 

distintas: observatório, estação de 

monitoramento da qualidade 

ambiental, rádio,  base digital de 

transmissão de sinal, museu, além de 

fazendas verticais, habitat para aves 

e plataformas de jardins aéreos. 



Conforto 

ambiental, e 

integração a 

natureza, definem 

o caráter deste 

projeto 

habitacional.

UNITE

PROJETO:Unidade Habitacional 

de Marselha

AUTOR: Le Corbusier

LOCAL: Marselha,França

DESTINAÇÃO:Ocupação 

populacional

DATA:1947-53

FONTE PESQUISADA:livro le 

corbusier

Grande edificio residencial 

projetado por Le Corbusier em 

Marselha na França no período 

pós guerra, 1947-53. O projeto 

ficou conhecido também como 

cidade radiosa devido as cores 

usadas pelo arquiteto, 

recuperando um edifício 

monumental a dinâmica da vida 

urbana. O edificio possui 100 m 

de comprimento, 30 m de largura 

e 55 m de altura com 15 

pavimentos, contendo 337 

apartamentos. O projeto traduz os 

elementos fundamentais da 

arquitetura moderna expostos 

anteriormente por Le Corbusier: 

está construída sobre pilotis, 

possui planta livre da estrutura, 

terraço-jardim (contendo creche, 

solário e piscinas na cobertura), 

fachada livre, e é essencialmente 

horizontalizada. Neste projeto Le 

Corbusier aplica seus estudos 

sobre as proporções humanas: 

utiliza pela primeira vez o Modulor 

(um sistema de relações métricas 

baseados na distância dos 

membros do corpo humano de 

um indivíduo "universal").



CIDADE RADIAL

VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

MÓDULO
ESTUDO DE INSOLAÇÃO

CIRCULAÇÃO

Bruno Surerus



VERDE

PRÉDIO VERDE

CONCEITO DE CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL QUE  

CONSCIENTIZA A SOCIEDADE 

E MOVIMENTA A ECONOMIA 

DO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL.

Os prédios 

verdes, com seus 

diversos 

recursos, são a 

grande tendência 

da valorização do 

mercado 

imobiliário.

A preocupação com o meio 

ambiente se tornou frenquente no 

mundo moderno. O aquecimento 

global e uma eminente possibilidade 

de escassez dos recursos naturais 

fazem com que a sociedade se 

conscientize que é necessário tomar 

ações rápidas e positivas voltadas a 

sustentabilidade.

Sendo assim um dos setores que 

mais cresce na economia, o da 

construção civil, lançou os 

chamados prédios verdes, que são 

construções ecologicamente 

corretas, limpas e que buscam ter o 

menor impacto ambiental possível, 

compensando a agressão que o 

meio ambiente tem sofrido com o 

crescimento desordenado das 

cidades. 

Entre outros ganhos que esse 

edifício pode trazer para a 

sociedade, os seus moradores 

podem chegar a economizar até 

50% na conta de água e energia, e 

ainda assim obter  um ambiente 

claro e confortável como de 

costume.



ECONOMIA

AÇÕES
CONSTRUÇÃO CIVIL

VERDE
RECURSOS NATURAIS

BENEFÍCIOS

Luisa Rodrigues e Silva

Comprovações feitas em edifícios 

com a Certificação Verde (LEED) 

compravam que aconteceu uma 

grande melhoria no bem estar de 

quem trabalha ou morra nestes 

prédios. O edifício residencial verde 

pode trazer benefícios ao meio 

ambiente e ainda garante o bem 

estar de seu usuário – fazendo bem 

para a saúde, para o bolso e para o 

planeta. Referidos prédios são 

planejados para que os recursos 

naturais sejam otimizados, o que 

acaba por refletir na redução 

também da taxa condominial em até 

30%.

O custo atual de construção de um 

edifício com estas características 

pode ser maior que de um edifício 

convencional, podendo chegar até 

5%, mas todos estes valores podem 

se pagar automaticamente na 

economia gerada depois que os 

prédios entram em operação 

(podendo chegar até a 50% de 

economia dos recursos durante o 

uso e ocupação do imóvel).

O poder publico pode criar ações 

para incentivar a construção destes 

prédios como reduzir o IPTU, 

implantando a coleta seletiva do lixo, 

conceder mais espaço aos prédios 

que tenham a pavimentação verde 

etc…

Em alguns casos, práticas de 

adoção de soluções ambientais de 

sustentabilidade não acarretaram 

um aumento no preço da obra, em 

algumas situações até reduziu os 

custos. A grande tendência do 

mercado imobiliário é ampliar seu 

valor, enquanto os edifícios 

convencionais vão se desvalorizar.



AUTOR: Foster + Partners

LOCAL: Londres

ALTURA: 180 metros

NÚMERO DE PAVIMENTOS: 40

DATA: 1997-2004

FONTE PESQUISADA: 

http://www.fosterandpartners.com

Pode ser considerado o primeiro 

projeto de um grande edifício em 

Londres com preocupação 

ecológica. O arquiteto Norman 

Foster compacta alguns principais 

temas ao realizar o projeto: técnica, 

espacialidade, arquitetura e 

sociedade.

O edifício é de uso misto, contendo 

acomodações, escritórios, lojas e 

ainda uma praça pública. O último 

andar é reservado para um 

observatório 360º, que possuí vista 

privilegiada da cidade. Gerado a 

partir de uma planta radial, com 

perímetro circular, o edifício se 

alarga ou estreita-se, de acordo 

com as necessidades de 

aerodinâmica. Sua forma distinta 

correlaciona-se ao terreno, 

gerando visadas diferenciadas 

devido à densidade da área 

implantada.

A menor seção do edifício na base 

gera um amplo espaço público no 

nível do solo, reduzindo também a 

quantidade de vento que chega à 

este nível se comparado à um 

volume retangular, aumentando o 

conforto de pedestres na rua. 

30MARY

O edifício modificou 

as visadas de 

Londres, com 

preocupações 

ecológicas e 

sociais. Sua planta 

radial favorece 

grandes planos 

livres.



PLANTA RADIAL

VISADAS
VENTILAÇÃO NATURAL

ENERGIA
NATUREZA

PLANTA 7º PAV PLANTA 22º PAV

O edifício é definido por uma 

estrutura peculiar em grelha 

diagonal com 36 pilares de aço em 

espiral que formam uma treliça 

independente autotravada. Esta 

treliça de aço, por sua vez, cria um 

sistema de estratégia ambiental e 

operacional para o prédio, além de 

definir de forma clara a resolução 

para a fachada complexa com 

curvas múltiplas.

Cada pavimento se divide em 72 

módulos com 5 graus, com vãos 

alternados de diferentes tipos, 

sendo o primeiro um tipo de 

polígono  simples  e o outro um 

triângulo duplo.

Internamente os pavimentos são 

organizados em duplas ou grupos 

de seis, sendo os mesmos 

conectados por poços de luz 

internos, estes fundamentais para a 

estratégia de ventilação natural do 

prédio.

O edifício foi projetado a fim de 

aproveitar a ventilação natural 

promovida pela diferença de 

pressão do ar interno. 

Aproveitando tal diferença de 

pressão causada especialmente 

por sua forma   curva,   foram      

projetados átrios em espiral para 

efetivamente atravessar as zonas 

de alta e baixa pressão e criar tais 

gradientes de pressão interna.

Este sistema reduz a dependência 

de ar condicionado e em conjunto 

com outras medidas sustentáveis, 

possibilita que o edifício use até 

metade da energia consumida por 

torres de escritórios com ar-

condicionado.

Marina Evangelista Alves



CTBA
CURITIBA

PROJETOS: CIDADE DE 

CURITIBA, PR, BRASIL

AUTOR: JAIME LERNER

LOCAL: CURITIBA, PR, 

BRASIL DESTINAÇÃO: 

CIDADE

PLANEJAMENTO URBANO

FONTE PESQUISADA: 

vitruvius.com.br 

ippuc.org.br

Posterior a Brasília, a experiência de 

Curitiba foi das mais importantes 

ocorridas no Brasil, na segunda 

metade do século XX. 

Curitiba se estruturou como cidade, 

devido ao seu processo de 

planejamento, que teve início em 

1965, e a presença do Estado, como 

indutor de desenvolvimento. 

Com a posse do arquiteto Jaime 

Lerner como prefeito de Curitiba, em 

1971, tiveram início as 

transformações urbanas na cidade. 

A síntese do planejamento urbano 

desenvolvida pelo IPPUC, se baseou 

no tripé: uso do solo, transporte 

coletivo e circulação. 

Os princípios do processo de 

planejamento urbano foram 

resumidos em cinco qualidades 

subjetivas de cidades: “escala”, 

“paisagem”, “animação”, 

“continuidade” e “memória”.

Curitiba como uma das dez cidades 

em todo mundo com maiores 

perspectivas de sustentabilidade. 

“Curitiba encontra-se 

em uma situação 

muito confortável. 

Possuímos a melhor 

viabilidade para 

investimentos e 

a melhor

infraestrutura.”



PLANEJAMENTO

MEMÓRIA
CONTINUIDADE

CIDADE
SUSTENTABILIDADE

PAISAGEM

Felipe Batista Soares

“Estamos no 

caminho certo para 

tornar Curitiba cada 

vez mais uma 

referência mundial. 

Ficamos muito 

satisfeitos e 

achamos importante 

ver Curitiba nessa 

lista.”



O projeto combina 

percursos sinuosos 

de concreto com 

plantações 

naturalistas, 

assentos fixos e 

móveis, além de  

iluminação especial. 

H.LINE
PROJETO: HIGH LINE PARK

AUTOR: JAMES CORNER

COLABORADORES: DILLER 

SCOFIDIO E RENFRO

LOCAL: NOVA YORK, EUA

ÁREA DO TERRENO: 2,33 KM

DESTINAÇÃO: PRAÇA 

PÚBLICA

DATA: INÍCIO EM 2006

FONTE PESQUISADA: 

THEHIGHLINE.ORG

O High Line foi originalmente 

construído em 1930, no lado Oeste 

de Manhattan, através de zonas 

muito dinâmicas da cidade: 

Meatpacking District, West Chelsea e 

Hell's Kitchen / Clinton. Sua função 

era elevar as linhas de trem, 

removendo assim grande parte do 

tráfego das ruas da cidade.

Com o crescimento do transporte 

rodoviário interestadual o tráfego 

ferroviário sofreu grande queda.  Em 

1960, a seção sul da linha, que 

representava quase a metade de 

toda a extensão, foi demolida. Desde 

1980 nenhum trem circula na região.

No ano de 1999 foi formado o grupo 

“Amigos da High Line”, uma 

instituição sem fins lucrativos, que 

buscava a manutenção e reutilização 

da linha. 

Em um concurso foi escolhido o 

escritório do paisagista  James 

Corner e os arquitetos Diller Scofidio 

e Renfro, para a elaboração do 

projeto, e em abril de 2006 começou 

a reforma. 

Os pontos de acesso do nível da rua 

ao parque estão localizados a cada 

dois ou três quarteirões. 



Camila Chequer dos Santos

A revitalização também contribuirá 

para o desenvolvimento 

significativo dos bairros em que 

passa. Hoje, as antigas fabricas e 

armazéns já funcionam como 

galerias de arte, estúdios, 

restaurantes, museus, residências, 

etc. 

ELEVADO

PAISAGISMO
TRÁFEGO FERROVIÁRIO

PÚBLICO
REUTILIZAÇÃO

PERCURSO



Um ousado projeto 

que visa unir design, 

funcionalidade e 

sustentabilidade sem 

agredir a paisagem 

local: especula-se até 

a criação de um estilo 

de vida dinâmico e 

ultra-verde.

PROJETO: Lace Hill

AUTOR: Forrest Fulton

LOCAL: Yerevan , Armenia

ÁREA DO TERRENO: 85 mil m2

DATA: 2005

O projeto, criado pelo escritório de 

arquitetura americano Forrest Fulton, 

idealiza ocupar uma área de 85 mil 

metros quadrados e apresenta uma 

complexa estrutura multifuncional 

camuflada em meio ao monte Ararat 

e ao panorama da icônica cidade de 

Yerevan, na

Armênia. Situada numa planície 

circundada de montanhas, um dos 

objetivos (se não o principal) da 

edificação é proporcionar a 

contemplação da paisagem histórica 

sem causar grandes interferências 

visuais. A parte externa da colina 

artificial age como um conjunto de 

observatórios, fazendo com que esta 

seja uma ampliação do anfiteatro 

natural.

O "edifício" acopla-se ao visual da 

região em que está situada, mas, ao 

mesmo tempo em que não agride o 

conjunto, não chega a ser 

imperceptível: representa a transição 

ideal entre os meios rural e urbano. 

Os espaços abertos no topo 

promovem a circulação de ar, 

funcionando como um grande 

mecanismo de refrigeração, além de 

permitirem a passagem de luz 

natural.

LACE



Grande parte das atividades previstas 

acontece em espaços comuns de 

vivência, terraços e mirantes, sob 

exposição de luz solar. Em seu 

interior, escritórios, restaurantes, 

museus, cinema, hotel, academias e 

residências funcionam com 

iluminação natural indireta. O projeto 

prevê a livre circulação de pedestres 

e ciclistas. Já o tráfego de veículos 

motorizados é limitado a um 

estacionamento totalmente 

subterrâneo, com saída para uma 

rodovia, que liga Lace Hill às cidades 

adjacentes.

O paisagismo concebido, para não 

agredir a química do solo local, 

promove a abundante utilização de 

plantas nativas, que servem como um 

filtro natural de ar. O exterior, envolto 

por uma camada de grama, contribui 

para que a humidade e a temperatura 

do local se tornem amistosos, dado o 

clima semi-árido da região. Toda a 

vegetação é irrigada através de um 

intrincado sistema de reciclagem de 

água cinza – gerada em lavatórios, 

chuveiros e lavagem de roupa

Amanda Aparecida Lobato 

COLINA
RECUPERAÇÃO DE CALOR

PLANTAS NATIVAS
ISOLAMENTO TÉRMICO



Na última semana de setembro , o 

Instituto de Ciência e Tecnologia de 

Masdar, nos Emirados Árabes, foi 

aberto ao público. Com a 

inauguração, completa-se a primeira 

parte da construção da cidade, que 

deverá ser a primeira do mundo 

livre de carbono.

Masdar, com custo estimado de 

US$ 22 bilhões, provenientes da 

exploração de petróleo, deve 

funcionar somente com energia 

renovável, sendo 90% proveniente 

de painéis solares e 10% de 

incineração de rejeitos. A cidade fica 

a 17 km da cidade de Abu Dahbi, 

capital dos Emirados Árabes.

Masdar leva a assinatura do 

escritório inglês Foster & Partners, 

que desenvolveu uma arquitetura 

destinada a juntar as tradições 

locais com um design high-tec. A 

cidade terá capacidade para abrigar 

de 45 mil a 50 mil pessoas, além de 

uma universidade e o Instituto de 

Ciência e Tecnologia, já construído.

Todos os prédios serão construídos 

em uma área de 6 km² e 7 m de 

altura para aproveitar a brisa do 

A principal 

característica é a 

sustentabilidade, 

movida à energias 

renováveis, inclui a 

meta de tornar-se 

neutra em emissão 

de gás carbônico.

MASDAR

PROJETO: CIDADE 100%      

RENOVÁVEL

AUTOR: NORMAN FOSTER

ÁREA CONSTRUÍDA: 6.000.000 

m²

LOCAL: EMIRADOS ÁRABES

DATA DE CONCLUSÃO: 2018

FONTE PESQUISADA: REVISTA 

ARQUITETURA E URBANSIMO



PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

ENERGIA SOLAR

TURBINA 

EÓLICA
SISTEMA GEOTERMAL
TECNOLOGIA APROPRIADA

Letícia Souza

Madeira lyptus

deserto, diminuindo a necessidade de 

climatização artificial. As ruas da 

cidade, exclusivas para pedestres, 

serão mais estreitas, de modo com 

que os prédios fiquem mais próximos 

um dos outros, garantindo sombra 

aos habitantes da cidade. Uma frota 

de carros elétricos já em testes, que 

transitam por túneis, será o principal 

meio de transporte da cidade.

a Masdar está abusando de todas as 

fontes existentes no planeta. Haverá 

campos de painéis fotovoltaicos para 

absorver a energia solar, turbinas 

eólicas, cultivo de três espécies de 

plantas que geram biocombustíveis, 

sistema geotermal, que transforma o 

calor do solo em energia, tratamento 

de toda a água usada e centro de 

reciclagem.

A ideia é que, além de se tornar um 

modelo de cidade, Masdar se torne 

um grande centro de pesquisas 

energéticas. Para isso, o projeto da 

cidade conta com apoio de várias 

empresas do setor, encabeçadas pela 

Masdar, empresa de energia de Abu 

Dahbi, e de universidades de 

tecnologia.



MAS
PROJETO: Museu aberto da 

Sustentabilidade.

Praça Victor Civita

AUTOR: Levisky Arquitetos 

Associados
LOCAL: Local São Paulo, SP
ÁREA DO TERRENO:13.648 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:2.394 m²
DATA: 2008

Materiais e sistemas permeáveis de  

piso, aliados a áreas de agricultura 

e tratamento para reuso das águas, 

conformam um percurso 

museográfico a céu aberto que se 

interliga às atividades educativas e 

culturais da praça

O projeto teve início em 2006, 

quando a Prefeitura de São Paulo 

e o Instituto Abril, assessorados 

por Levisky Arquitetos, firmaram 

parceria para viabilizar a 

recuperação do antigo incinerador. 

Como tantas outras propriedades 

industriais, o terreno encontrava-se 

em profundo estado de 

degradação, exemplo do grande 

desafio urbanístico que as grandes 

metrópoles enfrentam.

O local abrigou entre 1949 e 1989 

um incinerador de resíduos 

domiciliares e hospitalares e o 

prédio do antigo incinerador foi 

transformado num Centro de 

Educação Ambiental. O restante do 

terreno, conta com um deck de 

madeira, impedindo o contato dos 

visitantes com as áreas de solo 

contaminado. Com isso, a área de 

13,6 mil metros quadrados oferece 

uma programação de esporte, 

lazer, cultura e educação, com 

atividades voltadas à reflexão 

sobre as questões ambientais e 

urbanas.



CULTURAL
REÚSO DE ÁGUA

BIO ENERGIA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DESCONTAMINAÇÃO

Amanda Aparecida Lobato César

Como o casco de um grande barco, 

o deck se desdobra do plano 

horizontal ao vertical com formas 

curvilíneas, criando ambientes que 

se delimitam pela 

tridimensionalidade da forma, 

grandes “salas urbanas” que 

diversificam e incentivam o uso 

público do  espaço. 

Este deck, suspenso a 

aproximadamente 1,00 m do nível 

do piso existente, leva o usuário a 

um passeio pelo conhecimento de 

processos ligados à 

sustentabilidade, como a 

certificação da madeira, laboratório 

de plantas com espécies em 

pesquisa para produção de 

biocombustíveis, hidroponia, 

renovação de solos, fitoterapia e 

engenharia genética. Também 

conduz ao conhecimento de 

sistemas orgânicos para o reuso de 

águas pluviais e servidas, adotados 

no funcionamento da praça, além 

do racionamento energético 

alcançado com a utilização de 

placas solares.

O projeto busca usar o espaço 

como catalisador de 

desenvolvimento comunitário,

cultural e educacional, oferecendo 

acesso a programas como a Arena 

Coberta, os Museus da 

Reabilitação, o Centro da Terceira 

Idade, a Oficina de Educação 

Ambiental, o Núcleo de 

Investigação de Solos e Águas 

subterrâneas, a Praça de 

Paralelepípedos e o Museu Aberto 

da Sustentabilidade. Para isso 

conta com a parceria de 

instituições como Verdescola, 

CETESB, GTZ e MASP.



PRG
PROJETO: PARIS RIVIE 

GOUCHE: URBANISMO 

SUSTENTÁVEL

LOCAL: PARIS, FRANÇA

ÁREA: 130 HECTARES

INVESTIMENTO: 3 BILHÕES 

DE EUROS

UTILIZÃÇÃO: USO 

COMERCIAL, RESIDENCIAL E 

INSTITUCIONAL.

Polêmico por sua arquitetura, 

inteligente pela abordagem 

sustentável: assim é o projeto Paris 

Rive Gauche, na capital francesa, que 

une três bairros (os quartiers 

parisienses) de Austerlitz, Tolbiac e 

Masséna. E inclui edifícios como a 

Biblioteca Nacional, projeto de 

Dominique Perrault, e a Universidade 

de Paris 7. A região passa por debate 

e reformulações desde os anos de 

1990, com projetos de repercussão 

que ultrapassam o perímetro das 

edificações e chega à urbanização e à 

consciência dos parisienses. A 

revitalização de sua área de 130 

hectares (1,3 km²) surgiu com o 

objetivo de ligar o antigo bairro ao Rio 

Sena, ao superar a declividade do 

terreno e remanejar 26 hectares (260 

mil m²) cobertos por linhas férreas, 

que ficavam entre o bairro e o rio. A 

idéia também inclui o desenvolvimento 

de um novo pólo econômico da 

cidade, tornando a região atrativa para 

indústrias e para a geração de 

emprego, e ainda promover a 

miscigenação urbana e social. Para 

isso, propõe reequilibrar, por exemplo, 

a quantidade de moradias sociais e 

estudantis e integrar a universidade à 

cidade.



Natália Amorim Assis

MISCIGENAÇÃO

URBANISMO

SOCIAL
REVITALIZAÇÃO

No início do projeto a preocupação era mais social que sustentável. Aos poucos, itens como a redução no consumo de 

energia, gestão da água, redução da poluição sonora e melhoria de moradias e construções foram incorporadas e passaram a 

nortear o projeto, ao lado da necessidade de novos empregos, transporte e lazer.

Todos os prédios construídos nos últimos quatro anos passaram a utilizar eletricidade gerada a partir da energia solar captada 

por painéis fotovoltaicos, além de sistemas de reuso de água. Até 2025, o consumo energético da região deverá ser reduzido 

a ¼ do que era em 2000.

Com a certificação da Semapa pela norma ISO 14001, algumas exigências passaram a determinar projetos arquitetônicos: 

prédios teriam de ter cinco fachadas, espaços para convivência e jardim no térreo, além de um telhado verde. A Universidade 

de Física e Química já foi totalmente pensada dentro desses critérios de gestão de resíduos e redução de impactos 

ambientais.

A opção por meios de transporte menos poluentes também faz parte do conceito do Paris Revi Gauche: além do metrô, há o 

programa Velib, de aluguel de bicicletas em pontos estratégicos do bairro.



PROJETO: CIDADE 

TECNOLÓGICA PLANIT 

VALLEY

LOCALIZAÇÃO: PAREDES, 

PORTUGAL

ÁREA: 17 KM²

UTILIZAÇÃO: HOTEL, CENTRO 

DE CONFERÊNCIAS, 

RESIDÊNCIAS, CENTRO DE 

ENTRETERIMENTO, ETC.

PLANIT

Uma cidade tecnológica de nome 

Planit Valley vai nascer em Paredes 

até 2013, ocupando uma área de 17 

quilómetros quadrados onde se irão 

agregar empresas líder de mercado no 

sector tecnológico como a Cisco 

Systems. 

A cidade avançada poderá gerar 

diversos postos de trabalho e pretende 

reunir 12 mil parceiros, muitos dos 

quais pequenas e médias empresas 

da área da tecnologia,.

A nova plataforma de investigação 

será um grande laboratório vivo à 

escala urbana onde serão 

implementadas, de forma sustentável, 

tecnologias que pretendem melhorar a 

qualidade de vida da população como 

edifícios inteligentes com soluções 

avançadas de mobilidade, transportes 

e comunicações no espaço contruído.

A nova cidade acolherá não só 

empresas e investigadores mas 

também espaços de venda como 

hotéis, centros de conferência, uma 

pista de testes, um centro de 

entretenimento e até mesmo de uso 

residencial.

A Living PlanIT, empresa ligada a criação de ambientes urbanos inteligentes e sustentáveis, e a multinacional americana Cisco

comprometem-se, a partir de Paredes, a “colaborar na investigação, desenvolvimento e produção de metodologias e 

tecnologias inovadoras” e a “levá-las até ao mercado” mundial. Com especial destaque para as tecnologias criadas pela Cisco, 

no âmbito da sua iniciativa “comunidades conectadas e inteligentes” que tem por objetivo disponibilizar no mercado soluções 

inovadoras para edifícios, segurança, transportes, serviços , administração pública, educação e saúde.

Paredes está próximo dos mercados-alvo, EUA e Europa, tendo sido considerada pela Cisco uma das razões que justificam 

este investimento, € 2 mil milhões. Acredita-se que o PlanIT Valley será um global na área da inovação e investigação 

sustentável.

O número de postos de trabalho a criar poderá ascender a 1500, dependendo do êxito na captação de empresas e do número 

de parceiros aderentes. 

A Cisco, poderá contar também com as empresas McLaren e a Buro Happold que brevemente deverão aderir. E empresas 

como a IBM, Bosch, Intel e Microsoft também têm sido referidas como potenciais parceiros. Recentemente juntaram-se ao 

projeto dois ex-quadros da Microsoft, Chris Dengler e Robert Cloridge, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do 

sistema operativo Living PlanIT Urban projetado por Steve Lewis, presidente da Living PlanIT e também um ex-quadro da 

Mirosoft. 

http://www.karcherblog.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Post-19.10-Planit-Valley.jpg
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EFICIÊNCIA
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PARCERIA

Natália Amorim Assis

Todos os prédios serão pré-fabricados. É graças a isso que os criadores acreditam 

ser possível construir uma cidade inteira em apenas dois anos e a um custo 

relativamente baixo. Sensores instalados em cada construção vão monitorar a 

ocupação – se tem alguém em casa -, a temperatura, umidade e consumo de 

energia. Essas informações vão alimentar um computador central – o cérebro 

eletrônico da cidade – juntamente com dados sobre a geração de energia de 

painéis solares e turbinas eólicas, o consumo de água e o lixo produzido. O 

cérebro da cidade poderá então usar essas informações para controlar cada 

aspecto da vida urbana. Por exemplo, se os sensores mostrarem que o nível da 

caixa d‟água de um edifício está baixo demais, ele poderá retirar água de outro 

prédio que esteja com um reservatório além de suas necessidades. E serão 

muitos dados – algo como 5 pentabytes por dia. Para lidar com eventuais 

problemas no cérebro central, cada casa será equipada com um poder 

computacional suficiente para fazê-la funcionar de forma autônoma. O calor 

gerado pelo data-center da cidade será usado para aquecer outros prédios.

http://3.bp.blogspot.com/_S9er0dRpuZo/TCp6WWTd-QI/AAAAAAAAAkw/HsZrD7A7aLk/s1600/planit+valley.jpg
http://www.redeinteligente.com/wp-content/uploads/17052010_siemens_500.jpg
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PLANO PORTLAND

PROPOSTA PARA 

TRANSFORMAR A CIDADE  DE 

PORTLAND NA CALIFORNIA 

NUMA CIDADE SUSTENTÁVEL

Através do prefeito 

Sam Adams, seu 

principal realizador, 

a idéia principal do 

Plano Portland é a 

criação dos 

“Bairros 20 

minutos”.

Bairros 20 minutos, são bairros  

“walkable” onde todos os serviços 

básicos necessários em nossos 

dias, são menos de 20 minutos a 

pé. Apesar de terem decidido o 

nome de "bairro 20 minutos", 

porque era um conceito de fácil 

compreensão, por parte das 

autoridades é conhecido como o 

Plano de Portland. 

Este plano foi solicitado pelo 

Departamento de Planejamento e 

Sustentabilidade da cidade, sob o 

mandato do atual prefeito Sam 

Adams, que é o maior 

desenvolvedor nesta cidade é 

composta por bairros de quaisquer 

meios de transporte é menos 

necessário possível. 

O esquema é a idéia de que, em 

1920, quando os carros eram 

reservados para os poucos, 

Portland era composta apenas de 

bairros passável, mas com maior 

acesso às cidades automobilística 

americana.

Bairros Portland impulsionado pelo 

plano   são   os    bairros    onde   a



ECONOMIA
REDUÇÃO DE GASES

SAÚDE

Ana Paula Inácio

velocidade das ruas é menor, há 

uma maior variedade de 

acessibilidade aos transportes 

públicos, escolas e espaços 

públicos são bem definidos em 

cada distrito, entre outras 

funcionalidades. 

O Departamento de Planejamento 

e Sustentabilidade em Portland

lista alguns dos benefícios de ter 

uma cidade com 20 minutos entre 

os distritos que são: Redução do 

congestionamento do tráfego, 

menos acidentes de trânsito, 

Menos poluição do ar, Menos 

poluição sonora, 

Aumento nos valores de repouso 

para os seus proprietários,, 

Oportunidade para novos 

empregos, Menor custo de serviços 

fornecidos pelo município.

Segundo o prefeito de Portland 

Sam Adams Plano já está 

mostrando resultados, e hoje os 

habitantes da cidade manipulados 

em média 20% menos do que os 

cidadãos de outras cidades do 

mesmo tamanho. 



Dentro do conceito tradicional de 

urbanismo existe uma vertente que 

busca utilizar técnicas e princípios 

para planejar e regular a construção 

e o desenvolvimento de cidades mais 

sustentáveis.

O conceito, inicialmente chamado de 

Novo Urbanismo, surgiu na década 

de 1980 nos Estados Unidos. O 

objetivo era resgatar a qualidade de 

vida e melhorar o relacionamento 

entre o homem e a cidade, 

promovendo o desenvolvimento 

sustentável em longo prazo e o 

crescimento ordenado que 

minimizasse os impactos sociais, 

ambientais e econômicos das ações 

urbanas.

A proposta era criar um contraponto 

ao crescimento das cidades 

modernas, que dão preferência ao 

automóvel e valorizam a separação 

das funções fazendo com que 

cidadãos precisem usar o carro para 

conseguir saúde, lazer, moradia e 

trabalho.

Nove conceitos principais regem o 

urbanismo sustentável. São eles:

Prioridade ao pedestre: rua limpas, 

seguras, arborizadas, com pouco 

ruído, calçadas amplas e dotadas de

Urbanismo 

Sustentável gera 

cidades 

multifuncionais , 

arquitetura 

integrada ao meio 

ambiente e à vida 

da população

URBO 

PROGRAMA DE 

NEUTRALIZAÇÃO CarboNo

COORDENAÇÃO: CBFT-

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

FLORESTAS TROPICAIS

LOCAL: ØRESTAD, FONTE 

PESQUISADA: www.cbft.com.br

mobiliário urbano confortável, 

iluminação adequada, sinalização e 

total acessibilidade. Com isso, o 

conceito pretende estimular a 

locomoção a pé reduzindo o uso do 

automóvel, da poluição, evitando o 

sedentarismo e os ambientes 

fechados, e fazendo com que as 

pessoas percam o receio e saiam às 

ruas.

Uso misto e complementariedade: 

quanto mais variada e concentrada 

for a diversidade de usos e de 

pessoas, mais vivo e interessante é 

um lugar. Por isso, busca fazer o uso 

combinado e mútuo das diversas 

funções da cidade, como moradia, 

comércio, escritórios, lazer e 

educação, no mesmo espaço. 

Quadras e prédios são agrupados de 

forma a se complementarem e 

atraírem os moradores a caminharem 

pelas ruas, evitando longos 

deslocamentos, reduzindo 

engarrafamentos, poluição, estresse, 

e aumentando a qualidade de vida 

dos habitantes.

Diversidade de moradores: Uma 

cidade sustentável deve promover o 

convívio de pessoas de diferentes 

classes sociais, idades, culturas e 

raças. Com isso, promover uma 

variedade de idéias, necessidades e 

interesses, além de ampliar as 

alternativas de relacionamentos e 

viabilizar inúmeros e variados 

aspectos da vida urbana com elevada 

qualidade social. 

Senso de comunidade: reforçar a 

identidade local e a sensação de 

pertencimento, elevando a segurança 

e o bem estar dos moradores.

Densidade equilibrada: O cuidado 

com a densidade e a concentração 

de pessoas proporcionam um melhor 

desempenho energético, reduzem a 

emissão de gases nocivos, otimizam
Trecho do mapa da cidade de Pedra Branca: Pioneira em Sustentabilidade no

Brasil
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Mariana Lazarini

o transporte público e as redes de 

água, energia e telefone, além de 

reduzir o uso de terrenos com 

edificações. Segundo esse conceito, 

a densidade ideal seria entre 400 a 

800 habitantes por hectare.

Sustentabilidade e alta 

performance do ambiente 

construído: O modelo de urbanismo 

sustentável preza pela construção de 

edificações projetadas e erguidas 

com o emprego de materiais e 

técnicas que reduzem o impacto 

ambiental, o consumo de energia e a 

geração de gases do efeito estufa. 

Além disso, as construções devem 

ter ambientes internos de alta 

qualidade, com vida longa, aptos a 

diversos usos e reusos. Os 

projetistas também devem incentivar 

o uso intenso de iluminação e 

ventilação naturais, aquecimento 

solar, água de chuva, respeito à 

paisagem natural etc.

Espaços públicos atraentes e 

seguros: Para garantir o vigor dos 

espaços públicos é preciso 

proporcionar aos moradores 

ambientes seguros e atraentes. Por 

isso, a combinação de cafés, praças, 

lojas, parques, restaurantes, calçadas 

amplas e arborizadas e jardins é 

essencial – tudo isso combinado com 

segurança pública eficiente que atraia 

as pessoas para a rua.

Harmonia entre natureza e 

amenidades urbanas: Equilíbrio 

entre áreas verdes e áreas 

construídas. Riqueza de parques com 

plantas nativas. Sombreamento com 

árvores ao longo das calçadas 

proporcionando conforto e 

contemplação. Proximidade entre a 

vida silvestre e a vida urbana. 

Conectividade e integração 

regional: bairros ligados por uma

teia de rodovias que possibilite 

múltiplas alternativas de ir e vir, de 

preferência, utilizando transporte 

coletivo inteligente e integrado à 

região metropolitana.

Seguindo esses princípios é possível 

construir ou expandir as cidades de 

forma mais humana, eficiente e 

sustentável. Diversas cidades do 

mundo já estão adotando alguns ou 

todos esses conceitos para promover 

o desenvolvimento ao mesmo tempo 

em que reduzem seus impactos 

sociais, econômicos e ambientais.

Orestad- Kopenhagem



INHOTIM

PROJETO: INSTITUTO INHOTIM

LOCAL: BRUMADINHO - MG

ÁREA DO TERRENO: 

APROXIMADAMENTE 400 

HECTARES

DESTINAÇÃO: CONSERVAÇÃO, 

EXPOSIÇÃO E PRODUÇÃO DE 

ARTE CONTEMPORÂNEA

DATA: FUNDADO EM 2002

Atualmente são 

cultivadas, no jardim 

botânico Inhotim, 

mais de 4.000 

espécies de plantas 

em uma das maiores 

coleções brasileiras 

de palmeiras.

Ainda que o paisagismo no Inhotim 

não possa ser enquadrado em um 

estilo único, a preferência pelo uso de 

grandes maciços ou manchas de 

espécies é um dos princípios, que tira 

vantagem do efeito causado pelo 

agrupamento.

A surpresa como linguagem 

paisagística também é bastante 

utilizada, com curvas ou passagens 

que, subitamente, desfraldam novas 

perspectivas. Outro princípio é a busca 

permanente pela ampliação por 

vocabulário paisagístico, seja pela 

aquisição de novas espécies que 

possam ser usadas com sucesso no 

paisagismo, seja no uso de material 

que possa ser incorporado na 

concepção de jardins.

Hoje, a introdução de espécies pouco 

conhecidas nos jardins é também uma 

prioridade, visando à apresentação de 

espécies que, apesar da rara beleza, 

quase não são usadas em projetos 

paisagísticos. Desta forma, ainda que 

o paisagismo obedeça claramente a 

padrões estéticos, a variedade de 

espécies pode ser usada pela equipe 

de educação ambiental do Inhotim 

para sensibilizar os visitantes a 

respeito da importância da 

biodiversidade.
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“ O jardim é a 

natureza ordenada 

pelo homem e 

para o homem”

Burle Marx.

SRBM

Sitio Roberto Burle Marx
Localização: Rio de Janeiro

RJ – Brasil

Área do Terreno: 407.000 m²

Destinação: Jardim Botânico

Fonte Pesquisada: iphan.gov.br

Esse patrimônio de diversas 

espécies vegetais é pois uma prova 

viva das diversas alterações sofridas 

pelo meio ambiente em nosso pais.

A partir de 1973  Burle Marx passou 

a morar definitivamente nesse sitio 

,podendo a partir dai, acompanhar 

de perto todo o desenvolvimento das 

espécies . Algumas delas foi 

adquirida durante excursões com o 

objetivo de coletar espécies em 

lugares  até então intocados.

O SRBM é também  um acervo  de  

coleções de arte sacra e esculturas.

Pinturas de artistas contemporâneos 

e do próprio Burle Marx fazem  parte 

desse patrimônio histórico.

Ele, com sua intuição e sensibilidade 

fora do comum ,tornou-se  estudioso 

e conhecedor profundo das plantas 

brasileiras inserindo-as nos  seus 

trabalhos, em uma época que 

diversos paisagistas brasileiros 

importavam   espécies diferentes da 

Europa. 

O SRBM está aberto a visitação 

publica desde 1995 e já recebeu 

visitantes  de diversos países.

O Sitio Roberto Burle Marx  é uma 

Instituição com propósitos de 

conservação, pesquisa e divulgação 

de bens naturais e culturais. Ele está 

situado na Estrada Roberto Burle 

Marx ( Antiga Estrada da Barra 

Guaratiba ) na zona Oeste do 

Município do Rio de Janeiro. Ele foi 

doado pelo próprio Burle Marx em 

1985 para ser um centro de estudos 

paisagísticos, botânica e 

conservação da natureza. Hoje  ele 

pertence ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 

Ele é um Jardim Botânico segundo 

as normas internacionais de jardins 

botânicos ,o que realiza o desejo  de 

Burle Marx. Entre sua vegetação 

nativa está espécies  próprias de 

manguezal; restinga e mata atlântica. 

No seu  patrimônio botânico e 

paisagístico  constam  mais de 3500 

espécies de plantas tropicais do 

Brasil ,o que é considerado por 

diversos especialistas do Brasil e do 

exterior ,    como uma das mais 

importantes  conservação de plantas 

do mundo.
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VALOR
ORIGINAL

IDEAL
GENEROSIDADE

Joana Cândida

Algumas Espécies do 

Acervo

01 - Chloroleucon tortum (Mart.) 

Barneby & J.W.Grimes

Chamada vulgarmente de Jurema, 

Jacaré, e outros nomes, esta árvore 

é nativa.  É  uma leguminosa. 

02 - Pandanus baptisti Hort.

Existem mais de 700 espécies 

deste gênero. Ela é usada 

geralmente como uma planta de 

cobertura do solo.

04 - Euryale ferox Salisb.

Essa planta que  se parece com a  

Victoria regia. Tem suas folhas  tão 

grandes quanto as da Vitoria regia. 

Ela é originaria do Yang-Tse e da 

Ásia .

03 - Merianthera burle-marxii 

Wurdack

É nativa do  Estado do Espirito 

Santo. Pertence a mesma família 

das Quaresmeiras.

01

02

04

03

Varias outras espécies estão 

salvas do extermínio neste lugar 

de pura natureza. É um 

verdadeiro exemplo de 

generosidade desse artista.



ADOBE

Pequeno bloco de forma 

regular de argamassa de 

barro amassado com 

areia e palha, cortado em 

forma de tijolo e seco ao 

sol

O tijolo de adobe é um 

material vernacular usado 

na construção civil. É considerado um 

dos antecedentes históricos 

do tijolo de barro e seu processo 

construtivo é uma forma rudimentar 

de alvenaria. Adobes são tijolos de 

terra crua, água e palha e algumas 

vezes outras fibras naturais, 

moldados em fôrmas por processo 

artesanal ou semi-industrial.

HISTÓRIA

Um dos mais antigos materiais de 

construção, foi amplamente utilizado 

nas civilizações do Oriente Médio, em 

especial  no Antigo 

Egito e Mesopotâmia.

O adobe foi útil em diversas partes 

do mundo, especialmente nas regiões 

quentes e secas. Com o advento da 

industrialização no século XIX, as 

técnicas arquitetônicas de terra 

foram, aos poucos, sendo 

abandonadas. Restando às pessoas 

de poucos recursos o uso dessas 

técnicas, além do adobe, o pau-a-

pique e também a taipa de pilão, 

razão principal do preconceito que, de 

certa forma, se mantém até os dias 

de hoje.

Porém, podemos afirmar que 

estamos vivenciando momentos de 

rompimento desse paradigma, com 

um novo olhar sobre a arquitetura 

vernacular, uma vez que esta se 

mostra ecológica e sustentável, por 

não acarretar 

desmatamento e emissão de gás 

carbônico na atmosfera como os 

tijolos cozidos.

CARACTERÍSTICAS

A construção feita com este tijolo 

torna-se muito resistente, e o interior 

das casas muito fresco, suportando 

muito bem as altas temperaturas. 

As construções de adobe devem 

ser executadas sobre fundações de 

pedra comum, xisto normalmente, 

cerca de 60 cm acima do solo, para 

evitar o contato com a umidade 

ascendente (infiltração), que 

degradaria o adobe. Da mesma 

forma é importante a construção 

de coberturas com beirais a fim de 

proteger as paredes das águas de 

chuva.

As paredes devem ser revestidas 

para maior durabilidade.

É recomendada a construção de 

adobe no período de seca, pois o

tijolo não deve ser exposto à chuva 

durante o processo de cura, uma 

vez que o barro dissolve-se 

facilmente. No entanto, depois da 

construção coberta, ele resiste sem 

problema algum, com grande 

durabilidade.

VANTAGENS  DO USO DO 

TIJOLO DE ADOBE:

Baixo custo

Conforto térmico

Uso de material regional

Pode ser preparado no próprio 

local da construção

O tijolo de adobe 

antecedeu o tijolo 

de barro e o seu 

emprego na 

construção 

remonta às 

civilizações da 

Mesopotâmia e do 

Antigo Egito. 



Fernanda Mourão Braga

MATERIAL VERNACULAR

RESISTÊNCIA

TÉCNICA RUDIMENTAR

USUAL
CONFORTO TÉRMICO

PRODUÇÃO

A preparação do adobe é feita 

em solo argiloso. Faz-se um buraco 

perto do local da obra onde há solo 

apropriado, colocando-se água. 

Depois, amassa-se com os pés até 

sentir que tem boa liga. O barro é 

posto em fôrmas de madeira com as 

dimensões de 40 cm de 

comprimento, 20 cm de largura e 

15 cm de altura. A fôrma é molhada 

antes de se colocar a argila. Depois, 

realiza-se um processo de secura 

por 10 dias, virando-o a cada 2 dias.

Para testar a resistência coloca-se 

dois tijolos afastados em cerca de 

30 cm e um terceiro em cima de 

ambos. Se não houver rachaduras, 

significa que o tijolo possui boa 

qualidade.

O uso de tecnologia tem facilitado 

a produção do adobe, em vários 

países são fabricadas máquinas que 

produzem esses elementos em 

escala industrial, e com boa 

qualidade.

Uma variação do adobe é o BTC -

Bloco de Terra Comprimida, são 

tijolos, normalmente estabilizados 

com cal, cimento ou outro material, 

confeccionado em prensas manuais 

tipo Cinva-ram

ADOBE NO BRASIL

Apesar da redução no uso do 

adobe, este ainda é usado em várias 

regiões do Brasil, principalmente na 

norte e nordeste. Também em Minas 

Gerais e Goiás é possível encontrar 

muitas casas em adobe.

Infelizmente muitas casas 

populares de adobe são construídas 

sem os cuidados necessários 

gerando rápida degradação 

do material e conferindo a impressão 

de ser o adobe um material 

Ineficiente.

No entanto a História já o 

comprovou um material de grande 

durabilidade, inclusive nas cidades 

históricas brasileiras, como Ouro 

Preto e Pirenópolis, que ainda possui 

muitas casas de tijolos de adobe.

A partir da preocupação com a 

conservação do patrimônio 

arquitetônico a nível mundial, 

percebeu-se a necessidade de 

estabelecer conceitos e critérios para 

tal, que resultaram em 

recomendações. Uma delas trata do 

respeito aos materiais originais, 

contidos nas construções 

e monumentos históricos, ou seja, no 

momento das intervenções que 

fossem mantidas as técnicas 

tradicionais encontradas.



A pavimentação asfáltica tem sido a 

forma mais recorrente em vias 

urbanas nos últimos 80 anos. No 

entanto, produtos químicos altamente 

tóxicos são liberados durante a 

produção e a instalação do asfalto, e 

por meio da emissão de gases 

durante sua vida útil. Outro aspecto 

negativo se refere à qualidade de vida 

nas cidades. Por alcançar 

temperaturas entre 48 e 67ºC, a 

pavimentação asfáltica é uma das 

principais causas do efeito ilha de 

calor nos centros urbanos.

Na edição de 2010 do Incheon 

International Design Award 2010 

(IIDA), organizado pela Designboom, 

cujo tema foi Green Heart (Coração 

Verde, em inglês), foram premiadas 

novas propostas sustentáveis 

desenvolvidas por designers. Entre 

elas, uma técnica que permite 

substituir o asfalto por um arenito 

orgânico. A iniciativa foi desenvolvida 

pelos designers Thomas Kosbau e 

Andrew Wetzler, e consiste na mistura 

de areia comum com o 

micróbio Bacillus Pasteurii. Juntos, 

formam uma espécie de cimento.

Entre as 

vantagens, a 

técnica promete 

refrescar as 

cidades, reduzindo 

a temperatura do 

entorno de 2 a 3 

graus

ASFAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FONTES PESQUISADAS:

http://www.oecocidades.com/2010/1

1/10/areia-microorganismo-adeus-

asfalto/

http://www.styleofdesign.com/1970/

01/apossandstoneroad-apos-by-

thomas-kosbau-andrew-wetzler-

winner/

Entre as vantagens, a técnica promete 

refrescar as cidades, reduzindo a 

temperatura do entorno de 2 a 3 

graus, e, como o material reflete a luz, 

diminuir a necessidade de iluminação 

noturna, poupando energia. 

Se for durável e puder ser usado pelo 

menos em ruas, é revolucionário. 

Aumentará o conforto e não sofrerá de 

falta de matéria-prima, poia areia é 

abundante em todo o planeta.

http://www.styleofdesign.com/1970/01/apossandstoneroad-apos-by-thomas-kosbau-andrew-wetzler-iida-awards-2010-winner/
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BAMBU
Corte

Preparação

Secagem

Proteção

Usos

Bibliografia: LENGEN, Johan 

Van. Manual do Arquiteto 

Descalço

São Paulo: Editora do livro, 2008

Geralmente, chamamos bambu os 

tipos mais grossos; outro nome usado 

é taquara.

Os troncos de bambu chegam 

à sua altura máxima depois de 3 ou 4 

meses. Depois de crescidos, as 

paredes dos troncos vão ficando  

grossas e fortes. Depois de 3 ou 6 

anos, dependendo do tipo de bambu, 

os troncos alcançam sua resistência 

máxima. Só então ele pode ser usado 

para construção civil, materiais 

utilitários, adornos, revestimentos, 

elementos decorativos, etc.

Deve-se cortar a planta quando 

chegar ao ponto de amadurecimento 

total, senão ele será  frágil.

O ideal é cortar o bambu durante a 

época fria do ano, (meses  sem R ) 

quando há menos insetos. É 

recomendável também que seja 

cortado na lua minguante.

O corte dos troncos deve ser feito há 

uns 20 cm do solo e antes um nó, 

para evitar que retenha água no 

tronco e ali se hospedem insetos, 

como mosquitos.

Há duas formas de preparar os 

troncos, uma ao ar livre e outra na 

água:

AO AR LIVRE

Uma vez cortados, os troncos são 

mantidos de  pé dentro de um 

cercado. Assim permanecem até secar 

ainda com todas as folhas. Precisa 

estar protegido do sol para que não 

seque demasiadamente rápido. Deve 

ficar neste local de 4 a 8 semanas, 

dependendo das condições do clima.

Com este tipo de preparação ao ar 

livre, o bambu manterá sua cor natural 

e não será atacado por fungos.

NA ÁGUA

A outra forma de preparar os troncos 

de bambu colhidos e cortados é 

deixando-os sem folhas dentro de 

algum riacho.

Eles permanecem ali pelo menos 

durante 4 semanas.

Para mantê-lo no lugar coloca-se 

algumas estacas e usa-se pedras 

como peso, para que os troncos 

fiquem submersos.

SECAGEM

AO AR LIVRE

Devem ficar por dois meses num lugar 

ventilado, protegidos do sol e da 

chuva, dispostos em camadas e 

separados por troncos grossos. O 

tempo de secagem é de dois meses.

COM FOGO

Se estiver nublado e for necessário 

secá-lo rapidamente, usa-se o fogo. 

Faz-se um buraco pouco profundo e 

cobre-se o solo e as esquinas com 

tijolos, para que não perca calor. O 

bambu deve ser posto há 50 cm acima 

do fogo. Virando-os de vez em 

quando, assim, a parede do tronco fica 

mais resistente aos insetos, cuidado, 

se o fogo for forte pode deformar os 

troncos.

Depois de preparar os troncos de bambu, deve-se secá-los por 3 procedimentos:

AR QUENTE
É outro método rápido. Constrói-se um 

armazém com um aquecedor solar de 

ar. O aquecedor é construído com 

blocos, latas pintadas de negro e vidro 

ou plástico. 

O armazém deve ter paredes 

isolantes, para que o calor não escape 

durante a noite. De dia, controla-se o 

fluxo de ar com painéis, que ficam 

fechados à noite. Aquecedores 

solares.

Nota: Este armazém também serve

para secar madeira.

PREPARAÇÃO DOS TRONCOS

CORTE DO BAMBU

Valéria Carvalho Simões



DURABILIDADE

FLEXIBILIDADE
SUSTENTABILIDADE

RESISTÊNCIA

ECOEFICIÊNCIA

MALEABILIDADE

ESTRUTURAS DE BAMBU

O bambu é material adequado para 

estruturas de teto, mas devemos ter 

muito cuidado com as juntas dos 

troncos. Não só é importante amarrá-

los bem, como também moldar as 

partes que se juntam. As juntas devem 

ser sempre perto dos nós. Os 

seguimentos do meio são mais 

quebradiços do que os mais próximos 

dos nós. Cortes mais usados:

a)Encaixe/junta simples

b)Encaixe com lingueta

c)Encaixe com cravo

Atravessa-se um cravo de madeira 

dura,próxima às juntas, deixando 

salientes as suas pontas para que 

sirvam de apoio à amarração que 

pode ser feita com cipós, cordas ou 

arames.

Casa sem divisões internas:

MAIS JUNTAS COM BAMBU

Junta de bambu para não suportar 

peso.

Junta para suportar peso com lingueta 

dentro de dois nós.

Uso de cravos para maior 

resistência.

Cava feita na parte

oca perto do nó.

Tirante unido ao esteio, encaixa-se na 

junta e amarrando-se com o cipó 

dando a volta pelas pontas salientes 

do cravo.

Outra forma é cortar a lingueta no 

esteio (acima do nó), dobrando-a e 

depois amarrando-a. 

As cumeeiras são amarradas da 

mesma forma, cortando-se uma junta 

e usando cravos.

Nunca devemos usar pregos nas 

estruturas de bambu, porque podem 

enfraquecer e partir o bambu.

ESTEIOS, CAIBROS, CUMEEIRAS

Uma casa com esteios centrais. Nos 

centros onde estão os esteios podem 

ser colocadas as paredes divisórias 

dos cômodos. Esta casa tem dois 

vãos de 4 metros cada um.

Detalhes da

estrutura do teto:

Cumeeiras e

caibros simples.

Com ventos fortes usa-se duas 

cumeeiras.

Nos tetos muito inclinados usam-se 

duas peças na cumeeira, uma acima 

da outra. Se, menos inclinado uma ao 

lado da outra.

TRANÇANDO PAINÉIS DE BAMBU

Para fazer esteiras para paredes, 

divisórias ou pisos elevados, parte-se 

o tronco do bambu e retiram-se os 

nós do seu interior. Depois, abrem-se 

os bambus e deixa-se secar com um 

peso em cima, para que fiquem 

estirados.
Para casas modestas, deixamos as 

placas inteiras para cobrir pisos ou 

paredes e amarramos umas às 

outras. Mas o melhor é fazer painéis 

rígidos trançando ripas de uns 3 cm 

de largura. Geralmente, os painéis 

tem a altura da metade de um quarto, 

isto é, 1,5 mts e 50 cm de largura.

O bambu pode ser trançado de 2 

formas:

Sem ventos frios pode ser trançado 

aberto passando brisa sem perder 

privacidade. 
Para maior proteção trança-se 

apertado, cobre-se o lado externo 

com piche e sobre ele areia. Pinta-se 

os dois lados com uma mistura de 

barro, cal e sumo de cactos. Para 

finalizar usa-se uma taquara com 

uma fenda para encaixar a borda do 

painel trançado.

Amarrando-se bem as duas peças da 

cumeeira, conseguimos mais 

estabilidade para os caibros. Quando 

o material que usamos para amarrar 

é vegetal, corremos risco de um 

ataque de insetos, mas se for 

metálico, ele pode enferrujar. Os 

encaixes devem ser visíveis para 

facilitar sua revisão periódica e 

substituição quando for preciso.

Valéria Carvalho Simões



A sustentabilidade está baseada 

na configuração das atividades 

humanas de tal forma que a 

sociedade possa preencher as 

necessidades no presente, e, ao 

mesmo tempo, preservar a 

biodiversidade e o ecossistema, 

agindo de forma a atingir eficiência 

na manutenção indefinida desses 

recursos.

Para falarmos sobre este conceito 

é preciso primeiro entendê-lo como 

a continuidade dos aspectos 

econômicos, sociais, culturais e 

ambientais da sociedade.

Os plásticos estão presentes nos 

mais diversos produtos e tornam-

se um problema depois de serem 

descartados. De degradação 

demorada – levam mais de cem 

anos para se decompor – eles são 

responsáveis por diversos 

problemas. 

Um exemplo é São Paulo, que 

sofre com constantes enchentes, 

estima-se que 20% do total de 

resíduos são formados por 

plásticos.

BIOMAD

Produção e uso de madeira 

ecológica



Além da geração de empregos em 

todos os setores envolvidos e da 

possibilidade da regulamentação 

dos catadores de resíduos 

plásticos, a reciclagem requer 

inventividade, criatividade e 

tecnologia. A amadeira 

biossintética, alia aspectos 

ecológicos, econômicos e sociais e 

é composta de resíduos industriais 

variados.

Algumas das vantagens da 

reciclagem são:  a minimização da 

utilização de fontes naturais, 

muitas vezes não renováveis e da 

quantidade de resíduos que 

necessitam incineração ou são 

despejados em aterros. A abertura 

e ampliação do mercado do 

plástico reciclado por meio de 

tecnologias inovadoras e produtos 

como os que oferecemos para o 

mercado vêm aumentando os 

índices de reciclagem dos 

plásticos. O produto final são perfis 

de diversos tamanhos, de alta 

resistência com todas as 

características da madeira, 

com a vantagem de serem

com a vantagem de serem

impermeáveis.

A madeira biossintética tem um 

mercado extremamente amplo, 

podendo ser usada com vantagens 

para quase todos os fins da 

madeira comum e/ou plástico. 

Todos sabem que consumir menos 

é fundamental, e que é impossível 

reduzir a zero a geração de 

resíduos, mas iniciativas com a da 

Ecoblock, contribuem 

significadamente para melhoria da 

qualidade de vida no planeta e da 

regularização de um mercado 

urgente e essencial para o futuro.

Os resíduos plásticos constituem 

um importante fator na questão do 

lixo sólido como um todo, pois 

embora representem apenas cerca 

de 4 a 7% do peso total dos 

resíduos, devido à sua baixa 

densidade e o formato dos 

artefatos produzidos, acaba 

representando até 20% do volume 

total. (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, Lixo municipal –

Manual de gerenciamento 

integrado. São Paulo: IPT 1995-

189).  

IMPERMEÁVEL
TAMANHOS  DIVERSOS

ALTA RESISTÊNCIA

DURABILIDADE

ACEITAÇÃO

Jose Augusto



BRISE

FONTES PESQUISADAS:

http//www.labcon.ufsc.br/anexos

g/148.pdf

http//www.pt.wikipedia.org/wiki/

Brise-soleil

O Brise impede a 

incidência direta 

dos raios solares 

sobre a edificação, 

evitando o 

desconforto 

interno e o calor 

excessivo.

O brise é um dispositivo 

arquitetônico utilizado para impedir 

a incidência direta de radiação solar 

nos interiores de um edifício, de 

forma a evitar aí a manifestação de 

um calor excessivo. 

Foi um dos principais elementos 

compositivos utilizados pela 

arquitetura moderna, sendo ele 

próprio um ícone de movimentos 

arquitetônicos como o international 

style, embora dispositivos similares 

sejam encontrados em obras mais 

antigas. 

Credita-se ao arquiteto franco-suíço 

Le Corbusier a sistematização (e, 

dependendo da fonte consultada, a 

própria invenção) dos brise-soleils. 

Sua obra conhecida como Unidade 

de habitação de Marseille faz uso 

bastante profundo dos brises, sendo 

que tais elementos possuem papel 

de destaque na constituição da 

linguagem daquele edifício.

Os brises podem ser compostos de 

materiais diversos, sendo comuns o 

concreto, a madeira e o alumínio. 

Normalmente caracterizam-se 

como uma série de lâminas, 

móveis ou não, localizadas em 

frente às aberturas dos edifícios. 

No caso de serem móveis, 

permitem que conforme a 

necessidade e a conveniência, 

sejam regulados para aumentar ou 

diminuir a insolação no recinto em 

questão.

As “marquises” ou os lanternins 

reduzem a radiação direta do sol, 

que incide sobre os vidros. As 

soluções para fornecer sombra 

melhoram o desempenho do vidro 

para controle solar, dando muitas 

opções para que se cumpram as 

exigências de limitar o excesso de 

calor e reduzir a necessidade de 

uso de sistemas de ar 

condicionado, de alto consumo 

energético. 

A incorporação de dispositivos para 

sombreamento pode aparecer de 

diferentes formas, de lâminas 

protetoras ampliadas e toldos para 

janelas até a projeção ampliada da 

alvenaria do prédio. 

A orientação geográfica do prédio e 

a incidência solar precisam ser 

calculadas para se obter o máximo 

de benefício.

Este elemento pode ser orientado 

de diferentes formas, sendo a 

orientação geográfica fator 

influente sob esta orientação. Os 

mesmos poderão ser instalados na 

vertical, horizontal, ou em alguns 

casos nos dois sentidos, garantindo 

maior proteção contra a radiação 

solar.



Marina Evangelista Alves

ILUMINAÇÃO
SOMBREAMENTO

PROTEÇÃO
RADIAÇÃO SOLAR

DISPOSITIVO ARQUITETÔNICO



A Construção 

Sustentável faz 

uso de 

ecomateriais e de 

soluções 

inteligentes para 

promover o bom 

uso e a economia 

de recursos finitos.

ECOC

CONSTRUÇAO SUSTENTAVEL

DESTINAÇÃO:Preservar o Meio 

ambiente 

FONTE PESQUISADA:

www.idhea.com.br

O debate mundial sobre a 

necessidade de construções com 

menor impacto sobre o meio 

ambiente começou após a 1a Crise 

do Petróleo, em 1973, quando os 

países exportadores de petróleo 

subiram abruptamente o preço de 

seus produtos, forçando o Ocidente 

a encontrar opções para seu 

abastecimento. 

As nações desenvolvidas –então 

altamente vorazes e dependentes 

de recursos energéticos- tiveram de 

repensar suas estratégias de 

produção e estilo de vida. Pela 

primeira vez, a busca por maior 

eficiência energética tornou-se um 

imperativo em todos os setores da 

economia, incluindo as edificações, 

que demandavam grandes 

quantidades de energia para 

iluminação, funcionamento e 

sistemas de calefação e 

refrigeração. 

A Crise do Petróleo levou o 

Ocidente ao desenvolvimento de 

novos modelos e ferramentas de 

gestão de processos, como a 

Análise de Ciclo de Vida (ACV), 

alterando padrões na própria 

arquitetura e construção civil.

Finalmente, após a Rio‟ 92, seriam 

dados passos definitivos para a 

sistematização de um modelo que 

buscasse, por meio das edificações, 

reproduzir ao máximo as 

características do meio ambiente 

natural no ambiente construído e 

incorporar o conceito de ecologia 

em seus processos. Nascia a 

Construção Sustentável. 

Cronologia 

1987 - lançamento do Informe 

“Nosso Futuro Comum”, 

coordenado por Gro Harlem 

Brundtland, da ONU. Foi quando se 

cunhou a expressão 

Desenvolvimento Sustentável; 

1992 - 2a. Conferência Mundial para 

o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(Rio‟92), com a criação da Agenda 

21; 

1997 – Junho, em Helsinque, 

Finlândia, com o primeiro encontro 

sobre Construção Sustentável. 

1998 – Lançamento do BREEAM, 

no Reino Unido, primeira entidade 

de certificação de prédios 

sustentáveis no mundo. 



Larissa Reis

Construção sustentável é: 

• Aquela que reduz os impactos 

ambientais causados pelos 

processos construtivos, uso e 

demolição dos edificios e pelo 

ambiente urbanizado [Lanting]; 

• Um sistema construtivo que 

promove alterações conscientes no 

entorno, de forma a atender as 

necessidades de habitação do 

homem moderno, preservando o 

meio ambiente e os recursos 

naturais, garantindo qualidade de 

vida para as gerações atuais e 

futuras [IDHEA]. 

Há nove passos principais para se 

chegar a uma Construção 

Sustentável, que reproduza as 

características originais do meio 

ambiente natural: 

• Planejamento Sustentável da Obra 

• Aproveitamento passivo dos 

recursos naturais 

• Eficiência energética 

• Gestão e economia da água 

• Gestão dos resíduos na edificação 

• Qualidade do ar e do ambiente 

interior 

• Conforto termo-acústico 

• Uso racional de materiais 

• Uso de produtos e tecnologias 

ambientalmente amigáveis 

Algumas Eco-Técnicas:

CASCAJES

São tetos feitos de painéis 

abobadados com uma largura de 50 

cm e podem cobrir um vão de até 4 

metros. Alem de ser pré-fabricado, 

este sistema de ferrocimento tem a 

vantagem de economizar material 

básico, cimento, pois os painéis são 

muito finos, com um pouco mais de 1 

cm de espessura, engrossando até 

uns 3 cm nos cantos. As cascajes 

podem ser usadas tanto como tetos 

ou como lajes para poder fazer a 

casa em vários estágios depois. 

Neste caso o teto vira laje sem mexer 

com a estrutura, só precisa nivelar os 

vales entre as curvas.

CASA PRÉ-MOLDADA

É uma casa construída com todos os 

elementos pré-moldados, utilizando-

se a técnica do plasto com exceção 

das paredes que são construídas de 

forma tradicional, ou seja, de pau-a-

pique ou tijolos.

CAIXA D’ ÁGUA

Pode ser construída com a técnica 

dos plastos. Sendo assim, sua 

resistência e durabilidade estão 

relacionadas com a configuração, ou 

seja, com a forma que as placas de 

cimento serão montadas.

PLASTO

É uma técnica que substitui a 

argamassa armada - também 

conhecida como ferrocimento - pois 

utiliza na sua produção tela de 

fachada no lugar da tela de 

galinheiro, construindo finas placas 

pré-moldadas (12mm de espessura). 

Com essas placas são montadas 

caixas d‟água, escadas, filtros, 

móveis e lajes.

FILTRO BIOLÓGICO

Tem por finalidade filtrar a água da 

chuvas, nascentes e açudes. A 

passagem lenta da água pela areia 

permite, após três dias, que se forme 

sobre a superfície de areia, uma 

camada de limo que fará a filtragem 

fina. Este limo é um eficiente filtro 

biológico que trabalha retendo e 

digerindo microorganismos nocivos 

por ventura existentes na água.

SILOS

São uma construção impermeável 

que tem por finalidade armazenar 

cereais. São construídos com 

argamassa e sacos de plástico, 

através de uma técnica chamada 

plasto, adquirindo a forma de uma 

bola de futebol. Os silos de plasto 

também podem ser usados como 

caixa de água e basta, para isso, 

reforçar a base com apoios feitos 

com tijolos. Pode-se armazenar 

assim uns dois mil litros.

ECOMATERIAIS

CONFORTO
RECURSOS FINITOS

NATURAL
TECNOLOGIA APROPRIADA

PRESERVAÇÃO



RECICLAGEM DE PILHAS 

ALCALINAS.

AUTOR: Sungwoo Park e Kim 

Sunhee

DESTINAÇÃO:: ILUMINAÇAO 

PUBLICA

FONTE PESQUISADA

www.yankodesign.com

ECOLUZ
Ideias verde: 

semente de energia.

Pilhas alcalinas são 

recicladas para 

iluminação de 

espaços públicos. 

Iluminação artificial sustentável. 

Muitos ainda usam pilhas alcalinas 

e que geralmente são apenas 

jogadas fora depois do uso

Utilizar pilhas recarregáveis é um 

caminho mais ecologico, mas e 

todas  baterias que acabam no lixo?

Os designers coreanos Sungwoo 

Park e Kim Sunhee vêm-se com 

uma bela solução para o que fazer 

com as pilhas.

Seu conceito é um luminaria de 

LED para lugares publicos que usa 

o poder residual deixada nas 

baterias descartadas para gerar 

energia suficiente para criar a luz.

Provou-se que as pilhas alcalinas 

são muito ruins para o ambiente, se 

não forem descartadas 

corretamente.

Você pode enviá-las para centros 

de reciclagem especializados, mas 

isso não impede que elas acabem 

em aterros sanitários, onde vão 

escoar seus produtos químicos 

tóxicos na terra. 



Larissa Reis

A Semente da Energia é uma 

luminária LED de pé que aceita uma 

carga residual de qualquer bateria 

alcalina.Este é um grande conceito, 

mas seria até maior, se este tivesse 

disponível em um aparelho portátil, 

por exemplo, como uma lâmpada de 

mesa,em que poderia ligar todas as 

suas baterias velhas e usar como 

luminária de mesa. As baterias ainda 

precisaria eliminação adequada, que 

é a única desvantagem deste 

sistema. também funciona como um 

escaninho para as baterias, ainda 

precisam ser coletados. 

ECOIDEIAS

LUMINARIA
ESPAÇOS PUBLICOS

PILHAS
TECNOLOGIA APROPRIADA

PRESERVAÇÃO



FADUP
FACHADAS DE VIDRO DUPLO

DOUBLE SKIN FAÇADE

FONTE PESQUISADA:

http://eficienciaenergtica.blogspo

t.com/2007/10/double-skin-

faade-i.html /

A fachada dupla 

de vidro é um 

sistema formado 

por uma câmara 

de ar, que 

possibilita a troca 

de calor entre 

exterior e interior 

de um edifício.

A espessura da câmara de ar pode 

variar entre 20 centímetros e 2 

metros, sendo os mesmos variáveis 

em função da velocidade e 

temperatura do ar. A ventilação da 

câmara pode ser natural ou 

mecânica, sendo possível existir 

dentro da mesma dispositivos de 

iluminação e sombra.

Tal Fachada Dupla é um elemento 

com alta tecnologia e desenho que 

devem ser executados 

cuidadosamente, usando programas 

de simulação nos quais é possível 

observar seu comportamento.

O mesmo é um processo delicado e 

complexo devido às inúmeras 

variáveis que entrevêem em seu 

funcionamento. No início do 

processo é importante ressaltar a 

necessidade de observar a zona 

geográfica onde encontra-se o 

empreendimento, o clima do local, a 

orientação das fachadas, sendo tais 

fatores determinantes para o 

funcionamento da Fachada.

A Fachada de Pele de vidro duplo 

é um sistema formado por duas 

peles de vidro que formam uma 

espécie de câmara entre as 

mesmas, sendo neste local onde 

ocorrem os fluxos de calor. A pele 

de vidro exterior é formada por um 

vidro simples e a pele interior é 

uma unidade formada por vidro 

duplo ou triplo, podendo ser 

usados diferentes tipos de vidros: 

transparente, com baixa 

emissividade de calor, com 

controle solar, etc.



TRANSPARÊNCIA

VENTILAÇÃO
TROCA DE CALOR
TRATAMENTO DE FACHADA

PELE DUPLA

InHaus2 Duisburg (Germany)

MAM Médiathèque André Malraux, Béziers (France)

WestendDuo, Frankfurt am Main (Germany)

GAP 15, Graf Adolf Platz 15, 

Düsseldorf (Germany)

Lufthansa Aviation Center Deutsche Lufthansa AG, 

Frankfurt am Main (Germany)

Marina Evangelista Alves
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FAVEN
FACHADAS VENTILADAS

FACHADAS RESPIRANTES

FONTE PESQUISADA:

http://www.revistatechne.com.br/

Combinam 

estética com bom 

desempenho 

térmico, 

contribuindo para 

reduzir o 

condicionamento 

de ar.

Ainda em processo de introdução 

no Brasil, a fachada ventilada tem 

sua eficiência comprovada há mais 

de 30 anos nos países do 

hemisfério Norte. Por aqui, vem 

suscitando interesse tanto pelos 

efeitos estéticos quanto pelo 

desempenho térmico prometidos. 

Em tempos de exigência de menor 

consumo energético, o sistema 

pode contribuir para reduzir as 

cargas de condicionamento artificial 

de ar. Pode também, como uma 

"capa" protetora, preservar a 

estrutura e prolongar a vida útil da 

edificação.

Empregando materiais específicos e 

utilizando-se de princípios físicos 

simples, a fachada ventilada não 

deve ser confundida com a 

chamada fachada cortina. Ambos 

distinguem-se, é verdade, das 

fachadas convencionais, mas têm 

em comum apenas o fato de 

criarem um invólucro separado e 

independente da estrutura do 

edifício. A subestrutura que suporta 

o revestimento é de aço inoxidável 

ou alumínio e pode ser ajustada.

manutenção do calor nos ambientes 

internos é fundamental, parte dessa 

cavidade é preenchida por uma 

camada de material isolante, 

geralmente painéis de lã de vidro ou 

de rocha.

Exemplos muito antigos desse 

conceito de fachada dupla podem 

ser vistos nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, em edifícios históricos, 

que apresentam uma segunda 

fachada em alvenaria de tijolos, 

trabalhada independentemente da 

parede estrutural. 

Com a evolução dos materiais, esse 

paramento externo pôde receber, 

além de vidros altamente 

sofisticados, placas de revestimento 

de materiais que agregam valor e 

beleza aos edifícios. Granito, 

mármore, porcelanatos, cerâmicas 

(extrudadas, esmaltadas, grés, 

cotto) e placas compósitas de 

metais ou laminados melamínicos 

são de uso corrente nesses países.

O princípio fundamental que  

distingue-a da curtain wall é o fato 

de possuir juntas abertas.

No caso da fachada ventilada, a 

cavidade formada entre os dois 

paramentos - de 10 cm a 15 cm de 

largura, mas podendo ser maior 

para possibilitar a passagem de 

instalações - é determinante para o 

sucesso do sistema, funcionando 

como colchão de ar renovável. A 

troca de ar é permanente na 

câmara e maior o conforto 

ambiental dentro do edifício. 

No hemisfério Norte, onde essas 

fachadas foram desenvolvidas, 

como o inverno é rigoroso    e       a



DESEMPENHO

VENTILAÇÃO

RAPIDEZ
TROCA DE CALOR

FÁCIL MONTAGEM

Dimensionado corretamente, 

mesmo com as juntas abertas, o 

sistema controla a entrada de água 

da chuva incidente e elimina uma 

das causas mais frequentes da 

deterioração das fachadas - as 

infiltrações causadas por fadiga 

secante ou mástique. 

A água que consegue penetrar no 

interior da cavidade é extremamente 

reduzida. Estudos realizados na 

Alemanha demonstram que menos 

de 1% da água que consegue 

penetrar atinge o paramento, o que 

pode ser controlado por uma 

camada impermeabilizante. 

O afastamento entre o paramento 

externo e a abertura das juntas dos 

painéis deve ser dimensionado de 

tal forma que equilibre a pressão no 

interior da cavidade, fazendo com 

que a água, se penetrar, escorra por 

trás do painel. Na prática, o 

espaçamento das juntas deve ser 

de 4 mm a 10 mm (em função da 

dimensão das placas), o suficiente 

para contornar eventuais 

imprecisões da montagem. 

O sistema que permite a ventilação 

natural possibilita, também, a 

dispersão do vapor presente no 

interior das paredes, eliminando a 

umidade dos edifícios novos ou 

recuperados. Por outro lado, o 

vapor de água que se forma no 

interior do edifício pode sair 

parcialmente pela parede, sem 

nenhum impedimento, contribuindo 

para a conservação da estrutura. A 

fachada ventilada oferece, ainda, 

proteção acústica, pois as placas e 

a lâmina de ar (e o possível uso de 

proteção isolante) agem como 

barreira atenuando ruídos do 

exterior.

A fachada ventilada apresenta, 

ainda, melhor capacidade de 

adaptação às variações de 

temperatura ocorridas na estrutura 

do edifício. As placas de 

revestimento, fixadas na 

subestrutura independentes umas 

das outras, ficam livres para se 

dilatar de acordo com seu próprio 

coeficiente, graças ao grau de 

elasticidade da ancoragem. Assim, 

o revestimento não sofre esforços 

adicionais relevantes danosos.

Marina Evangelista Alves



Economia de água e energia:

Luminárias de LED: o aparelho tem 

duração de 15 anos sem 

manutenção. Seu raio luminoso é 

livre de UV e de calor e seu 

tamanho compacto proporciona 

maior flexibilidade nos projetos. 

Uma tecnologia que supera a 

iluminação convencional, gerando 

uma economia que varia de 50 a 

80 %.

Torneira e válvula com sensor de 

presença:seus sensores funcionam 

com baixo consumo de energia 

elétrica, em alta e baixa pressão 

de água. Geram economia de 

água, conforto e higiene

Válvula de descarga fluxo duplo: 

válvula com dispositivo de fluxo de 

6 e 3 litros de água. Permite 

controle de fluxo com economia e 

favorece educação ambiental.

Ecomosaico: revestimento de 

paredes feito de material reciclado 

que utiliza o resíduo eliminado 

pelas máquinas de corte de 

marmorarias. 

Conforto termo acústico:

Vidros: como vedação em portas e

O material é 

sustentável ou 

menos impactante?

A matéria-prima é 

virgem ou reciclada?

Qual o processo 

produtivo? O 

produto é poluente?

MATECO
TEMA: TECNOLOGIAS E 

MATERIAIS

LISTA DE MATERIAIS 

ECOLÓGICOS

FONTE PESQUISADA: 

INTERNET – CRIA 

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

janelas, garante iluminação natural e 

pode ser reutilizado várias vezes com 

a mesma finalidade.

Película opaca para privacidade: A 

película rejeita até 79% da energia 

solar incidente no vidro, melhorando o 

conforto térmico do ambiente. 

Bloqueia também 99% dos raios 

ultravioleta, minimizando o 

desbotamento de objetos expostos ao 

sol.

Tecidos GreenScreen: tecido, isento 

de PVC e COV‟s, aplicado a cortinas 

para proteção solar. Reduzem a 

entrada de calor e evitam a 

luminosidade excessiva. São mais 

seguros, pois, em caso de incêndio, 

não há emissão de fumaça densa 

nem quantidades mensuráveis de gás 

ácido hidroclorídrico, que é nocivo ao 

sistema respiratório.

Forro e Painéis de Ecoplaca: Placas 

de vedação ou forro, planas e 

impermeáveis fabricadas com 

matérias-primas nobres como 

alumínio, plástico e papel cartão. 

Com alto poder de isolamento térmico 

e acústico, as placas são obtidas a 

partir do reprocessamento de 

resíduos industriais, como empresas 

do setor de embalagens.



ECONOMIA

VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

CONFORTO
TECNOLOGIA APROPRIADA

TRANSPARÊNCIA

Placas de Cortiça Reciclada: Esta 

cortiça é um tecido vegetal composto 

de 30% de cortiça extraída da casca 

do sobreiro e 70% reciclada de 

rolhas. Quando utilizado como 

revestimento possui um bom 

desempenho térmico-acústico.

Qualidade interna do ar:

Chapas de gesso Cleaneo: Chapas 

com propriedades acústicas e 

capacidade de melhorar 

continuamente a qualidade do ar nos 

ambientes em que estão instaladas. 

O forro de chapas Cleaneo 

transforma partículas nocivas e 

odores em substâncias inofensivas. 

Acústico, promove a absorção sonora 

e contribui para o conforto acústico 

dos ambientes.

Tinta Colaza Eco-Paint Clarus: 

Produto, para parede e forros, 

ecológico, biodegradável, aquoso, 

com alto poder de recobrimento e alta 

durabilidade. Sua secagem é rápida e 

livre de COV´s, portanto, não possui 

os odores desagradáveis das tintas 

convencionais e garante a boa 

qualidade do ar interior.

Madeiras

Madeira Lyptus: Madeira de alta 

qualidade e grande resistência 

mecânica produzida em escala 

comercial. É totalmente obtida de 

fontes renováveis, a partir de árvores 

plantadas, o que assegura um 

suprimento confiável e 

ambientalmente sustentável.

Tamburato: O painel estrutural é 

composto de duas camadas externas 

de partículas finas de madeira 

prensada, e miolo colméia de papel 

reciclado. Com Certificado FSC, o 

produto é adequado para fabricação 

de móveis robustos, que exigem 

espessuras grossas, leveza no peso 

e excelente desempenho.

Madeira lyptus

Letícia Souza



MLC

MADEIRA LAMINADA COLADA

DESTINAÇÃO: Fabricação de 

peças de qualquer tamanho com 

pedaços pequenos de madeira.

FONTE PESQUISADA:

www.idhea.com.br

:

MLC pode ser 

definida como um 

elemento 

composto por 

peças de madeira 

com comprimento 

variável, unidas 

por meio de cola.

A Madeira Laminada Colada ou 

MLC é resultante da sobreposição e

colagem de Lâminas paralelas ao 

comprimento, que são coladas com  

com adesivo de características 

estruturais e a prova d´água.

Após a colagem das laminas e a 

união das peças é necessária uma 

pressão de 6 a 24 horas.

Uma das maiores vantagens da 

MCL é a versatilidade de formatos. 

Além de ser um material mais 

flexível, respondendo melhor a 

impactos como o de terremotos, a 

madeira laminada colada é mais 

resistente a incêndios.

Isso acontece porque a parte 

periférica da estrutura queima 

criando uma camada de carvão que 

serve de barreira para a penetração 

do oxigênio no miolo da peça e 

conseqüentemente a propagação 

do fogo vai diminuindo até cessar. O 

núcleo da estrutura que não é 

queimado é capaz de resistir 

mecanicamente por muito tempo.

A MLC tem uma grande importância 

na arquitetura sustentável por 

utilizar lascas de madeiras que 

sobram de fabricação de peças 

maciças.

Podendo transformar todos os 

pequenos pedaços em peças de 

tamanhos desejáveis. Utilizando 

também madeira de 

reflorestamento.

1ª etapa – A preparação da 

madeira antes da colagem 

compreende a recepção. A 

classificação visual, a eliminação 

dos grandes defeitos, o 

armazenamento, a secagem, a 

união longitudinal entre as tábuas e 

o armazenamento antes da 

colagem.

2ª etapa – Essa etapa compreende 

a aplicação da cola, a composição 

do elemento, a conformação do 

elemento sobre um gabarito 

(também chamado berço) e a 

aplicação da pressão de colagem.

3ª etapa – É a fase do acabamento 

que compreende, aplainar 

lateralmente, recortar as 

extremidades do elemento 

estrutural, executar certos furos e 

encaixes previstos nas ligações e a 

aplicação final de um preservante 

ou simplesmente um selador ou 

verniz.

http://4.bp.blogspot.com/_1z8A03k6cbc/S6aBoYnuCVI/AAAAAAAABl4/3Txj4-tDkJE/s1600-h/143.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1z8A03k6cbc/S6aCGF37CUI/AAAAAAAABmA/r4hyhpipdJw/s1600-h/275_7578.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_1z8A03k6cbc/S6aCYdoTMmI/AAAAAAAABmI/O_WT-c9T8vA/s1600-h/014.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1z8A03k6cbc/S6aCtaVGLgI/AAAAAAAABmQ/AlGEaaQXbjI/s1600-h/004.jpg
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Uma parede “viva” 

que produz oxigênio, 

ajudando a minimizar 

os efeitos da 

poluição. Ele une a 

utilização da luz 

solar com a geração 

de oxigênio via 

fotossíntese. 

PAR
LOCAL: INGLtATERRA

FONTE PESQUISADA:

http://www.revistaau.com.br/arqu

itetura-

urbanismo/168/sustentabilidade-

parede-que-respira-73547-1.asp

http://www.arq.ufsc.br/arq5661/tr

abalhos_2008-

1/divisorias/curiosidades.htm

Parede que respira  

Surgiu na Inglaterra uma nova forma 

de divisória / parede: o Stem, uma 

parede “viva” que produz oxigênio, 

ajudando a minimizar os efeitos da 

poluição. Ele une a utilização da luz 

solar com a geração de oxigênio via 

fotossíntese.

Stem é um sistema composto por 

garrafas recicláveis (não totalmente, 

em função da transparência) de 

plástico. Criam-se, assim, “unidades 

celulares” em forma hexagonal. Cada 

uma abriga plantas chamadas blanket 

weeds. Essas plantas realizam 

fotossíntese e liberam oxigênio por 

meio de furos controlados em cada 

célula.

A eficácia desse método depende do 

posicionamento do Stem, que é 

escolhido de acordo com a incidência 

de radiação solar no lugar.O atual 

projeto do Stem não funciona como 
parede estrutural. 

Ao escolher a planta que será 

usada nas “células” da parede, 

deve-se levar em conta alguns 

fatores: a eficiência na 

fotossíntese;a disponibilidade no 

meio ambiente.

No caso das plantas usadas no 

Inglaterra, os Blanket Weeds, a 

escolha também tornou-se uma 

solução, pois elas são um 

problemas nos lagos de lá. 

A vida útil dessas plantas na célula 

é de três meses. Depois disso 

devem ser trocadas.A adaptação 

desse sistema para outros lugares 

deve-se a escolha do material 

orgânico adequado, a quantidade 

em que ele deverá ser utilizado e 

sua geometria.

Atualmente o Stem ainda é um 

sistema em fase de estudo. Porém, 

sabe-se que seu custo não é muito 

acessível.

http://www.oecocidades.com/2010/11/15/toronto-testa-caminhao-de-lixo-movido-a-lixo/


FOTOSSÍNTESE

ALGAS
RECICLAGEM

ENERGIA
VEDAÇÃO

RENOVAÇÃO

Mayra Montovani



A idéia é constituir um micro clima na 

construção utilizando-se apenas de 

fontes de energia e forças 

naturalmente disponíveis, como os 

ventos, a propriedade do ar quente 

de subir, a propriedade da água de 

resfriar o ar quando evapora  e 

também a posição e formato da 

edificação com relação aos ventos e 

ao sol, a disposição de janelas, 

telhados e portas, lagos e vegetação 

na construção e no entorno.

As estratégias de construção devem 

ser diferentes conforme o clima:

Nos climas quentes e áridos, devido 

à grande diferença de temperatura 

entre o dia e a noite, a construção 

deve ter uma grande massa térmica, 

com muros grossos, com grande 

resistência a troca de calor . 

Em climas quentes e úmidos, a 

massa térmica da edificação deve 

ser a menor possível, pois é preciso 

evitar que o calor se acumule nela. 

Formas de sombreamento das 

paredes expostas ao sol devem 

existir. 

O clima temperado exige uma 

construção que seja um meio termo 

entre as duas estratégias anteriores.

Resfriamento passivo 

refere-se à 

tecnologias usadas 

em construções para 

reduzir a temperatura 

sem consumir 

energia elétrica ou 

combustível.

RSFPA

TEMA: TECNOLOGIAS E 

MATERIAIS

DESTINAÇÃO: REDUÇAO DA 

TEMPERATURA NO INTERIOR 

DA ARQUITETURA

FONTE PESQUISADA: 

INTERNET

TELHADO VERDE

ESQUEMA 

TELHADO VERDE



VENTILAÇÃO
SISTEMA ESTRUTURAL

VERDE
TECNOLOGIA APROPRIADA

ORIENTAÇÃO
ENERGIA SOLAR

Letícia Souza

Cerca de 80% do calor que adentra 

uma construção é proveniente da 

energia irradiante do sol. Telhados 

que refletem a luz são desejáveis. O 

isolamento térmico entre o telhado e 

a construção, como o uso de forros 

ventilados são bastante efetivos na 

redução do calor.

A aspersão de água no telhado 

também é um método efetivo, devido 

ao fenômeno do resfriamento 

evaporativo.

Telhados vivos podem ser capazes 

de reduzir a temperatura no interior 

da habitação a ponto de ser menor 

do que temperatura ao ar livre.

Uma construção estreita e alongada 

no sentido leste-oeste diminui o 

aquecimento provocado pela energia 

irradiante do sol, porque tem uma 

superfície menor exposta ao sol 

durante o dia.

O projeto da construção deve 

garantir que a ventilação natural 

passe por toda a habitação, 

utilizando-se de janelas nos 

extremos. As janelas devem ser 

posicionadas em relação aos pontos 

cardeais conforme os ventos 

predominantes em cada região.

O ar tem a propriedade de subir 

quando há diferenças de 

temperatura. Essa propriedade é 

aproveitada na chamada chaminé 

solar, que consiste numa torre 

pintada de negro que aquece o ar 

em seu interior pelo calor do sol, 

fazendo-o subir e sair pela chaminé, 

provocando assim uma sucção do ar 

mais frio abaixo da torre, ventilando 

a construção com a entrada de ar 

pelas janelas.

A água, para mudar do estado 

líquido para o gasoso, consome uma 

considerável quantidade de calor do 

ambiente. Quanto maior a superfície 

de água exposta ao vento, maior a 

taxa de evaporação e, assim, maior 

é o resfriamento. 

Na região quanto menor a umidade 

relativa do ar, melhor. Alta umidade 

dificulta a evaporação porque a 

capacidade do ar de conter água já 

está ocupada e, conseqüentemente 

não há espaço para a evaporação 

acontecer.



TAIPA

Sistema rudimentar de 

construção de paredes e 
muros

A taipa é uma técnica herdada das 

culturas árabes e berbéres, 

constitui-se de paredes feitas de 

barro amassado e calcado, por 

vezes misturado com cal para 

controlar a acidez da mistura que 

vem a ser comprimida entre taipais 

de madeira desmontáveis, 

removidas logo após estar 

completamente seca, formando 

assim uma parede de um material 

incombustível e isotérmico natural e 

particularmente barato.        Embora 

seja um material de construção 

bastante utilizado, sobretudo em 

regiões argilosas, e tenha uma 

resistência comparável à do 

cimento, não foi muito usada para a 

construção de fortificações.

As paredes de taipa têm como 

inconvniência serem facilmente 

atacadas por roedores e a fraca 

estabilidade a esforços laterais 

provocados pelas cargas da 

cobertura. Por isso não eram 

indicadas para a construção de 

grandes edifícios, além de serem 

facilmente degradadas pela água e 

a umidade. Assim são executadas 

sobre fundações de alvenaria de

pedra ordinária com cerca de 60 

cm acima do solo, evitando assim 

as humidades ascendentes. As 

paredes de taipa podem vir a ser 

revestidas, isso ocorre 

principalmente com rebocos à base 

de cal apagada.

A técnica tradicional da taipa é 

utilizada hoje ainda em países em 

desenvolvimento. Sistemas de 

fôrmas mais sofisticados e uma 

compactação mediante a utilização 

de pilões elétricos ou pneumáticos 

reduzem os custos de mão de obra 

significativamente e fazem desta 

técnica uma opção relevante em 

países industrializados. Esta 

tecnologia mecanizada para 

executar paredes de taipa em 

relação à construção tradicional 

com tijolos não é só uma 

alternativa viável do ponto de vista 

ecológico, mas também 

econômico, especialmente 

naqueles países desenvolvidos 

onde por razões climáticas não há 

grandes requerimentos de 

isolamento térmico. No sudoeste 

dos Estadus Unidos e na Austrália 

existem várias empresas que

executam há anos esta técnica de 

construção.

Em comparação com técnicas em 

que o barro se utiliza em um estado 

mais úmido, a técnica da taipa tem 

uma retração mais baixa e uma 

maior resistência. A vantagem em 

relação às técnicas de construção 

com adobe é que as construções 

de taipa são monolíticas e por isso 

têm uma maior durabilidade.

A terra utilizada na taipa é 

extraída num local próximo ao da 

construção, isso depois de ser 

removida a terra vegetal (cerca de 

0.5m). É normalmente uma terra 

argilosa que após ser misturada 

com pequenas pedras, seixos 

rolados, água, palha e cal e se 

obter uma mistura homogênea é 

batida dentro de fôrmas de madeira 

chamadas de taipais (é constituída 

de duas grandes pranchas 

compostas de tábuas emendadas 

no topo e furos equidistantes 

atravessados por claves de 

madeira que ajudam no transporte 

e levantamento dos blocos) durante 

muitos dias fica secando ao sol.

Técnica inserida no 

Brasil desde os 

primeiros tempos da 

colonização. Sua 

primeira aplicação 

em terras 

tupiniquins foi no 

Rio de Janeiro



Fernanda Mourão Braga

SIMPLICIDADE
ARQUITETURA DE TERRA

BAIXO CUSTO
SISTEMA RUDIMENTAR

Não é possível estabelecer o 

momento em que uma parede de 

barro está seca, mas sempre o 

processo de secagem é mais 

rápido que o de tijolos e o de 

concreto. Se o clima é seco e 

quente e se há movimento 

suficiente no ar, o processo de 

retração estará concluído depois de 

alguns dias. Depois de três 

semanas pode-se sentir com o tato 

que a parede está totalmente seca, 

mas a quantidade de água é ainda 

assim elevada em relação ao 

equilíbrio de umidade. Ao retirar a 

fôrma tem-se grandes blocos 

percorridos pelos furos. Estes 

tijolos gigantes proporcionam 

espessas paredes com 60 

centímetros ou mais, o que 

proporciona um excelente 

isolamento térmico e sonoro.

A parede de taipa precisa de 

menos trabalho e material que 

aquelas construídas com outras 

técnicas. Normalmente não é 

necessário rebocar estas paredes. 

Pode-se obter facilmente uma 

parede lisa em que se pode aplicar 

pintura diretamente, devendo as 

paredes serem protegidas da 

chuva por uma cobertura. 

Acredita-se que seja empregado 

desde tempos imemoriais no 

Oriente, sendo do conhecimento 

do Império Romano. No Norte 

da África a técnica da taipa de pilão 

vem sendo milenarmente utilizada.

Incombustível e isolante térmico 

por natureza, a taipa foi empregue 

na arquitectura de fortificações por 

diversos povos desde a Idade 

Antiga, destacando-se a China, que 

a utilizou em extensos trechos 

da Muralha da China e a 

cultura islâmica, inclusive em 

algumas fortificações na península 

Ibérica, em particular na região 

do Algarve, tendo sido 

os mouros os responsáveis pela 

sua introdução na península 

Ibérica.

A técnica da taipa de pilão foi 

trazida ao Brasil pelos portugueses 

e largamente utilizada no período 

colonial, sobretudo na região 

Sudeste, onde grande parte 

das igrejas e construções de dois 

ou mais pavimentos foram 

edificadas com a técnica de taipa-

de-pilão.

Pesquisas sobre o manejo dessa 

técnica, e de outras em terra crua, 

como o adobe e o pau-a-pique, 

contribuíram para o uso atual e 

difusão das mesmas. O 

aprimoramento do manejo e uso de 

equipamentos vem possibilitando 

construções modernas em taipa em 

vários países como os Estados 

Unidos da América, a Alemanha, 

a Austrália, a Nova Zelândia, 

o Chile e outros. Esse 

desenvolvimento tem possibilitado 

intervenções de conservação e 

restauração em construções 

históricas e também novas 

construções.

A simplicidade, o baixo custo e 

resistência (desde que bem 

isolada), faz com que a taipa seja 

aplicada ainda hoje em diversos 

tipos de edificações do Brasil, 

principalmente regiões 

de climas quentes e secos com 

baixos índices de pluviosidade. 

Tradicionalmente é isolada com cal, 

em aplicações repetidas com 

regularidade, podendo ainda ser 

revestida com pedras.



T E C

TRANSPORTE ECOLOGICO

SUSTENTAVEL

MENOS POLUENTE

Os veículos ecologicamente 

corretos são aqueles que utilizam 

energias alternativas e emitem 

menos poluentes.

Os carros elétricos por exemplo são 

semelhantes aos veículos comuns 

porem são impulsionados por 

baterias elétricas recarregáveis. 

Alem de não utilizarem combustível 

fóssil não emitem gases pois não há 

combustão de combustível.

Existem também veículos movidos a 

bicombustíveis como cana de 

açúcar, mamona e mandioca que 

geram menos poluentes na 

combustão.

Políticas de incentivo para compra 

de veículos sustentáveis e 

investimento em transporte publico 

sustentável são medidas que 

podem ajudar a reduzir os 

problemas ambientais atuais. O 

estimulo ao uso de bicicletas 

também pode ser util. Através do 

planejamento das cidades para 

facilitar acesso a o transporte 

coletivo e ao uso de veículos limpos 

também é uma intervenção 

sustentável.

Carro elétrico, 

carona, transporte 

público, 

bicombustíveis… 

Trânsito com 

menos poluição e 

mais qualidade de 

vida.



SUSTENTABILIDADE

VEICULO
TRANSPORTE SUSTENTAVEL

ECOLOGICO

COLETIVO

Outro meio de transporte ecologicamente correto e muito discutido atualmente é o sistema de Veiculo Leve sobre Trilhos 

(VLT)

Os sistemas de lVTL são normalmente alimentados por electricidade, havendo, no entanto, alguns a diesel (ex. South 

Jersey Light Rail) e outros que usam um terceiro carril. No Brasil foirecentemente inaugurado o Metro do Cariri  e  existem 

projetos para extender sua utilizacao para diversas cidades do pais, incluindo Brasilia, Aracaju e Natal.

Vantagens do VTL: 

•Geralmente mais baratos de construir que, por exemplo, os de metropolitano ou do tradicional trem suburbano ou 

comboio suburbano. Para além disso, aqueles têm maior flexibilidade em curvas apertadas.

• Permitem transportar um maior número de pessoas que qualquer autocarro

• Menos poluentes

•Mais silenciosos

• Mais rapidos 

Ana Vitória



TRMBE
MURO TROMBE ou  MURO

Trombe-Michel

FONTES PESQUISADAS:

http://pt.wikilingue.com/es/Muro_

Trombe

O Muro trombe se 

caracteriza por 

possuir aberturas 

superiores e 

inferiores, o que 

auxilia na 

circulação do ar 

quente e frio.

Um muro Trombe ou muro Trombe-

Michel, é um muro ou parede 

orientada ao sol, preferencialmente 

ao norte no hemisfério sul e ao sul 

no hemisfério norte construída com 

materiais que possam acumular 

calor baixo, o efeito de massa 

térmica (tais como pedra, adobe ou 

água), combinado com um espaço 

de ar, uma lâmina de vidro e 

ventilações formando um coletor 

solar térmico.

Edward Morse patenteou o desenho 

em 1881 (US Patent 246626), mas 

este foi ignorado até 1964. Nos 

anos 1960 o desenho foi 

popularizado pelas construções que 

usavam os princípios da casas 

solares passivas em Font-Romeu-

Odeillo-Via, França, pelo engenheiro 

Félix Trombe e o arquiteto Jacques 

Michel.

Funcionamento

Seu funcionamento baseia-se na 

diferença de densidade do ar 

quente e o ar frio, que provoca 

correntes em uma ou outra direção 

dependendo das aberturas.

Estas correntes de ar quente ou 

temperado aquecem ou refrescam 

introduzindo ou extraindo o ar 

quente do edifício ou as habitações 

onde se instale.

É um dispositivo que pode 

perfeitamente ser construído com 

um mínimo de conhecimentos de 

construção. Ainda que dependendo 

do acabamento e dos materiais 

utilizados.

Nos esquemas podemos observar 

como circulam as correntes de ar 

frio (setas azuis) e ar quente (setas 

vermelhas), dependendo da 

posição das aberturas (amarelas) 

que há no muro do edifício 

(laranja), se comportam.
Aquecimento do Ambiente

Não utilização do Muro

Durante o dia, os raios do sol 

atravessam a lâmina de vidro 

aquecendo a superfície escura do 

muro e armazenando o calor na 

massa térmica deste. Na noite, o 

calor escapa-se do muro tendendo 

a esfriar-se principalmente para o 

exterior. Mas como se encontra 

com a lâmina de vidro o calor é 

entregado ao interior do local. 

Devido a isto a temperatura média 

diária do muro é sensivelmente 

mais alta que a média exterior. Se 

a superfície em vidro melhora seu 

isolamento térmico (mediante 

duplo ou triplo vidro) a perda de 

calor para o exterior é muito 

menor elevando a temperatura do 

local. Isto permite que enquanto 

no exterior há baixas ou muito 

baixas temperaturas o interior do 

local se encontre em conforto 

térmico e adequadamente 

desenhado e calculado     pode-se

conseguir uma temperatura 

constante de 18 ou 20ºC no 

interior da casa.

No desenho original, a superfície 

de captação solar era muito 

pequena e tinha muita perda de 

calor ao ambiente exterior, devido 

a resistência ao passo do calor 

entre a superfície do coletor e o 

interior é a mesma em ambas 

direções.

http://pt.wikilingue.com/es/Ficheiro:Trombe1.png
http://images.wikilingue.com/9/98/Trombe1.png
http://images.wikilingue.com/2/21/Trombe4.png


VENTILAÇÃO
CONFORTO TÉRMICO

TROCA DE CALOR

INTERIOR
EXTERIOR

Marina Evangelista Alves



STLFRA

Stell Framing

FONTE PESQUISADA:

http://www.arcoweb.com.br/tecn

ologia/steel-framing-boas-

respostas-17-12-2009.html

O steel framing tem 

boas respostas às 

exigências de 

sustentabilidade e 

à redução de 

desperdício e de 

entulhos nos 

canteiros.

O peso, o consumo de materiais e 

o tempo de execução com steel 

framing são bem menores que na 

construção tradicional. Em uma 

residência unifamiliar, a estrutura 

em steel framing representa 10% 

do peso de seu equivalente de 

concreto armado. Já em prédios 

com vários andares, o peso de 

uma estrutura metálica com laje 

mista equivale a 50% do peso de 

uma estrutura de concreto 

armado. Esses números, segundo 

Sílvia Scalzo, da ArcelorMittal, são 

parâmetros que contam pontos na 

hora de classificar uma construção 

como sustentável.

De acordo com esses requisitos, 

as obras em steel framing se 

mostram mais adequadas. Uma 

residência unifamiliar nesse 

sistema pesa 30 toneladas (sem 

as fundações), enquanto a de 

construção convencional pesa 

cem toneladas. A construção 

tradicional tem peso de 

aproximadamente 1.200 kg/m2, ao 

passo que uma residência em 

steel framing pesa 25 kg/ m2..

O steel framing traz melhores 

respostas às questões de 

sustentabilidade, pois o aço pode 

ser reciclado indefinidamente e os 

produtos resultantes de sua 

produção (resíduos) são 

reutilizáveis; além disso, o sistema 

reduz o desperdício e a geração de 

entulhos nos canteiros de obras. 

Atualmente, o conceito de 

construção sustentável também 

está associado à escolha de 

materiais, ao progresso dos 

métodos construtivos e de 

produção, à melhoria de 

desempenho das edificações e a 

aspectos ligados à renovação das 

edificações e ao fim de sua vida 

útil.

O National Audit Office (NAO), 

órgão inglês independente de 

auditoria de contas públicas, 

divulgou o relatório “Utilização de 

sistemas construtivos modernos 

para a construção de habitação 

com maior rapidez e eficiência”. O 

indicador-chave é o tempo 

necessário para executar os 

trabalhos de cobertura da 

construção ao abrigo da água



MATERIAL

RAPIDEZ
PRATICIDADE

LIMPEZA

No melhor dos casos, o prazo pode 

ser de 20% do tempo gasto no 

processo tradicional com tijolos e 

blocos. O tempo de obra total pode 

ser reduzido a 60%.

A capacitação das construtoras e 

da mão de obra para adoção do 

sistema está em processo. Há 

cerca de três anos, as empresas do 

setor do aço e fabricantes de 

subsistemas do steel framing vêm 

fazendo palestras em cidades 

brasileiras de várias regiões.

Segundo Alexandre Mariutti, não 

existe programa de capacitação 

para os conformadores de aço. 

Mariutti avalia que há poucos 

profissionais no Brasil aptos a 

fazer o cálculo estrutural de steel 

framing; além disso, nenhum 

software é capaz de compatibilizar 

os sistemas com os projetos 

complementares. “No ambiente 

acadêmico, infelizmente as 

universidades falam pouco ou nada 

sobre o sistema. As pessoas que 

trabalham com steel framing 

buscam informações fora do 

Brasil”, acrescenta.

Marina Evangelista Alves



A Madeira Biosintética é 

proveniente da reciclagem de 

resíduos industriais como 

serragem, fibra de vidro, pneus, 

papel, tecido e uma variedade de 

plásticos, entre outros materiais, 

resultantes de um complexo 

processo de transformação. É 

resistente a impacto, imune à ação 

de cupins, impermeável e de fácil 

manuseio.

Seus perfis podem ser utilizados 

para uso interno ou externo,em 

decks de piscinas, piers, 

revestimentos, pisos ; na 

decoração e paisagismo, para 

cachepôs, fabricação de 

espreguiçadeiras, mesas, bancos 

de jardins, brinquedos, parques 

infantis, carrocerias de caminhão  

e inúmeros outros.

O maior mercado mundial da 

madeira plástica, ou madeira 

biossintética, são os Estados 

Unidos. O material já é utilizado 

em larga escala em projetos do 

governo, como na prefeitura de 

Los Angeles. Aqui no Brasil, a 

tecnologia para a fabricação da

Aspecto de madeira 

é obtido através da 

reciclagem de 

resíduos industriais 

que vão do plástico 

ao tecido. O 

material é de alta 

resistência.

WOOD 

MATERIAL: MADEIRA 

BIOSSINTÉTICA

FONTE PESQUISADA: 

www..ecoblock.com.br 

/www.cwtdesign.com.br

madeira plástica recicla todos os 

meses 500 toneladas de resíduos.

A Madeira Biossintética é um 

produto 100% reciclado e 

reciclável, tendo como parte de 

seus compostos produtos 

provenientes de diversos setores 

da indústria nacional. O resultado 

da mistura dessas substâncias é 

um PAD (Polietileno de Alta 

Densidade), produto com preço 

compatível ao da madeira de lei e 

resistência mecânica superior. 

Mais leve e mais barato que o aço, 

ela pode ser também utilizada na 

fabricação de uma infinidade de 

No processo produtivo submete-se 

a matéria prima a diversos 

tratamentos específicos, 

exclusivamente desenvolvidos 

para a eliminação de bactérias e o 

encapsulamento das fibras, 

propiciando um produto final 

impermeável, extremamente 

resistente e 100% ecologicamente 

correto.

A Madeira Biossintética foi 

submetido a testes complexos 

realizados por técnicos da indústria 

química e petrolífera, onde se 

verificou que na escala de 

materiais inflamáveis a madeira 

natural se encontra na escala 1 e a 

biossintética na escala 3, sendo 

menos inflamável.

O produto não utiliza água em sua 

produção, não gera resíduos ou 

emissões, é reciclado, reciclável e, 

indiretamente, reduz a derrubada 

de árvores, garantindo 

manutenção de recursos para 

gerações futuras.

Uma das principais fábricas de Residência utiliza madeira biossintética na fachada

http://www.cgimoveis.com.br/tecnologia/news_item.2008-07-28.5074542349/image/image_view_fullscreen


Mariana Lazarini

MULTIFUNCIONALIDADE

RESISTÊNCIA
ECONOMIA

RECICLAGEM
VERSATILIDADE

IMPERMEABILIDADE

madeira biossintética é a Ecoblock

, empresa mineira que trouxe a 

tecnologia da Europa e 

desenvolveu estudos durante seis 

anos para adequá-la ao sistema de 

produção nacional. A mesma se 

preocupa em garantir grande 

participação econômica e social da 

população local. 90% dos 

funcionários são residentes nas 

áreas no entorno da empresa. A 

utilização desta mão de obra 

aquece a economia local, ajudando 

a gerar empregos diretos e 

indiretos, o que contribui para o 

crescimento positivo da sociedade.

Sua utilização é crescente na 

construção civil por oferecer perfis 

resistentes e versáteis. 

Seu uso é largamente difundido 

para pilares e vigas de sustentação 

(de acordo com o estudo do 

projeto), fôrmas, escoramentos de 

escavações/taludes e pranchas 

para produção de blocos de 

concreto, sendo mais resistentes 

do que a madeira natural. 

Os perfis também podem ser 

utilizados em aplicações externas 

tais como marcos de portas, 

esquadrias, decks de piscinas, 

pisos, plataformas marítimas, 

galpões industriais, andaimes e 

uma infinidade de outras 

aplicações.

VANTAGENS DE USO DO 

ECOBLOCK

-não deteriora e é impermeável: é 

composto de plástico e fibras, por 

isto pode ser colocada em locais 

úmidos e até submerso;

-imune à ação de cupins

-fácil de trabalhar: é maleável, e 

como a madeira, é fácil de ser 

serrada, parafusada, pregada, 

colada, etc.

-resistente a produtos químicos 

-resistente à intempéries podendo 

ser utilizado em fachadas

-está disponível em diversos perfis, 

retangulares, quadrados e 

redondos, em diversos tamanhos e 

espessuras

-disponível em três tonalidades: 

marrom, cinza e preto

http://ecopratico.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/lineaeco.jpg
http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2010/07/madeira-plastica_500.jpg


ACBRA
ARQUITETURA COLONIAL 

BRASILEIRA

COMPREENDE ENTRE 

1500 E 1822

MARCANTE 

PRINCIPALMENTE NAS 

CIDADES DO INTERIOR DE 

MINAS GERAIS

No Brasil a arquitetura colonial 

compreende aquelas obras 

realizadas a partir do ano de sua 

descoberta em 1500 até a 

proclamação da independência em 

1822.

Através de Portugal, os principais 

estilos de referência européia são 

importados e desenvolvidos no 

território brasileiro com sua própria 

interpretação.

Após a chegada de Pedro Álvares 

Cabral, Portugal tomou posse do 

território e transformou o Brasil em 

sua colônia.

Primeiramente, foram construídas 

as feitorias, que eram construções 

muito simples com cerca de pau-a-

pique ao redor, pois os portugueses 

temiam ser atacados pelos índios.

Preocupados com que outros 

povos ocupassem terras 

brasileiras, o rei de Portugal 

enviou, em 1530, uma expedição 

comandada por Martim  Afonso  de

Sousa para dar início à 

colonização. Martim Afonso fundou

a Vila de São Vicente (1532) e 

instalou o primeiro engenho de 

açúcar, iniciando-se o plantio de 

cana-de-açúcar, que se tornaria a 

principal fonte de riqueza produzida 

no Brasil.

Após    a     divisão     em      

capitanias hereditárias, houve 

grande necessidade de construir 

moradias para os colonizadores 

que aqui chegaram e engenhos 

para a fabricação de açúcar.

Com o tempo, essa tipologia 

evoluiu e os colonizadores passam 

a construir casas de taipa. Essa 

evolução começa a aparecer nas 

capelas e nos centros das vilas, 

dirigidas por missionários jesuítas.

Essa arquitetura reflete a influência 

portuguesa no local, com 

adaptações ao clima tropical.

Os mais duradouros exemplos 

desse estilo, tão atraente, são 

encontrados nas Igrejas e 

Mosteiros das cidades mais 

antigas, porém de maneira mais 

espetacular na cidade de Ouro 

Preto, primeira capital da província 

de Minas Gerais. Nessa cidade, 

após a descoberta de ouro, 

desenvolveu-se o barroco 

brasileiro, com suas fachadas 

simples decoradas com pedra-

sabão em substituição ao mármore 

europeu, cujo maior representante 

foi Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho.

Exemplos dessa arquitetura 

também são vistos em Belém, 

Salvador, Mariana.

Taipa é uma 

construção feita de 

varas, galhos, cipós 

e barro. Para que o 

barro tivesse maior 

resistência à chuva, 

ele era misturado 

com sangue de boi e 

óleo de peixe.



DURABILIDADE

MATERIAIS
SISTEMA 

CONSTRUTIVO

ADAPTAÇÃO
FALTA DE RECURSOS

INFLUÊNCIA

Essas obras são edificações 

antigas, em épocas que ainda não 

se ouvia falar em sustentabilidade, 

no entanto, pela escassez de 

materiais, falta de mão-de-obra, 

tecnologia e conhecimento, suas 

construções são consideradas, 

hoje, como uma arquitetura 

sustentável, e hoje são usados 

muitos conceitos nos grandes 

empreendimentos.

A preocupação com iluminação e 

ventilação natural é muito marcante 

na arquitetura colonial brasileira, 

pois sendo o Brasil um país 

tropical, em dias quentes esses 

dois aspectos tinham que ser bem 

trabalhados, por isso as casas 

possuem grandes aberturas em 

suas fachadas.

Os materiais empregados são 

matérias-primas originárias do local 

de construção e facilmente 

encontradas. Produzem paredes 

grossas nas edificações, impedindo 

dessa maneira a troca de calor do 

interior para o exterior dos 

ambientes, proporcionando um 

agradável conforto térmico.

LUISA RODRIGUES E SILVA



Os métodos de 

construção 

vernaculares, 

geram pouco 

impacto na região e 

menos resíduos na 

obra.

ADOBE

ARQUITETURA VERNACULAR

MATERIA PRIMA NATURAL

BAIXO CUSTO

NÃO GERA RESIDUOS

O adobe é uma técnica de 

construção natural onde o principal 

recurso utilizado para construí-lo é o 

barro, que é encontrado no próprio 

local da construção. O adobe foi 

utilizado por todas as grandes 

civilizações, podemos tomar por 

exemplo a Muralha da China, onde 

em boa parte de sua construção o 

bloco de adobe foi utilizado.

A fabricação dos blocos  requer a 

mistura de barro, palha e água. Estes 

"ingredientes" são pisoteados até 

formarem uma massa homogênea. 

Após este processo, a massa é 

colocada em fôrmas de madeira são 

deixados em locais reservados para 

secar. 

Vantagens do adobe:

•Rapidez no preparo dos tijolos 

•Em locais onde o sol é frequente 

sua produção é mais rápida 

garantindo qualidade e durabilidade 

•O conforto térmico é muito 

agradável 

•Baixo custo pois o principal material 

para construí-lo pode ser obtido no 

próprio local da construção 

•Os tijolos podem ser usados em 

vários tipo de construção 

Escritório IPEC – construído com adobe

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RomaniaDanubeDelta_MakingMaterialForCOnstructing0002jpg.JPG


SUSTENTABILIDADE

BARRO
CONSTRUÇÃO

VERNACULAR
MATERIA PRIMA 

NATURAL

As construções de adobe devem ser executadas sobre fundações de pedra 

comum ou concreto, cerca de 60 cm acima do solo para evitar o contato com a 

umidade ascendente (infiltração), que degradaria o adobe. Da mesma forma é 

importante a construção de coberturas com beirais a fim de proteger as 

paredes das águas de chuva.  As paredes devem ser revestidas para maior 

durabilidade.

Para testar a resistência coloca-se dois tijolos afastados em cerca de 30 cm e 

um terceiro em cima de ambos. Se não houver rachaduras, significa que o tijolo 

possui boa qualidade.

O uso de tecnologia tem facilitado a produção do adobe, em vários países são 

fabricadas máquinas que produzem esses elementos em escala industrial, e 

com boa qualidade.

Ana Vitória



BAMBU

Estudos científicos já comprovaram 

que a resistência a compressão, 

flexão e tração do bambu são 

superiores a do aço, ferro e concreto. 

Ele é um aço vegetal, e com diâmetro 

acima de 10 cm é ideal para a 

construção. Além disso, apresenta 

uma vantagem ambiental enorme, já 

que é grande coletor de dióxido de 

carbono suspenso na atmosfera, em 

uma taxa 20 vezes superior ao 

eucalipto, por exemplo, devolvendo 

oxigênio e gerando um crédito de 

carbono enorme, diminuindo assim o 

efeito estufa.

Madeira do séc. XXI

Arquitetura Vernacular 

07/09/2010

www.noticias.vrum.com.br

Para as estruturas construtivas, ele faz 

o papel de coluna viga, lastro, telha, 

forro, maçaneta, fachadas, divisórias e 

muros. Pode ser usado para alguns 

tipos de encanamento de água, com 

uma infinidade de possibilidades em 

peças decorativas e para mobiliário, 

revestimento, pisos, etc. Com 

resistência a compressão superior ao 

concreto armado e tração comparável 

à do aço, se mostra como grande 

trunfo para aliar as necessidades 

humanas ao respeito à natureza, 

ganhando espaço como a nova 

madeira do séc XXI.

De crescimento rápido (em três anos 

está pronta para o corte), uma 

toceira madura, depois de 10 anos, 

por quatro séculos vai produzir 20 

varas por mês, enquanto o eucalipto 

demora também 10 anos para 

produzir uma única peça, o que faz o 

bambu ser altamente renovável.

A durabilidade chega a ultrapassar 

25 anos, equivalente à do eucalipto, 

mas deve-se prestar atenção à 

proteção contra as intempéries. 

Problemas com pragas como brocas 

e carunchos, são resolvidos com 

tratamentos químicos apropriados, 

acrescentam os arquitetos da Ibi 

Arquitetura Consciente. Os mais 

comuns são o autoclave, boucherie ( 

em que a seiva é substituída por um 

composto formato de cloro, bromo e 

boro), a defumação e a imersão em 

água. Nas aplicações internas, a 

impermeabilização com verniz, 

seladora ou stain a cada dois anos 

preserva o bambu por vários 

períodos. 



AÇO VEGETAL 

Devido a sua 

resistência, o 

bambu é usado 

há séculos na 

construção civil 

em diversos 

países do mundo.

“Quando não há possibilidade do 

tratamento industrial, a sabedoria 

popular diz, por exemplo, que o 

bambu deve ser cortado na lua 

minguante, quando ele está menos 

inchado, poroso, portanto menos 

permeável. 

Em cada caso, o manejo adequado vai 

trazer usos ilimitados conversões mais 

vernaculares, tramas de encaixe, 

mosaicos decorativos, vigas, treliças, 

telhados, divisórias, elementos para 

paisagismo, revestimentos de 

paredes, e até laminados para piso, 

aliando flexibilidade, leveza, facilidade 

de manipulação, com efeitos estéticos 

extremamente originais”, dizem os 

arquitetos da Ibi.

Os designers e sócios da Bambu 

Brasileiro, Marcelo Ribas e Rafael 

Vasconcelos, dizem que usam o 

produto em forros de parede, 

rebaixamento de tetos, jardins, cercas, 

móveis, cachepôs, bangalôs, e 

também conjugados com outros 

materiais, como o metal, o alumínio e 

o PVC. 

“O segredo é saber aliar a matéria 

prima aos produtos industrializados, 

com o tratamento adequado a cada 

espécie e a escolha correta delas para 

determinado projeto, priorizando a 

questão ecológica, com o manejo e 

coleta seletivos das varas“, informam.

As edificações do bambu ainda são 

cerca de 30% mais caras do que as de 

alvenaria, e é imprescindível contratar 

um arquiteto para calcular 

corretamente as medidas das varas 

para o uso estrutural e fazer o 

dimensionamento do beiral e a 

proteção da fundação. Em geral, os 

fornecedores produzem a gramínea 

em matas cultivadas e manejadas 

para fins comerciais.

Das cerca de 1,3 mil espécies 

conhecidas, há pelo menos 400 no 

Brasil, sendo os tipos guadua, gigante 

e mossô os mais indicados para 

construção. No país de grandes 

florestas inexploradas de várias 

espécies (Acre, 38% do estado), todo o 

potencial já conhecido no mundo para 

a realização de obras de aspecto 

moderno e único, não é explorado, e a 

gramínea ainda é vista como a “ 

madeira do pobre”, apesar do trabalho 

intenso atenta o arquiteto da 

Bamboobali.

“ A solução para muitos de nossos 

problemas pode ser simples. 

A estrutura e o telhado de uma casa de 

100 m² de bambu, por exemplo, ficam 

prontos em uma semana, o que pode 

ajudar a diminuir o déficit habitacional, 

além da grande renovação do dióxido 

de carbono.

Precisamos de um representante no 

poder público que incentive o 

aprimoramento das técnicas e o que já 

é feito por aqui, mas ainda sofremos 

com a falta de informação”, completa.

Valéria Carvalho Simões



As pessoas que mais fazem uso dos 

iglus são os esquimós. Este abrigo 

requer a neve endurecida soprada 

pelo vento em noites anteriores, e 

compacta o bastante para ser cortada 

em blocos grandes e maciços, que 

são arrancados diretamente do chão 

e dispostos numa espiral ascendente 

até formar uma cúpula que será 

encimada pelo último tijolo, este 

funcionando como a pedra angular 

que sustentará toda a construção. A 

forma arredondada dos iglus, é muito 

importante, pois a neve que cair 

sobre eles irá escorregar para os 

lados, impedindo a sobrecarga de 

peso e evitando o risco de 

desabamento. As tempestades de 

neve e as geadas colaboram para 

que o iglu fique cada vez mais 

resistente. O calor é provido pelo 

corpo dos habitantes ou por uma 

fogueira. Geralmente a entrada é 

através de um buraco feito no chão 

para que o vento não entre  e; na 

frente deste buraco é construído um 

muro com blocos de neve 

semelhantes aos da construção, para 

que o vento não penetre facilmente e 

para evitar que a neve se acumule de 

forma a fechar a passagem.

As pessoas que 

mais fazem uso dos 

iglus são os 

esquimós, mas 

quem passa por 

desertos também 

usufrui dessa 

técnica construtiva.

IGLUS

ARQUITETURA VERNACULAR

TÉCNICA USADA 

PRINCIPALMENTE NOS 

POLOS, MAS TAMBÉM POR 

PESSOAS QUE ATRAVESSAM 

OS DESERTOS.



RESISTÊNCIA

ESQUIMÓS
PEDRA ANGULAR

CÚPULA
ISOLAMENTO TÉRMICO

CASA DE NEVE

Paula Peçanha



ÍNDIG Natureza 

transformada em 

moradia.

Recursos naturais e 

inesgotáveis. 

As ocas são habitações ocupadas 

por diversas famílias de índios de 

uma mesma tribo. 

„

Construídas com a ajuda de todos 

da tribo, podem chegar a 40 metros  

de comprimento. Não há divisão 

interna e os moradores se dormem 

em redes.

Os materias contrutivos se 

resumem a taquaras e troncos de 

arvores para a estruturação e 

palhas ou folhas de palmeira para a 

vedação.

A vida útil é de aproximadamente 5 

anos, mas  existem ocas de quase 

20 anos.

Apesar da ausência de janelas, a 

ventilação é eficaz e ocorre atraves 

da palha que faz a vedação. Só 

existem as aberturas de portas, 

normalmente nas extremidades do 

espaço.

O sistema construtivo das ocas 

parte da construção de arcos 

intertravados.

ARQUITETURA 

VERNACULAR

BRASIL

CONSTRUÇÃP VERDE



BRASIL

OCA

SUSTENTABILIDADE

ECODESIGN

ESTRUTURA



TERRA

ARQUITETURA DE TERRA

ARQUITETURA VERNACULAR

DATA: NO BRASIL, DESDE A 

COLONIZAÇÃO  PORTUGUESA.

FONTE PESQUISADA:

INTERNET

Técnicas de 

construção com 

barro, que utilizadas 

em local apropriado 

geram construções 

de baixo custo,

qualidade social e 

ambiental.

A terra é o material de construção 

natural mais importante e abundante 

na maioria das regiões do mundo.

São diversas as vantagens do barro 

em  relação aos materiais de 

construção industrial.

O barro tem a capacidade de absorver 

e expelir umidade mais rápido e em 

maior quantidade que os outros 

materiais construtivos, regulando o 

clima interior.

Igualmente aos outros materiais 

densos, o barro armazena calor. Em 

zonas climáticas onde as diferenças de 

temperatura são amplas, o barro pode 

balancear o clima interior.

O barro cru pode ser usado 

ilimitadamente. Só necessita ser 

triturado e umedecido com água para 

ser reutilizado.

O barro mantém secos os elementos 

de madeira e os preserva quando 

estão em direto contato com ele, 

devido ao seu baixo equilíbrio de 

umidade de 0,4 a 0,6% em peso e a 

sua alta capilaridade. Os insetos e 

fungos não podem destruir as 

madeiras nestas condições, já que os 

insetos necessitam de 14 a 18% de 

umidade, e os fungos mais de 20% 

para poder viver. Assim mesmo, o 

barro pode preservar

pequenas quantidades de palha dentro 

de sua massa.

Mas existem também algumas 

desvantagens:

A composição do barro depende do 

lugar de onde se foi extraído, podendo 

ter diferentes quantidades e tipos, 

argila, limo, areia e agregados. Por isso 

suas características podem variar de 

lugar a lugar e a preparação e a mescla 

para uma aplicação específica pode 

variar também. Torna-se necessário 

saber a composição específica do 

barro para poder julgar suas 

características e modificá-las com 

aditivos se for necessário.

O barro se contrai ao secar e através 

da evaporação da água podem 

aparecer fissuras. A retração linear 

durante a secagem oscila entre 3 e 

12% em técnicas como as que usam o 

adobe e entre 0,4 a 2% em técnicas 

que utilizam taipa ou blocos 

compactados. A retração pode ser 

diminuída reduzindo a quantidade de 

água e argila.

O barro não é permeável, então deve 

ser protegido contra a chuva e geadas, 

especialmente em estado úmido. As 

paredes de terra podem ser protegidas 

com barras impermeabilizantes ou 

tratamentos de superfícies.

A terra utilizada como material de 

construção leva diferentes nomes. Se 

denomina barro a mescla de argila, 

limo, areia, e agregados maiores. 



Letícia Souza

Madeira lyptus

REGULADOR
SISTEMA ESTRUTURAL

RAPIDEZ
TECNOLOGIA APROPRIADA

ECONOMIA DE ENERGIA

O adobe é uma técnica que utiliza o 

barro com pequena quantidade de areia 

como matéria prima. O barro deve ser 

bem sovado e moldado em formas de 

madeira, sofre o processo de secagem 

a sombra, e não recebe queima. 

É conhecida como Pães de Barro a 

técnica que consiste em moldar bolas 

de terra úmida e colocá-las sem 

argamassa. Um buraco é feito com os 

dedos na face exterior de cada um para 

melhorar a aderência da argamassa do 

reboco que se coloca posteriormente 

em ambos os lados e polida com uma 

pedra plana. São colocadas de três a

cinco fileiras por dia. Depois da 

secagem da parede, aplicam-se várias 

camadas de reboco de cal.

A técnica de construção do pau-a-

pique constitui-se em barro aplicado 

sobre um entramado de bambu.

O superadobe consiste em sacos de 

terra ou um tubo de polipropileno 

empilhados e socados com uma 

umidade de cerca de 20%. Possui alta 

resistência como parede estrutural.

A taipa de pilão constitui-se de paredes 

feitas de barro massado e calcado, por 

vezes misturado com cal para controlar 

a acidez da mistura que

vem a ser comprimida entre taipas de 

madeira desmontávies, removidas 

logo após estar completamente seca, 

formando uma parede de material 

incombustível e isotérmico natural e 

particularmente barato.

As moradias contemporâneas em que 

o barro é o material predominante não 

requerem nenhuma característica 

especial em sua aparência. Podem 

ser tradicionais ou contemporâneas, 

simples ou sofisticadas, humildes ou 

luxuosas.



ANDRÉS

Maurício Andrés Ribeiro

Arquiteto Ambientalista

Brasileiro de Belo Horizonte

Maurício Andrés Ribeiro é um 

arquiteto mineiro formado pela 

UFMG e referência na 

atividade ambiental.          

Escritor e gestor ambiental, 

Andrés tem uma característica 

interessante: é especialista em 

administrar conflitos. Gosta de 

ouvir todas as partes, de 

digerir problemas e tomar 

decisões de consenso. 

Ex-presidente do IAB-MG e 

membro do Conselho Superior 

do IAB, foi secretário de Meio 

Ambiente de Belo Horizonte 

(90-92), e Presidente da 

Fundação Estadual de Meio 

Ambiente de MG (95-98). De 

2001 a 2002 foi diretor do 

Conama. 

Hoje é assessor da Agência 

Nacional de Águas e foi 

professor na Faculdades 

Fumec-BH e Universidade 

Católica de Brasília

OS DEZ MANDAMENTOS  DA ÉTICA DA ENERGIA 

PARA A SOBREVIVÊNCIA DO HOMEM NA NATUREZA



Fernanda Mourão Braga

Andrés é autor de 

diversos artigos e livros, entre 

eles “Ecologizar ” , 4ª edição-

trilogia; “Tesouros da Índia para 

a Civilização Sustentável”; e 

“Ecologizando a cidade e o 

planeta” . 

O livro Ecologizar, em sua 4ª 

edição, é uma trilogia com um 

total de 18 capítulos nos quais 

se agrupam cerca de 200 

textos.

O primeiro volume trata dos 

princípios para a ação. Traz 

prefácios de Pierre Dansereau, 

professor emérito da 

universidade de Quebec em 

Montreal e de Pierre Weil, da 

Unipaz. 

Seus cinco capítulos abordam 

o tema das perspectivas da 

cultura, consciência, ecologia e 

evolução, valores humanos, 

economia.

O segundo volume do livro 

Ecologizar trata de métodos 

para a ação. Tem oito capítulos 

sobre a ação estratégica, ação 

federalista, gestão colegiada e 

sobre os temas setoriais da 

gestão da segurança, do clima, 

das águas, da cidade e da 

saúde.

O terceiro volume trata dos 

instrumentos para a ação. Tem 

cinco capítulos sobre os 

instrumentos de ordenamento

territorial, os regulatórios, os 

econômicos, os socioculturais e 

os instrumentos educacionais.

Cada livro tem uma relação 

bibliográfica e lista de questões 

que orientam uma leitura 

dirigida.

É uma edição ampliada, 

revista e atualizada, 

especialmente quanto a temas 

que tiveram grande avanço, 

como o do clima

ECOLOGIA
MEIO AMBIENTE

ÉTICA 
SUSTENTABILIDADE

COMPROMISSOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Nasceu na cidade de São Paulo, 

mas foi no Rio que morou grande 

parte de sua vida, e onde se 

encontra a maior parte de sua obra.

Foi por parte de mãe que teve mais 

contato com as plantas, desde mais 

tenra idade  quando a via cuidando 

de suas rosas, begônias, glandíolos 

e muitas outras espécies que 

cuidava em seu jardim, sendo que 

aos seus 8 anos de idade começou 

a cultivas suas próprias plantas

BMARX

Roberto Burle Marx (4 de agosto de 

1909 – 4 de junho de 1994) foi um 

artista plástico brasileiro, que se 

notabilizou como um dos maiores 

paisagistas, sendo reconhecido 

internacionalmente pela suas obras.

Num período de maus negócios 

em São Paulo, a família se viu 

tendo que ir para o Rio de Janeiro. 

Chegando lá, se estabeleceram na 

casa de familiares até que os 

negócios do pai começaram a 

melhorar e compraram um casarão 

no Leme.

Aos 19 anos teve um problema 

nos olhos, então se mudou para a 

Alemanha para se tratar, lá tendo 

um primeiro contato com as 

vanguardas artísticas.

Voltando para o Rio de Janeiro, 

Lucio Costa, seu amigo e vizinho o 

incentivou a entrar na Escola de 

Belas Artes, onde conviveu com os 

que hoje são os nomes mais 

reconhecidos da arquitetura 

moderna brasileira.



Seu primeiro projeto foi a Praça da 

Casa Forte, em Recife. No mesmo 

ano (1934) assumiu o cargo de 

Diretor de Parques e Jardins do 

Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo de Pernambuco. 

Durante o exercício desse cargo 

procurou usar muitas espécies 

nativas nacionais, onde começou a 

ganhar renome, sendo chamado 

para fazer os jardins do Edifício 

Gustavo Capanema, no Rio de 

Janeiro. O terraço jardim que 

projetou para o Edifício Gustavo 

Capanema é considerado um 

marco de ruptura no paisagismo 

brasileiro, dando uma cara mais 

nacional e rompendo com os 

padrões europeus, criando uma 

configuração inédita até então.

A partir de então passou a trbalhar 

com uma linguagem mais orgânica  

e evolutiva, identificando-se muito 

com as vanguardas artísticas 

como a arte abstrata, concretismo 

e construtivismo. Suas plantas se 

assemelhavam muito a telas 

abstratas, tamanha sua influência 

no estilo.

Rafael Moraes



ARQUITETO: DANIEL LIBESKIND

NASCIMENTO: 12 DE MAIO DE 

1946

CIDADE:  LÓDZ, POLÔNIA

NATURALIZADO AMERICANO EM  

1965

Daniel Libeskind é um arquiteto norte-americano, nascido em 1946, em Lódz 

(Polônia). Emigrou, em 1960, para os Estados Unidos da América.

Estuda Música em Israel e Nova York, exercendo profissionalmente enquanto 

músico. É diplomado em arquitetura pela Cooper Union School de Nova York 

(1970) e pós-graduado em História e Teoria da arquitetura pela Universidade de 

Essex, Inglaterra (1972). Leciona desde 1975 em diversos locais, tais como 

Londres, Michigan, Los Angeles, Harvard e Karlsruhe. 

Desde 1990 é membro da BDA (Bund Deutschen Architekten), da Academia de 

Belas-Artes e da Academia Europeia de Artes e Letras. Recebe em 1997 o 

Prêmio da American Academy of Fine Arts for Architecture, e o Kulturpreis, Berlim, 

entre outros, bem como diversas bolsas. Das várias publicações, destaca-

se Between Zero and Infinity , Nova York. 

A sua proposta para o IBA (International Bauausstellung), Berlim, (1987), Cidade 

Marginal , tal como outras, sintetiza a sua idéia de arquitetura: estabelecer 

conexões a diversos níveis numa realidade / sociedade desconexa e 

fragmentada, elaborando uma amostra de contemporaneidade; por isso mesmo 

os seus edifícios desconstroem-se e, almejando por vezes o impossível, são 

utópicos ou vanguardistas, como se andassem à frente do seu próprio tempo.

Trabalhando na macro escala, o conceito de ligação ou percurso é fundamental, 

gráfico (ou objeto de desenho) e estético, seja entre pontos físicos ou temporais, 

conectando funções ou infra-estruturas. 

Na complexa trama contemporânea de história, política, técnica, funções, formas, 

tenta através de um gesto aglutinar e conciliar, condensando a complexa 

realidade; obter num dado local um extrato de contemporaneidade, nas suas 

diversas facetas, incluindo a futurista, ou utópica; incluindo e elaborando 

igualmente o caos, as descontinuidades, os espaços residuais, todas as 

incongruências da nossa condição atual.

DANIEL



CONTEXTO

HISTÓRIA

ESCALA
MEMÓRIA

O primeiro prédio do arquiteto Daniel Libeskind na América Latina (acima) vai ser 

construído na capital paulista, mais precisamente, no bairro da zona sul do Itaim 

Bibi. O projeto, nomeado Vitra, vai ser lançado pela JHSF no fim do mês de 

novembro. A previsão é que as obras comecem em julho de 2011 e que o 

empreendimento seja entregue em 2013. O diferencial do empreendimento são as 

práticas sustentáveis adotadas por ele, além de placas solares localizadas na 

cobertura para sistema de aquecimento, no mínimo 20% de todo o material de 

construção e mobiliário serão extraídos e/ou fabricados regionalmente, em um raio 

de até 800km. A edificação vai contar com o uso materiais de alto desempenho, 

que contribuem para a redução do consumo de energia por equipamentos de ar-

condicionado e elevadores e as águas pluviais serão armazenadas e reutilizadas 

pela estrutura, a fim de preservar o ecossistema e a biodiversidade. A fachada do 

prédio ainda vai contar com vidros eficientes tipo “Low E”. O edifício, que será 

controlado por sistemas de gerenciamento inteligentes, também vai otimizar a 

gestão dos resíduos do canteiro de obras.

“Emocional, 

complexidade, 

inovação, 

expressivo, 

inesperado,  risco, 

memorável e 

democrático”

A residência acima possui elementos 

que contribuem para a 

sustentabilidade. O zinco, que é fixado 

à estrutura de madeira da casa, 

dispõe de um sistema de aquecimento 

solar para a água. Finas películas 

fotovoltaicas no revestimento da 

cobertura produzem eletricidade, e a 

água da chuva é coletada para o 

sistema de irrigação do jardim. A 

moradia é classificada como uma 

estrutura de baixo consumo de 

energia e está em conformidade com 

as rigorosas normas de economia 

energética da Alemanha 

Natália Amorim Assis



JORG
JORG STAMM

Arquitetura

Colômbia

Data: 07/09/2010

Fonte:http://bambus.rwthaachen.de/

eng/reports/joerg_stamm/referatsta

mm.html

Um terremoto perto de "Nevado del 

Huila" em junho de 94, após meses 

de forte chuva causou uma onda de 

lama de cerca de 20 m de altura, 

que entrou no vale do rio Paez. 

Mais de 2.000 pessoas foram mortas 

pela avalanche, 120.000 perderam 

suas casas e renda.

O projeto de Jörg Stamm, que tinha 

planejado uma ponte de bambu 

coberto, foi o escolhido pela 

comissão. A única condição era a 

emissão de uma comparação de 

custos com uma ponte de metal. 

As cestas de arame cheias de cascalho não recebem qualquer fundação e são 

expostas a perigo de lavagem pela maré alta. A ponte seria capaz de manter a 

posição de forma independente, sem ligação a terra, porque só os pilares tem 

fundação. O revestimento do piso é feito de concreto, pois a ponte está também à 

disposição de vários tipos de tráfego com uma largura de 2m. A construção 

suporta uma carga de um caminhão de até 2 toneladas. 

Primeiro foi instalado um teleférico para transporte de material, com o qual, como 

apoio a pequena ponte foi construída. Agora a preparação das transportadoras 

começou, por quem Jörg Stamm, não só em sua atividade como um carpinteiro 

foi exigido. Foi muito importante para obter os nativos usados para uma forma 

diferente de trabalhar. Mas ele conseguiu com uma boa equipe e compreensão. 

Após concluir todas as ligações o próximo passo era passar o transportador de 

duas toneladas no mesmo local. Os nativos foram muito céticos e tentaram 

convencer Stamm do fracasso de suas intenções. 



Valéria Carvalho Simões

PONTE  PARA  AUTOMÓVEIS  COM  VÃO  DE  ATÉ  150  METROS,  CONSTRUÍDA EM  BAMBU  POR  JORG  STAMM  NA  COLÔMBIA

Um projeto real de Jörg Stamm é o 

seu seminário de bambu. Após seis 

anos de experiência neste campo, 

Stamm decidiu levar a público o seu 

conhecimento inovador. 

Este seminário foi concluído em 

setembro de 2000 e mostrou que 

mesmo os trabalhadores sem 

experiência são capazes de produzir 

uma viga de bambu depois de apenas 

três dias, com muito pouco esforço. 

A ponte é a primeira construção em 

bambu edificada numa área urbana.



LELÉ
JOÃO FILGUEIRAS LIMA

ARQUITETO

NASCEU NO RIO DE 

JANEIRO

DIA 10 DE JANEIRO DE 

1932

FORMADO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO –

UFRJ

João Filgueiras Lima, o Lelé, é 

carioca de nascimento, radicado 

em Salvador e atuante em todo o 

país. Participou como protagonista 

de um dos momentos mais 

importantes do modernismo 

brasileiro, o nascimento de Brasília, 

projetando, construindo e 

colaborando com outros arquitetos, 

como Oscar Niemeyer. Ele foi 

capaz de desenvolver ao longo de 

sua carreira uma obra única, 

mesmo no contexto internacional, 

extremamente ligada a dois 

aspectos básicos da construção: o 

clima e a pré-fabricação.

Sua carreira peculiar é marcada, de 

forma aparentemente paradoxal, 

pela racionalização dos elementos 

pré-fabricados e pela suavidade 

com que as curvas conduzem a luz 

e o ar fresco para dentro dos 

ambientes.

Lelé persegue processos 

industriais com o objetivo de 

humanizar a construção. Vale 

lembrar que a obsessão do 

arquiteto, que culminou com a

Fábrica de Equipamentos 

Comunitários (Faec), em Salvador, 

e o Centro de Tecnologia da Rede 

Sarah (CTRS), começou quando, 

recém-formado, se viu em um 

canteiro de obras no meio do 

planalto central, com a 

responsabilidade de construir 

alojamentos para 2.500 operários. 

Foi assim que a construção de 

Brasília e o contato estreito com 

Oscar Niemeyer deixaram marcas 

indeléveis na carreira de Lelé.

Ele promoveu a melhoria das 

condições de vida nas cidades 

através de uma arquitetura 

produzida em série e eticamente 

comprometida com a construção de 

uma espacialidade adequada ao 

homem e ao ambiente em que está 

inserida.

Tanto a concepção quanto a 

imagem geral dos edifícios são 

recorrentes na obra de Lelé, 

reforçados pela utilização de um 

sistema construtivo já 

implementado e testado. Lelé faz 

questão de afirmar que não ocorre 

uma repetição, que cada edifício é 

um novo projeto, uma variação 

sobre o mesmo tema. De qualquer 

modo, ocorre uma idéia de estilo ou 

uma assinatura pessoal em suas 

obras.

O que também é percebido, não só 

em suas obras, mas em seus 

estudos e diagramas, tanto das 

formas, materiais, sistemas 

construtivos e implantação dos 

edifícios.

Seus conceitos de iluminação e 

ventilação natural são bem

resolvidos nos Hospitais da Rede 

Sarah Kubitschek (entre outros de 

seus projetos), em que a existência 

de coberturas em sheds e jardins 

internos faz com que os sistemas 

estejam integrados e unidos. Os 

jardins internos, em diferentes 

níveis, atende não somente as 

necessidades físicas, mas também 

o bem estar que devem estar 

presentes num green building: as 

visuais, a natureza presente no 

espaço, o intercâmbio entre o 

espaço interno e externo.

Soluções de

linguagem única, 

beleza plástica e 

integrada com os 

programas de 

necessidades dos 

prédios que 

executa.



Luisa Rodrigues e Silva

CONFORTO

VENTILAÇÃO
MODULAÇÃO

LUZ
PRÉ-FABRICAÇÃO

RACIONALIZAÇÃO

A idéia de concretizar uma 

arquitetura mais humana, preenchida 

por luz e ventilação natural, além de 

racionalizada e economicamente 

viável, tornou os projetos do Lelé um 

símbolo de boa arquitetura.

A força das suas propostas, capazes 

de romper a descontinuidade das 

políticas públicas, e penetrarem em 

grande parte de nosso território, 

mostra que a arquitetura pode, sim, 

ter sua parte num mundo e num 

Brasil melhor. 



NORMN

Estudou na 

Universida-de de 

Yale. Teve Richard 

Rogers como seu 

sócio no “Team 4" 

até fundar a Foster + 

Partners. Recebeu o 

21º Prêmio Prtizker.

Norman Foster nasceu em 

Manchester, Inglaterra em 1935. De 

origem humilde, passou por 

dificuldades para estudar, tendo até 

mesmo que largar a escola para 

trabalhar. Teve diversos empregos 

antes de se tornar arquiteto. Foster 

chegou a estudar direito comercial, 

mas deixou os estudos, novamente, 

para aderir ao Serviço Nacional da 

Força Aérea Britânica. Graduou-se, 

por fim, na Escola de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de 

Manchester, em 1961, na qual entrou 

aos 21 anos. Devido à sua aplicação 

nos estudos, ganhou uma bolsa para 

estudar na Universidade de Yale, 

aonde adquiriu o título de mestrado e 

conheceu Richard Rogers. Este veio a 

se tornar seu amigo próximo e, 

posteriormente em 1963, seu sócio no 

"Team 4", juntamente com Sue 

Rogers, Wolton Gorgie e sua esposa, 

Wendy. Em 1967 fundou a 

"Foster+Partners", a qual têm 

realizado grandes projetos no mundo 

inteiro e recebido, até a data, atual 

mais de 190 prêmios e menções pela 

excelência dos projetos, além de ter 

vencido mais de 50 concursos 

nacionais e internacionais.

TÍTULO: BARÃO DE THAMES BANK

NACIONALIDADE: BRITÂNICO

NASCIMENTO: 1 DE JULHO DE 

1935

STOCKPORT, CHESHIRE, 

INGLATERRA

PRÊMIOS:STIRLING PRIZE; 

PRITZKER 

ARCHITECTURE PRIZE; MINERVA 

MEDAL; PRINCE OF ASTURIAS 

AWARD



SUSTENTABILIDADE

FUNCIONALIDADE

TECNOLOGIA

CONCIÊNCIA
PREOCUPAÇÃO SOCIAL

BOA ARQUITETURA

Henrique Neves M. Santiago

Seus edifícios notáveis e projetos 

urbanos transformaram paisagens 

urbanas, renovaram o sistema de 

transporte e restauraram centros de 

cidades em todo o mundo. Muitos 

destes projetos inovadores estética e 

tecno-logicamente são baseados nos 

com-ceitos de sustentabilidade, 

estabel-ecendo novos padrões para a 

interação dos edifícios com o meio 

ambiente. Entre suas obras recentes 

estão alguns dos projetos 

arquitetônicos mais notá-veis dos 

últimos anos, incluindo a reconstrução 

do Reichstag em Berlim, o e o 

aeroporto internacional de Hong Kong.
Em seu currículo estão:

Cooperação com Buckminster Fuller 

em diversos projetos durante o período 

de 1968 a 1983; 

Condecoração com a medalha de ouro 

real do RIBA  em 1983 e em 1990;

Nomeação de cavaleiro em 1990 e 

recebimento da medalha de ouro do 

AIA em 1994;

Nomeação de Oficial da Ordem das 

Artes e Cartas pelo Ministério da 

Cultura na França em 1994;

Nomeação de Lorde Foster  em 1999

Recebimento do 21º Prêmio Prtizker 

em 1999



PORTO

NOME: SEVERIANO MÁRIO 

PORTO

NASCIMENTO: 1928, 

UBERLÂNDIA – MG

FORMAÇÃO: UNIVERSIDADE 

DO BRASIL, RIO DE JANEIRO, 

1954

Severiano Porto 

precisou vencer 

muitas barreiras para 

se manter durante 

mais de 30 anos em 

Manaus.

Filho de pernambucanos, Severiano 

Porto nasceu em Uberlândia, Minas 

Gerais, em 1928. Formou-se em 

arquitetura no Rio de Janeiro e foi 

morar em Manaus, quando ainda não 

existia nem a Zona Franca. O arquiteto 

viu oportunidade de trabalho onde 

muitos viam falta de perspectivas, 

afinal, Severiano Porto trocou o Rio de 

Janeiro no auge do Movimento 

Moderno pela misteriosa Amazônia - e 

não tinha noção do tremendo impacto 

que essa escolha teria sobre sua 

carreira e sua vida. Durante todo esse 

tempo, o arquiteto manteve escritório 

no Rio de Janeiro em sociedade com 

Mário Emílio Ribeiro. 

Em Manaus, teve oportunidade de 

projetar e acompanhar de perto obras 

importantes como o estádio de futebol 

Vivaldo Lima, ganhador de menção 

honrosa do IAB, em 1965, e sua 

própria residência, em 1971. Em todos 

os trabalhos deixou evidente a 

preocupação em contextualizar a obra 

de acordo com as necessidades do 

entorno. Também soube como integrar 

o homem em seu habitat convencido 

de que Manaus precisava de uma 

arquitetura própria, construída com 

madeira e palha, como fazia a 

população local.



ARQUITETURA

VERNACULAR
AMAZÔNIA

PALHA
TECNOLOGIA APROPRIADA

MADEIRA
Gabriela Jayme Cambraia

Suas obras foram concebidas sempre 

de modo a encontrar na localidade 

(como expressão social) uma forma e 

técnica adaptada à situação 

(geografia) e à circunstância (cultural e 

política). Também se resolve, a 

adaptabilidade ao clima, com a 

permeabilidade aos ventos disponíveis 

e se cria um "traçado urbano", 

definindo um território civilizado. Suas 

principais obras são a Sede da 

Suframa, Campus da Universidade de 

Manaus, Estádio Vivaldo Lima, Projeto 

de urbanização da praia da Ponta–

Negra, enttre outros.



SENDA

ARQUITETO MITSURU SENDA

NASCIDO NO JAPÃO

ATUANTE EM PROJETOS DE 

ARQUITETURA E DESIGN 

AMBIENTAL, FOCANDO NOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS.

Mitsuru Senda, arquiteto japonês, é 

fundador e presidente do 

Environment Design Institute (EDI). 

Sua área de atuação é em projetos 

de arquitetura e design ambiental. 

Desde 2004 preside a Association 

for Children Environment, uma 

organização dedicada ao estudo e 

pesquisa dos espaços para 

atividades infantis. Em seu amplo 

currículo destacam-se projetos de 

espaços públicos, esportivos e, 

especialmente, lugares dedicados 

ao lazer e à recreação infantil, onde 

já recebeu diversos prêmios, 

incluindo os Prêmio do Instituto de 

Arquitetos do Japão, Prêmio 

Associação de Paisagismo do 

Japão, o prêmio Good Design, 

entre tantos outros.

Senda esteve no Brasil em março 

de 2010 para uma série de três 

palestras em São Paulo, Porto 

Alegre e Curitiba da Conferência 

Internacional de Cidades 

Inovadoras. 

Senda foi um dos principais 

destaques da CICI2010, que reuniu

Aplicação de 

conceitos atuais 

empregados a 

questões de 

sustentabilidade 

nos projetos de 

urbanismo e 

arquitetura.

mais de 100 especialistas de todo o 

mundo para debater caminhos para 

a construção de realidades urbanas 

mais inovadoras, prósperas, 

humanizadas e que permitam o 

desenvolvimento econômico, social 

e ambiental das cidades. 

Com o tema “Em busca de uma 

arquitetura sustentável para o 

planeta”, Senda mostrou em sua 

palestra os projetos desenvolvidos 

pelo seu escritório em Tóquio.



DESIGN AMBIENTAL

VENTILAÇÃO
UNIFICAÇÃO

RELAÇÃO
SUSTENTABILIDADE

PARTICIPAÇÃO

Luisa Rodrigues

Especialista em design ambiental, 

Senda é autor, entre outros 

projetos, do Centro de Tênis de 

Xangai, na China, e do Tajima 

Dome, em Tóquio, no Japão -

primeiras construções do mundo a 

utilizar a tecnologia “ring-truss”, que 

permite que o teto abra, a fim de 

aproveitar ao máximo a luz natural. 

“Até agora, o design arquitetônico 

focava a independência, o 

simbolismo, a peculiaridade 

(autoria), características artísticas e 

que possuem uma tendência 

espacial voltada para o interior. Já o 

design ambiental, olha mais o 

exterior e foca nos problemas 

ambientais globais", afirma. E 

completa: “Muitos dos problemas 

ambientais também são resultantes 

de atividades ligadas à arquitetura”. 

Para que a arquitetura atual, além 

de estar em harmonia com o 

entorno, também seja um elemento 

de formação de um ambiente social 

saudável, Senda aponta quatro 

elementos importantes no design 

ambiental: relação, unificação, 

participação e sustentabilidade. Ou 

seja, antes de começar um projeto, 

é necessário fazer estudos para 

minimizar o consumo de energia e 

também para maximizar as fontes 

naturais. 

O profissional precisa explorar a 

tecnologia de forma sustentável, 

além de incorporar recursos e 

materiais que causem o menor 

impacto para o meio ambiente. 

“Uma construção que pode ser 

usada por mais tempo é uma 

construção que pode suportar 

mudanças de funções e também 

uma que adquira algum tipo de 

atrativo com o passar dos anos. 



SIMÓN

SIMÓN VELÉZ

Arquitetura

Colômbia

07/09/2010

Fonte:

www.Aroundtheworld.com.br/joom

Arquiteto colombiano Simon Velez leva 

o prêmio Prince Claus de 100 mil 

euros. 

Premiação destaca intelectuais e 

artistas que trazem novas abordagens 

para os assuntos de meio ambiente. 

O arquiteto colombiano Simon Velez 

ficou com o principal prêmio de 100 

mil euros no programa 2009 do Fundo 

Príncipe Claus. 

A premiação destaca intelectuais e 

artistas que trazem novas abordagens 

para os assuntos de meio ambiente. 

Simon Velez é conhecido por ter 

inventado um método de fundação e de 

telhados que utilizam bambu. O 

arquiteto transformou o bambu em um 

recurso sustentável que atende aos 

regulamentos de construção 

internacionais mais exigentes. Velez 

sintetizou o seu design natural e 

processos ecológicos no livro Grow 

Your Own House, e já projetou nos 

Estados Unidos, Alemanha, França, 

Brasil, México, Jamaica, Panamá, 

Equador, Índia, China, além da 

Colômbia.

O bambu é especial não só porque ele 

vence vãos longos, mas também por 

todo o seu potencial e por sua beleza.

Conforme a marcenaria Veléz 

(Colômbia), a escolha da espécie 

adequada, o sistema construtivo 

adequado a cada cultura, a 

compreensão e a maturidade para se 

trabalhar com um material cilíndrico em 

uma sociedade acostumada à 

edificações predominantemente 

retilíneas e a adequação da abordagem 

do projeto são os desafios de Simón.



A CASA DOS SONHOS

Na região cafeeira da Colômbia, no 

centro-oeste do país, o arquiteto 

Simón Veléz criou um novo conceito 

de alojamento a baixo custo, funcional 

e ecológico, baseando sua obra em 

árvores nativas e em seus 

conhecimentos de técnicas japonesas 

de construção com bambu. 

As casas que Vélez desenha com 

bambu de Guada não apenas são 

protegidas da chuva e do sol, como 

também da atividade sísmica da terra, 

Já que esse bambu possui fibras 

fortes e flexíveis que permitem 

desenvolver uma estrutura 

entrelaçada resistente aos tremores. 

Pouco a pouco as vigas de aço estão 

sendo substituídas por bambu, 

diminuindo assim uma das atividades 

de extração que mais deterioram o 

meio ambiente.

A idéia de Simón Vélez serviu não só 

para dar prestígio a um material criado 

pela natureza, como também para 

gerar uma alternativa de renda aos 

habitantes que antes viviam somente 

do plantio e da venda do café e agora 

dedicam-se à plantação de bambu 

para utilizá-lo na construção. 

No município de Ricaurte foi 

desenvolvido um projeto social de 

habitação que beneficiou cem famílias 

da região, melhorando a qualidade de 

vida dos habitantes com resistentes 

casas de bambu e com empregos 

gerados a partir da construção. 

Enquanto isso, em Pereira, foi 

construída uma catedral temporária 

com bambu que substituiu a antiga 

catedral destruída por um terremoto.

O motivo da demanda  de Veléz são 

suas construções amigas do meio 

ambiente, que têm como matéria-prima 

um novo material criado por ele: o 

bambu recheado. 

Trata-se da união da guadua, uma 

espécie de bambu, e o concreto. Tal 

matrimônio é feliz, já que a combinação 

provê o material de uma particular 

resistência na construção de casas e 

edifícios.

Seu pai, foi um dos primeiros arquitetos 

modernos colombianos que trabalhou 

com concreto. Mas desde a 

universidade Simón expressou sua 

rebeldia ao cimento, defendendo os 

elementos usados por seus avós. 

E a inovação veio com a síntese de 

tudo isso: o concreto dentro do bambu. 

"Essa descoberta permitiu me lançar a 

construções maiores", diz.

Depois de superar a desconfiança de 

muitos, o efeito visual de suas 

construções foi atraindo cada vez mais 

a atenção, até ultrapassar as fronteiras 

colombianas.

O marco nesse caminho foi sua 

presença na Expo Hannover de 2000, 

quando construiu o pavilhão da ONG 

ambiental ZERI (Zero Emissions 

Research Initiatives). 

Os "verdes" globais gostaram de sua 

proposta. Depois, Simón participou - no 

bosque chinês de Guangdong - do 

projeto de um dos primeiros destinos 

ecoturísticos do país: o Crosswaters 

Ecolodge. 

Entre muitos outros projetos de nível 

mundial, destaca-se a colossal 

construção do Museu Nómada, no 

Zócalo (praça central) da Cidade do 

México, no início deste ano. 

ESCOLHA DA ESPÉCIE
SISTEMA CONSTRUTIVO

ESTRUTURAÇÃO
SISTEMA DE ENCAIXES 

SEÇÃO CILÍNDRICA

Valéria Carvalho Simões



Tim Smith hoje é um empresário 

famoso, conhecido pelo seu 

trabalho,  sobre o projeto Éden em 

Cornwal ,na Inglaterra.

Nascido na cidade de 

Scheveningen , estudou na escola  

Vinehal, East Sussex ,  e escola de 

Crambrook na Inglaterra, e estudou 

arqueologia e antropologia em 

Kent.

Ele trabalhou como arqueólogo e 

depois entrou para o ramo da 

musica exercendo a função de 

compositor e produtor,chegou a  

ganhar sete discos de platina e de 

ouro como produtor.

Em 1987 ele mudou-se com a 

família para a cidade de Cornualha 

na Inglaterra.

Mais tarde ele iniciou o projeto  do 

Éden, um projeto de 80 milhões de 

dólares para construir dois biomas 

no terreno  que restou de uma 

mineração desativada, perto de 

uma aldeia de Bodelva.

Este é o autor da 

ideia de se criar 

um espaço onde 

poderia ser visto 

todas as espécies 

de vegetação do 

mundo.

SMIT

TIM SMIT

FONTE PESQUISADA

www.cornwal-caling.co.uk/eden/



IDEALIZADOR

EDUCAR
EMPREENDEDORISMO

INSERIR
POSSIBILIDADE

RECONSTRUIR

Joana Cândida

O projeto Éden visa educar as 

pessoas sobre as questões 

ambientais e incentiva as pessoas 

a terem uma maior empatia e a 

compreender melhor as questões 

relativa ao meio ambiente.

Nesse projeto Tim Smith foi 

tambem o responsável para 

arrecadar  fundos necessários  

para o projeto.

Ele foi nomeado CBE 

(Comandante da Ordem do 

Império Britânico) em 2002 e 

recebeu o Premio Kilgerran da 

Fundação, para Ciência e 

Tecnologia 2003.

Em 2006 ele foi agraciado por um 

doutoramento Honoris pela 

Universidade do Oeste da 

Inglaterra em reconhecimento de 

suas realizações  que tem sido  

fundamentais para levar o 

conhecimento às pessoas quanto  

a importância de respeitar a 

natureza, por promover a pratica 

de uma gestão consciente da 

relação entre as plantas, pessoas 

e recursos, fato que tem 

contribuído de forma notável tanto 

nacionalmente quanto 

internacionalmente para o 

crescimento sustentável nos 

setores de Turismo, Arquitetura e 

Paisagismo.

Tim Smith como um empresário 

altamente respeitado é conhecido 

também pela sua inteligência e 

sinceridade em questões como 

empresa social e 

empreendedorismo. 



BIO

BIOMASSA

BIOMASSA = MASSA 

BIOLÓGICA

FONTE DE ENERGIA 

RENOVÁVEL

BAIXAS QUANTIDADES DE 

POLUENTES

Esta energia é resultado 

da decomposição de 

materiais orgânicos 

como, por exemplo, 

esterco, madeira, 

resíduos agrícolas, restos 

de alimentos entre outros.

Do ponto de vista da geração de 

energia, o termo biomassa abrange 

os derivados recentes de organismos 

vivos utilizados como combustíveis 

ou para a sua produção. Na 

definição de biomassa para a 

geração de energia excluem-se os 

tradicionais combustíveis fósseis, 

embora estes também sejam 

derivados da vida vegetal (carvão 

mineral) ou animal (petróleo e gás 

natural), mas são resultado de várias 

transformações que requerem 

milhões de anos para acontecerem. 

A biomassa pode considerar-se um 

recurso natural renovável, enquanto 

que os combustíveis fósseis não se 

renovam a curto prazo. é utilizada na 

produção de energia a partir de 

processos como a combustão de 

material orgânico produzida e 

acumulada em um ecossistema, 

porém nem toda a produção primária 

passa a incrementar a biomassa 

vegetal do ecossistema. Parte dessa 

energia acumulada é empregada 

pelo ecossistema para sua própria 

manutenção. Suas vantagens são o 

baixo custo, é renovável, permite o 

reaproveitamento de resíduos e é



ENERGIA RENOVÁVEL

LIMPA
BAIXO CUSTO

ECOLÓGICA

Ana Paula Inácio

menos poluente que outras formas de energias como aquela obtida a partir de 

combustíveis fósseis. Um dos primeiros empregos da biomassa pelo ser 

humano para adquirir energia teve início com a utilização do fogo como fonte 

de calor e luz. 

O domínio desse recurso natural trouxe ao homem a possibilidade de 

exploração dos minerais, minérios e metais, marcando novo período 

antropológico. Óleos de fontes diversas eram utilizados em menor escala. O 

grande salto da biomassa deu-se com o advento da lenha na siderurgia, no 

período da Revolução Industrial.

Nos anos que compreenderam o século XIX, com a revelação da tecnologia a 

vapor, a biomassa passou a ter papel primordial também para obtenção de 

energia mecânica com aplicações em setores na indústria e nos transportes. A 

despeito do início da exploração dos combustíveis fósseis, como o carvão 

mineral e o petróleo, a lenha continuou desempenhando importante papel 

energético, principalmente nos países tropicais. No Brasil, foi aproveitada em 

larga escala, atingindo a marca de 40% da produção energética primária, 

porém, para o meio-ambiente um valor como esse não é motivo para 

comemorações, afinal, o desmatamento das florestas brasileiras aumentou nos 

últimos anos.

Para obtenção das mais variadas fontes de energia, a biomassa pode ser 

utilizada de maneira vasta, direta ou indiretamente. O menor percentual de 

poluição atmosférica global e localizado, a estabilidade do ciclo do carbono e o 

maior emprego de mão-de-obra, podem ser mencionados como alguns dos 

benefícios de sua utilização. No Brasil existem algumas iniciativas neste setor, 

sobretudo na seção de transportes. Há também investimentos para a utilização 

da biomassa como energia elétrica especialmente a partir dos rejetos das 

usinas de alcool (cana-de-açúcar).



CH3 CH2OH, também chamado álcool 

etílico e, na linguagem popular, 

simplesmente álcool, é uma substância 

orgânica obtida da fermentação de 

açucares, hidratação do etileno, 

encontrado em bebidas como cerveja, 

vinho e aguardente, bem como na 

indústria de perfumaria. 

No Brasil, o alcool é também muito 

utilizado como combustível de motores 

de explosão, constituindo assim um 

mercado em ascensão para um 

combustível obtido de maneira 

renovável e o estabelecimento de uma 

indústria, sustentada pela biomassa de 

origem agrícola e renovável.

O etanol é o mais comum dos 

álcoois. Os alcoóis são compostos 

que têm grupos hidroxilo ligados a 

átomos de carbono sp3. Podem ser 

vistos como derivados orgânicos da 

água em que um dos hidrogênios foi 

substituído por um grupo orgânico.

No Brasil os índios produziam o 

cauim, uma fermentação da 

mandioca cozida ou de sucos de 

frutas, mastigados e depois fervidos.

As técnicas de produção do álcool, 

na Antiguidade apenas restritas à 

fermentação natural ou espontânea 

Cientistas 

depositam a 

esperança de um 

futuro de energia 

limpa, que vão 

ajudar o progresso 

da humanidade sem 

agredir a natureza.

CANA

ETANOL:

FONTE DE ENERGIA 

RENOVÁVEL E PROVENIENTE 

DA CANA DE AÇUCAR

de alguns produtos vegetais, como 

açúcares, começaram a se expandir 

a partir da descoberta da destilação. 

Mais tarde, já no século XIX, 

fenômenos como a industrialização 

expandem ainda mais este mercado, 

que alcança um protagonismo 

definitivo, ao mesmo ritmo em que 

se vai desenvolvendo a sociedade 

de consumo no século XX. O seu 

uso é vasto: em bebidas alcoólicas, 

na indústria farmacêutica, como 

solvente químico, como combustível 

ou ainda com antídoto.

A demanda de etanol, produzido a 

partir de cana-de-açúcar, é, neste 

momento, o combustível mais

comum para os automóveis 

brasileiros, está cada vez crescendo 

mais. 

Muito deste crescimento está ligado à 

criação da tecnologia "flex-fuel", 

introduzida no país em 2003, que 

permite que os automóveis possam 

rodar de acordo com a escolha do 

proprietário do veículo, gasolina ou 

álcool, e, tirar partido dos preços 

regionais destes combustíveis.
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Paula Peçanha



O MÓDULO SOLAR 

FOTOVOLTAICO converte 

diretamente a energia da luz do 

Sol em energia elétrica confiável, 

limpa e sem interferências 

externas.

Matrizes de células solares são 

associadas de forma a produzir a 

tensão desejada pelo efeito 

fotoelétrico.

O sistema, quando previsto 

armazenamento, utiliza BATERIAS 

ESTACIONÁRIAS (banco de 

baterias), dimensionadas 

geralmente para suprir até quatro 

dias com insolação insuficiente, 

possibilitando a autonomia do 

sistema. Incorpora também 

CONTROLADOR ou 

REGULADOR DE CARGA, que 

carrega adequadamente a bateria, 

protege contra sobrecargas e 

descargas excessivas, evita o 

retorno de energia para o módulo, 

etc., e INVERSOR, que converte 

energia elétrica DC (corrente 

contínua) em energia AC (corrente 

alternada) para possibilitar a 

alimentação de cargas AC, 

geralmente em 110V.

Modulo solar fotovoltaico 

converte a energia da luz do 

sol para outros usos.FOTOV

PROJETO:ENERGIA 

FOTOVOLTAICA

LOCAL: EDIFICAÇÕES, 

VEICULOS EM GERAL

FONTE PESQUISADA: 

www.ecocasa.com.br
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Bruno Surerus

Importante lembrar que não 

substitui economicamente a 

energia convencional se esta 

estiver disponível a menos de 

aproximadamente 3 km do local. 

Não alimenta sistemas de 

aquecimento ou resfriamento de 

água, lâmpadas incandescentes, 

maquinas de lavar roupas e pratos, 

secadores de cabelo, ferro de 

passar, forno elétrico, micro-ondas, 

e outros equipamentos e motores 

de alto consumo de energia.   

A energia fotovoltaica pode ser utilizada de diversas maneiras e pode ser 

colocada em vários locais. Nas edificações pode ser colocado sobre os 

telhados ou ate mesmo nas fachadas. Em navios ou barcos é utilizado na 

parte superior onde possui maior incidência solar. Nos automóveis também é 

colocado no teto do veiculo na parte superior. 

Com todos estes usos é importante lembrar que é colocado onde durante o 

dia receba o maior tempo de luz. Se for na fachada de uma edificação tem 

que escolher a fachada que receba maior sol. Já no telhado a placa tem que 

ser colocada em uma inclinação que varia de acordo com a localidade e 

voltada para onde o sol alimenta por mais tempo. 



Valéria Carvalho Simões

Energia geotérmica é um tipo de 

energia que funciona graças à 

capacidade natural da Terra e/ou 

da sua água subterrânea em reter 

calor, e consiste em transferir 

esse calor, num sistema 

composto de canos subterrâneos 

e de uma "bomba de sucção de 

calor", para aquecer ou arrefecer 

um edifício.

 
As vantagens dos sistemas geotérmicos são tais que:

 permitem poupar energia (75% de electricidade numa casa) uma vez 

que substituem ar condicionado e aquecedores eléctricos.

são muito flexíveis, uma vez que podem ser facilmente subdivididos ou 

expandidos para um melhor enquadramento, (e aproveitamento de 

energia) num edifício, e isto, ficando relativamente barato.

libertam relativamente menos gases poluentes para a atmosfera que 

outras fontes de energia não renováveis, como indicam os dados:

Países   que   mais   usam 

Energia   Geotérmica:

Itália

Hungria                                       

Estados Unidos

Portugal  

ENERGIA GEOTÉRMICA

http://id.irel.gov/geother

mal/index.html

Uma bomba de sucção de calor é 

a componente do sistema que 

necessita de energia eléctrica para 

poder funcionar. O seu papel 

consiste em extrair energia 

térmica da Terra para um edifício 

durante o inverno e o contrário 

acontece durante o verão onde 

transfere o calor do edificio até 

uma zona mais fria da Terra, assim 

mantendo-o fresco.

Para isto, a energia térmica tem 

de viajar através de um meio 

líquido contendo uma solução que 

previne a gelificação da água nos 

locais onde ela atinge 

temperaturas baixas.

SEGUINDO O ESQUEMA :

A mudança aquecimento / 

arrefecimento pode ser feita 

através de uma simples 

alteração num termostato de 

interior. Esta simplicidade é 

devida ao facto de que, uma vez 

que é no mesmo sistema de 

canos, que ocorrem estes dois 

processos, basta um carregar de 

botão para inverter o sentido de 

transferência do calor.

GEOTR



Valéria Carvalho Simões

Porém, este sistema contém 

algumas desvantagens a ter em 

consideração:

 se não for usado em pequenas 

zonas onde o calor do interior da 

Terra vem á superfície através de 

géiseres e vulcões, então a 

perfuração dos solos para a 

introdução de canos é 

dispendiosa.

 os anti-gelificantes usados nas 

zonas mais frias são poluentes: 

apesar de terem uma baixa 

toxicidade, alguns produzem 

CFCs e HCFCs.

 este sistema tem um custo 

inicial elevado, e a barata 

manutenção da bomba de sucção 

de calor (que por estar situada no 

interior da Terra ou dentro de um 

edifício não está exposta ao mau 

tempo e a vandalismo), é 

contrabalançada pelo elevado 

custo de manutenção dos canos 

(onde a água causa corrosão e 

depósitos minerais).

Central energética “hot dry rock” Nos processos geotérmicos existe 

uma transferência de energia por 

convecção tornando útil o calor 

produzido e contido no interior da 

terra.

O aproveitamento também pode 

ser feito utilizando a tecnologia de 

injecção de água a partir da 

superfície em maciços rochosos 

quentes.

A utilização ideal da energia 

geotérmica é em cascata, a 

temperaturas progressivamente 

mais baixas, até cerca dos 20ºC 

(Diagrama de Lindal).

Atualmente existe também a 

utilização de ciclos binários na 

produção de energia eléctrica e de 

bombas de calor (BCG) no caso 

de utilizações directas.

1-Injecção perfurante com bomba 

perfuradora

2-Sistema de fractura estimulada

3-Produção da perfuração longa

4-Permutador de calor

5-Edifício da turbina

6-Arrefecimento

7-Reservatório de calor, 

subterrâneo, para excesso de 

calor

8-Observatório da perfuração 

longa (“borehole”)

9-Cargas eléctricas e calor

ENERGIA
GEOTERMIA

CALOR
SUSTENTABILIDADE

TECNOLOGIA



GLPS

GESTÃO LOCAL PARA 

A SUSTENTABILIDADE

CIDADE: BARCELONA

PAÍS: ESPANHA

POPULAÇÃO: 1,6MILHÃO

A gestão local para a 

sustentabilidade trata-se de 

utilizar os recursos de 

maneira equilibrada em 

função das necessidades da 

população, sem prejudicar as 

gerações futuras. Uma 

gestão local baseada em 

desmatamento ou na 

exploração intensiva dos 

recursos pesqueiros 

simplesmente não tem futuro, 

não é sustentável. A visão da 

Gestão Local para a 

Sustentabilidade envolve 

processos produtivos, estilos 

de

vida e de consumo e o 

destino final de resíduos 

sólidos e

líquidos.

A Agenda 21 Local é um 

processo de 

desenvolvimento de políticas 

que visam a 

sustententabilidade e a 

construção de parcerias 

entre autoridades locais e 

outros setores para 

implementá-las.

A sua base é a criação de 

sistemas de gerenciamento 

que levem o futuro em 

consideração. Este 

gerenciamento deverá:

• integrar planejamento e 

políticas

• envolver todos os setores 

da comunidade

• focalizar resultados em 

longo prazo

Trata-se, portanto, de um 

instrumento importante para 

a construção da democracia 

participativa e da cidadania

ativa no país.

BARCELONA , LÍDER 

EM ENERGIA SOLAR

Barcelona foi a primeira 

cidade européia a ter uma 

Lei de Energia Solar 

Térmica que entrou em 

vigor em 2000 e tornou 

obrigatória a utilização da 

energia solar para 

abastecer 60% da água 

quente em todas as novas 

construções e edifícios 

reformados.

Com o objetivo de ter o 

mais amplo consenso 

possível para o 

desenvolvimento, foi criada 

a Mesa Cívica da Energia 

envolvendo poder público, 

entidades sindicais, 

empresas e organizações 

da sociedade civil

local.

Gestão em Barcelona regulamenta a 

incorporação de captação de energia solar 

térmica para sistemas de produção de 

água quente sanitária nos edifícios da 

cidade, reduz o consumo de energia e 

promove a geração de energia de fontes 

renováveis.

Foi criada também a 

Agência Local de Energia, 

que além do monitoramento 

e cumprimento da lei solar, 

iniciou um plano de 10 anos 

(o Plano de Energia de 

Barcelona) para reduzir o 

consumo e promover a 

geração de energia por meio 

de fontes renováveis.

Objetivos

Para a Lei de Energia 

Solar Térmica: regulamentar 

a incorporação de captação 

de energia solar térmica 

para sistemas de produção 

de água quente sanitária nos 

edifícios da cidade. 

Para a Agência Local de 

Energia: reduzir o consumo 

de energia e promover a



Fernanda Mourão Braga
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ENERGIA

geração de energia de 

fontes renováveis.

Resultados

Barcelona aumentou em 

quase 20 vezes a superfície 

de painéis solares para 

aquecimento de água na 

cidade, passou de 1,1 m² por 

mil habitantes em 2000 para 

19 m² por mil habitantes em 

março de 2005.

As licenças solicitadas 

para a instalação de painéis 

solares aumentaram de 

1.650 m² em 2000 para 31 

mil m² em 2005.

A Agência Local de 

Energia de Barcelona, além 

de energia solar, iniciou as 

seguintes ações: melhoria 

na eficiência da iluminação 

pública em 59%; 

substituição das lâmpadas

tradicionais nos semáforos 

por LEDs, resultando em 

economia de energia de 

87%; consolidação das 

regulamentações de energia

solar de Barcelona, que se 

tornaram modelo para outros 

municípios que adotaram a 

iniciativa. Mais de 20 

autoridades locais 

espanholas seguiram o bom 

exemplo da cidade. 

Barcelona comprometeu-se

com a criação de 100 mil m² 

de painéis solares, que 

juntos irão reduzir as 

emissões de carbono da 

cidade em 15 mil toneladas 

por ano.



Soluções de

linguagem única, 

beleza plástica e 

integrada com os 

programas de 

necessidades dos 

prédios que 

executa.

MAR
MAREMOTRIZ

ENERGIA ALTERNATIVA

RENOVÁVEL

UTILIZA –SE DAS ONDAS DO 

MAR E DA MARÉ PARA 

PRODUZIR ENERGIA 

ELÉTRICA

Energia renovável é aquela 

originária de fontes naturais que 

possuem a capacidade de 

regeneração (renovação), ou seja, 

não se esgotam.  Ao contrário dos 

combustíveis não-renováveis 

(como os de origem fóssil, por 

exemplo), as fontes de energias 

renováveis, no geral, causam um 

pequeno impacto (poluição, 

desmatamento) ao meio ambiente. 

Portanto, são excelentes 

alternativas ao sistema energético 

tradicional, principalmente numa 

situação de luta contra a poluição 

atmosférica e o aquecimento 

global. 

A energia maremotriz, energia da 

qual se pode gerar eletricidade 

através da utilização da energia 

contida no movimento de massas 

de água causado pelas marés, 

pode ser obtida através da energia 

potencial pela diferença de altura 

entre as marés alta e baixa e da 

energia cinética das correntes 

devido às marés.

Numa  central   de  aproveitamento

da energia das ondas, tira-se 

partido do movimento oscilatório 

das mesmas. Tal é conseguido 

criando câmaras ou colunas em 

zonas costeiras. Essas câmaras 

estão, parcialmente, cheias de 

água, e têm um canal aberto para o 

exterior por onde entra e sai ar. 

Quando a onda se aproxima, a 

água que está dentro da câmara 

sobe, empurrando o ar para fora, 

através do canal. Quando a onda 

desce, dá-se o movimento 

contrário.

No canal de comunicação de 

entrada e saída do ar existe uma 

turbina que se move, consoante o 

movimento do ar na câmara. Tal 

como nos outros casos, a turbina 

está ligada ao gerador elétrico, 

produzindo eletricidade.

Outra forma de aproveitar a energia 

dos oceanos é tirando partido do 

movimento constante das marés. 

As centrais de aproveitamento da 

energia das marés funcionam de 

forma semelhante às barragens 

hidroelétricas. De tal forma, que 

implicam a construção de grandes 

barragens, atravessando um rio ou 

um estuário. Quando a maré entra 

ou sai da foz do rio, a água passa 

através de túneis abertos na 

barragem. As turbinas, colocadas 

nesses túneis, movimentam-se 

consoante as idas e vindas das 

marés. 

No entanto, saliente-se que a 

implementação de ambos os tipos 

de centrais é bastante complicada, 

sendo necessário um conjunto de 

características muito especiais.
SISTEMA MAREMOTRIZ COM RESERVATÓRIO
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No caso do aproveitamento da 

energia das ondas, é necessário 

escolher locais onde estas sejam 

continuamente altas, o que significa 

que a central tem de suportar 

condições adversas e muito 

rigorosas, enquanto que na energia 

das marés, as barragens também 

têm de ser bastante resistentes.

Estes equipamentos podem 

exercer grande influência sobre a 

qualidade da água e a cadeia 

alimentar de aves, peixes e 

invertebrados. A interferência na 

vida dos peixes pode ainda causar 

impactos em muitas regiões, onde 

certas espécies representam 

grande importância para a pesca 

comercial.

Além das necessidades físicas, é 

preciso analisar a viabilidade 

econômica, para a construção de 

uma central, é necessário um 

grande investimento em barragens, 

comportas e turbinas hidráulica. 

Além disso, a água salgada, devido 

a seu elevado poder de corrosão, 

exige a utilização de materiais 

especiais na construção dos 

equipamentos, o que aumenta os 

custos.

Como exemplo, tem-se a Usina de 

La Rance, quando começou a ser 

construída em 1960, na costa da 

Bretanha (França). O sistema 

consiste em uma barragem de 

332,5m de comprimento que se 

estende por 750m no estuário, e 22 

km2 de área da bacia, com o 

aproveitamento de um desnível de 

8 m. Ela foi projetada para fornecer 

energia para 300.000 habitantes.



60% das emissões 

globais de metano 

são provenientes 

dos costumes 

humanos: aterros, 

minas, operações 

com gás e 

petróleo e 

agricultura. 

META

FONTE PESQUISADA: 

http://www.oecocidades.com/201

0/11/15/toronto-testa-caminhao-

de-lixo-movido-a-lixo/

http://ecotrilha.blogspot.com/200

7/04/criao-de-mercado-de-

metano-no-mundo.html

O metano é um hidrocarbono e o 

principal componente do gás natural, 

assim como poderoso gás causador do 

efeito estufa. No mundo todo, uma 

enorme quantidade de metano é 

lançada na atmosfera em vez de ser 

recuperada e usada como combustível. 

Cerca de 60% das emissões globais de 

metano são provenientes dos 

costumes humanos: aterros, minas e 

operações com gás e petróleo e 

agricultura.

A China, a Índia, os Estados Unidos, o 

Brasil, a Rússia e outros países euro-

asiáticos respondem por quase metade 

de todas as emissões antropogênicas 

de metano. As fontes de emissão de 

metano variam significativamente entre 

os países. Por exemplo, as duas 

principais fontes de emissão de 

metano na China são a mineração de 

carvão e a produção de arroz. A maior 

parte das emissões de metano na 

Rússia provém dos sistemas de gás 

natural e petróleo; na Índia, as 

principais fontes são a produção de 

arroz e a criação de rebanho e, nos 

Estados Unidos, os aterros são a 

principal fonte de emissões de metano.

PRODUÇÃO DE METANO
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Em Toronto, Canadá, está sendo 

testando um  caminhão de lixo movido 

a gás natural. O combustível do veículo 

é produzido com os mesmos resíduos 

que ele coleta que são processados 

em um biodigestor onde todo o lixo 

orgânico é concentrado. Com a 

decomposição  desse material é 

gerado o gás metano, um gás que 

contribui cerca de 20 vezes mais que o 

dióxido de carbono para o efeito estufa. 

Costumeiramente o metano produzido 

na usina biodigestora era queimado e, 

assim, transformado em dióxido de 

carbono e água. 

Porém ele pode ser usado para 

produzir energia. Para isso, precisa ser 

processado até ficar semelhante ao 

gás natural. 

A produção de gás gerada pelos 

resíduos orgânicos deverá ser 

capaz de mover toda a frota local de 

quase 300 caminhões de lixo. Como o 

gás natural é muito menos poluente do 

que o diesel, usado até agora, o 

resultado líquido para o inventário de 

emissões de gases do efeito estufa de 

Toronto será equivalente a retirar 4 mil 

carros das ruas.



Exige 

investimento 

porém não há 

custo de 

manutenção ou 

combustível. 

Energia limpa e 

barata.

A energia eólica é uma alternativa 

sustentável por ser uma fonte de 

energia renovável – não esgotável.

Aerogeradores movidos pelo vento 

fazem a conversão da energia eólica 

para energia elétrica sendo a opção 

mais adequada para regiões com 

escassez hidrica.

EUA lideram ranking de produção de 

energia eolica, tendo na California três 

grandes fazendas para sua produção.

Alemanha e China seguem como 

principais produtores dessa energia. 

Alto custo na construção dos 

aerogeradores é compensado pelo 

baixo custo de manutenção e a 

disponibilidade de combustível natural 

(vento).

As maiores preocupações 

relacionadas a exploração da energia 

eolica se referem ao impacto na 

paisagem e efeito sobre as 

populações de passaros selvagens no 

local das turbinas.

VENTO

ENERGIA EÓLICA

PARQUES EÓLICOS

AEROGERADORES

ENERGIA LIMPA

VENTO

ENERGIA EÓLICA
VENTO = ENERGIA

SUSTENTÁVEL
PARQUES EÓLICOS
AEROGERADORES
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ASAS
PROJETO: PROJETO ASAS 

COORDENADORA: NATACHA 

RENA

LOCAL: AGLOMERADO DA 

SERRA/MG

DESTINAÇÃO:

DATA: 2007

O ASAS tem como objetivo o 

Trabalho e a Inclusão Social, 

a melhoria da qualidade da 

produção artesanal em 

grupos de jovens e terceira 

idade, capacitação de 

indivíduos de comunidades 

de baixa renda

O projeto ASAS é um  projeto de 

extensão da Universidade Fumec

e tem a coordenação da  

professora Natacha Rena. Tem 

como  intuito a  capacitação  

alunos da Escola Municipal Pe. 

Guilherme Peters, pertencente ao 

Aglomerado da Serra. No início, 

em 2007 tinha apenas a 

participação dos professores e 

alunos da universidade e tem o 

apoio do UniSol (Universidade 

Solidário) e Banco Santander. 

Coordenado por Schirley Maria 

Araújo e Suzana Oliveira, o 

Projeto está há três anos em 

atividade.

O ASAS tem como objetivo o 

Trabalho e a Inclusão Social, a 

melhoria da qualidade da 

produção artesanal em grupos de 

jovens e terceira idade, 

capacitação de indivíduos de 

comunidades de baixa renda para 

o desenvolvimento de produtos, 

colaborando com a criação e o 

desenvolvimento de um trabalho 

artesanal de qualidade e com 

características específicas da 

comunidade.



DECORAÇÃO
INCLUSÃO SOCIAL

ARTESANATO

SOCIEDADE
AUTO ESTIMA

COMUNIDADE

Amanda Aparecida Lobato César

“Com esta nova parceria 

conseguimos um grande avanço 

nos trabalhos, construímos uma 

oficina de estamparia completa 

no Aglomerado, além de 

produzirmos uma coleção de 

objetos com fortes 

características do cotidiano da 

comunidade”, ressalta Natacha 

Rena. A oficina de estamparia 

se solidificou e passaram a ser 

oferecidas oficinas de costura, 
encadernação e audiovisual.

O projeto tem proporcionado um 

cruzamento de ações de 

capacitação, tais como 

orientação com metodologia 

específica para trabalhar um 

reposicionamento subjetivo e 

criativo do artesão de baixíssima 

renda perante um novo mercado 

consumidor mais exigente 

através: da formação de 

repertório estético geral e 

histórico e também de 

atualização cultural (incluindo 

tendências na moda, no design e 

na decoração).

Para a comunidade do 

Aglomerado da Serra é 

fundamental a implementação de 

projetos como este, melhorando 

sua condição econômica, sua 

capacidade de inserção social e 

sua auto-estima. Para a 

Universidade FUMEC, a 

participação em projetos de 

responsabilidade social consolida 

a atuação de alunos e 

professores em processos de 

ensino, pesquisa e extensão a 

partir de uma prática relacionada 

a problemas reais da nossa 

sociedade.



FIBRA
AUTORES: THIAGO MAIA, 

CLÁUDIO FERREIRA, BRUNO 

THEMER E BERNARDO 

FERRACIOLI

LOCAL: RIO DE JANEIRO

DESTINAÇÃO: DESIGN 

SUSTENTÁVEL

DATA: 2004

FONTE PESQUISADA:  

http://www.fibradesign.net

Agência de design que 

atua nas áreas de 

desenvolvimento, 

aplicação e pesquisa 

de novos materiais, 

provenientes de 

recursos naturais 

renováveis.

A fibra é um estúdio de  design 

sustentável que enxerga a 

inovação como uma ferramenta 

capaz de enfrentar a transição da 

sociedade rumo a sustentabilidade, 

e de promover o surgimento de 

uma nova geração de materiais, 

processos, produtos e serviços 

mais sustentáveis buscando  o 

menor impacto ambiental em seus 

produtos, considerando sempre os 

aspectos sociais e econômicos de 

seu ciclo de vida.  

A comunicação é  parte 

fundamental do processo de 

criação, e todo projeto é encarado 

como um veículo de disseminação 

de conceitos de sustentabilidade. 

Seus projetos de espaços são 

focados na relação do ser humano 

com o ambiente, considerando-se o 

layout e distribuição do espaço, 

mobiliário, sinalização, identidade 

visual, iluminação, sonorização, 

entre outros. O uso de produtos 

sustentáveis proporciona ao 

usuário a experimentação sensorial 

dos conceitos do projeto, o que 

torna sua disseminação mais 

abrangente.



ENERGIA

SEGURANÇA
SISTEMA ESTRUTURAL

HUMANO
SOCIAL

CICLO DE VIDA
Amanda Aparecida Lobato César

Por meio de uma metodologia 

própria e reconhecida, com 

ênfase na sustentabilidade da 

cadeia produtiva, a Fibra 

pesquisa e desenvolve materiais 

em parceria com profissionais de 

setores co-relatos, com o 

objetivo de levar esses materiais 

ao mercado.

Alguns dos produtos projetados 

pela Fibra são o Skate Folha 

Seca, que utiliza um material 

desenvolvido pela própria Fibra -

o BIOplac, uma mistura de 

famílias botânicas (palmáceas, 

gramíneas, bromélias, entre 

outras). 

Outro projeto interessante é a 

bicicleta Chico, que é fabricada 

em laminado de bambu orgânico 

e que acompanha o 

desenvolvimento natural da 

criança, contribuindo para a 

redução no uso de materiais e 

estimulando a consciência 

ambiental nos pequenos. O 

projeto foi premiado com troféu 

de prata na categoria Eco-design 
do prêmio IDEA Brasil, em 2009.

A Fibra utiliza quatro indicadores 

de sustentabilidade para fazer 

uma breve descrição das 

características mais relevantes 

de sustentabilidade de seus 

projetos. Os indicadores 

utilizados são:

Energia: O produto utiliza 

energia de forma sustentável, 

tanto em sua produção quanto 

em seu uso;

Segurança: O produto é atóxico 

no uso e no descarte, e sua 

produção não envolve detritos 

tóxicos ou a perturbação de 

ecossistemas;

Ciclo de Vida: O produto é 

fabricado com materiais e 

componentes que se inserem de 

alguma forma em um ciclo de 

vida contínuo; e

Humano e Social: A cadeia do 

produto promove o 

desenvolvimento humano 

sustentável, seja nas condições 

de trabalho e comércio, seja na 

disseminação de conceitos de 

sustentabilidade.

O design de materiais é uma 

ciência moderna, que aproxima 

a engenharia de materiais ao 

design de produtos. Skate Folha seca 

Domo Asta

Eco Prancha

Mesa Bruno

Eco Brindes

Bicicleta Chico



Processo que permite 

utilizar o resíduo de 

couro na fabricação 

de blocos com 

melhor isolamento 

térmico e podendo 

substituir  blocos 

convencionais.

COURO

COUROECOL

EMPRESA USA RESÍDUOS 

DE COURO PARA 

FABRICAR BLOCOS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL.

O processo desenvolvido pela 

Couroecol, e que foi desenvolvido 

com recursos próprios, consiste no 

trituramento de resíduos da 

industria e adição de um 

aglutinante, que neste caso é feito 

a base de água e não poluente. O 

aglutinante já foi patenteado pela 

empresa. O couro vem das aparas 

e resíduos oriundos da fabricação 

de calçados, maior parte de 

Franca, cidade onde se concentra 

grande parte da indústria calçadista 

de São Paulo.

A massa resultado deste processo 

é transferida para moldes, 

prensada e transferida para o 

processo de secagem, conhecido 

como cura.

Na prensagem convencional a 

água contida na massa é retirada 

pela alta pressão, carregando 

produtos químicos utilizados no 

processo de fabricação do couro, 

entre eles o cromo, o enxofre e o 

alumínio. "No nosso processo, 

paramos de prensar antes de 

começar a sair água", informou 

Garcia Junior , dono da empresa.



RECICLAGEM

ECONOMIA
REAPROVEITAMENTO

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

Ana Paula inácio

Outra diferença do processo 

convencional de fabricação de 

blocos de concreto é a secagem 

natural ao ar livre, o que evita a 

emissão de gases que ocorre na 

secagem industrial em fornos. O 

tempo de secagem dos blocos é 

em média sete dias, o mesmo 

tempo requerido na secagem dos 

blocos de concreto.

Segundo Garcia Junior os blocos 

da Couroecol são até 50% mais 

leves que os blocos de concreto e 

são isolantes térmicos e tem 

eficiência de 40% no isolamento 

acústico.

O produto tem alta durabilidade, 

característica adquirida com a 

adição de cromo ao couro pelos 

curtumes, disse Garcia Júnior.

Segundo ele, ao utilizar os blocos 

de resíduos, o custo nas obras 

diminuirá pois não será necessário 

fazer os acabamentos 

convencionais, as paredes podem 

receber apenas uma camada de 

massa acrílica para 

impermeabilizá-las.



O Sisal é um vegetal da família 

Agaváceae  que vem sido muito 

utilizado para fins comerciais.

Ele é uma planta de regiões 

semiáridas sendo aqui no Brasil 

cultivada nos estados da Paraíba 

e da Bahia.

Na cidade de Valente, no estado 

da Bahia, está localizada o maior 

produtor  mundial ,fato que 

possibilita manter no campo o 

homem das lavouras, nessa 

época das discursões sobre a 

degradação ambiental.

A partir dos três anos de vida ,a 

planta  já pode ter suas folhas 

transformadas em fibras 

medindo de 90 a 120 cm de 

comprimento.

A vida útil da planta é de 6 a 7 

anos, sendo que a cada 6 

meses sua folhas são cortadas.

Ao final da vida a planta gera 

uma haste em formato de flecha 

onde localiza-se suas semente 

que irão gerar uma nova planta.

Sisal, o uso dessa 

planta possibilita a 

substituição, 

ecologicamente 

correta, das fibras  

sintéticas 

derivadas do 

petróleo.

SISAL

MATERIAL E TECNOLOGIA

FONTE PESQUISADA: Instituto 

DE TECNOLOGIA INTUITIVA E 

BIO-ARQUITETURA



OPORTUNIDADE

ECOLOGICO
COMPETITIVO

FIBRA
POSSIBILIDADE

TENDENCIA

JOANA CÂNDIDA

Hoje além do emprego do sisal em 

artesanatos, ele tem sido também 

visado para substituir as fibras de 

Amianto nas construções civis.

Na Bahia a fibra do sisal tem sido 

usada para substituir a fibra de 

vidro, para composição nas peças 

automobilística , além de já ser 

usada nos produtos  como 

cordas,cordeis,tapetes,luminarias.

O sisal também pode ser usada na 

fabricação de bioinseticidas 

produtos que protegem a lavoura 

sem prejudicar o meio ambiente e 

a saúde  de quem vai usar o 

produto.

Diante de tantas possibilidades de 

uso que o sisal oferece, é fato que 

essa planta hoje faz com que meio 

milhão de pessoas tenham 

emprego garantido na região do 

semiárido brasileiro, região que no 

Brasil sofre a muitas décadas pela 

falta de agua e de oportunidades.

Ainda tem-se  muitos desafios a 

vencer como por exemplo ,o 

aproveitamento melhor da planta e 

de seus resíduos , para tornar o 

produto ainda mais competitivo.

O sisal tem trazido possibilidades 

ecologicamente corretas 

oferecendo um amplo mercado 

internacional. O fato dessa fibra 

poder substituir produtos derivados 

de fibras sintetica,derivadas do 

petróleo, faz  com  produtores  se 

preparam para torna-se  grandes 

exportadores dessa matéria prima.

Hoje o Brasil é responsável  pela 

produção de 60%  de todo sisal no 

planeta , segundo informações do 

Sindifibras.



A água que é considerada 

própria para o consumo humano 

é chamada de água doce. São 

as águas dos rios, lagos, e a 

maior parte dos lençóis 

subterrâneos que tem o 

percentual de sal próximo de 

zero. 

A chuva, a neve, o granizo e o 

derretimento das geleiras  ao se 

deslocarem para os rios, lagos 

fazem parte desse tesouro que é 

a água doce.

Para o consumo humano a água 

deve  ser  água doce  e também 

deve ser potável. Cada vez mais 

tem ficado  raro encontrar água 

potável na natureza , por causa 

da poluição que o homem tem 

feito ao meio ambiente.

A água para ser considerada 

potável,  deve estar livre de 

qualquer tipo de contaminação e 

quando isso não é possível ,são 

usados, processos de tratamento 

físico ou químico para torná-la 

potável.

A Água é um 

tesouro  precioso 

que deve ser  

usada de forma 

inteligente por 

todos.

ÀGUA

De acordo com a qualidade da 

água, um ou mais processos são 

usados para torná-la  própria  para 

o consumo humano.

A poluição e o uso irracional da 

água estão acabando com essa 

maior riqueza que temos. Já é hora 

de ser  tomadas  iniciativas para 

ajudar na preservação da água.

Atitudes como lavar as 

calçadas,carros,aguar jardins, lavar 

terreiros entre outras, podem ser 

feitas usando água de chuva, isso 

estará economizando a água 

potável .

O reaproveitamento da água de 

chuva é uma inteligente maneira de 

se evitar o desperdício e é certo 

que sai menos caro do que jogar 

fora a água tratada que chega até 

nós.

Ao lavar o quintal, regar o jardim, 

lavar o automóvel ou dar descargas 

com a água de chuva, além de 

estar  protegendo o meio ambiente, 

ainda teremos uma conta  menor 

para pagar.

Fonte de pesquisa:  

www.ecoagua.com.br



REUTILISAVEL

ECOLOGICO
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LIMPA
ESSENCIAL

JOANA CÂNDIDA

O sistema é simples. Precisa de 

calhas para capitação, filtros 

reservatório e pontos para 

distribuição.

O conjunto de calhas são 

colocadas no telhado para 

direcionar o fluxo de agua para o 

reservatório subterrâneo onde a 

agua será armazenada.

No reservatório  instala-se um filtro 

para a retirada de detritos, folhas e 

outras impurezas que vem com a 

agua.

Uma bomba deve ser instalada 

para levar a agua a uma caixa 

superior ,mas separada da agua 

potável.

As primeiras agua da chuva  

podem ser descartadas devido ao 

alto nível de poluentes tóxicos além 

da poeira e da fuligem acumuladas 

nas coberturas e calhas.

O descarte dessas primeiras agua 

pode ser feito com um dispositivo 

automático criado especialmente 

pra essa função.

Para o dimensionamento do 

reservatório devem ser tomado 

cuidados  importantes como: 

demanda de agua, regime 

pluviometrico,confiabilidade do 

material usado, medidas para evitar  

contaminação da agua 

potavel,saida segura do excedente 

de agua se precisar.

O dispositivo para descartar as 

impurezas e a bomba devem ficar 

em local  de fácil acesso para 

manutenção e vistorias.

COMO APROVEITAR A 

AGUA DE CHUVA



Terreno Natural

+

Obra de Arte

LNDRT

Também 

conhecida como 

Earth Art ou 

Earthwork, é o tipo 

de arte em que o 

terreno natural é 

trabalhado de 

modo à integrar-se 

à obra.

A Land Art surgiu em finais da 

década de 1960, em parte como 

consequência de uma insatisfação 

crescente em face da deliberada 

monotonia cultural pelas formas 

simples do minimalismo, em parte 

como expressão de um desencanto 

relativo à sofisticada tecnologia da 

cultura industrial, bem como ao 

aumento do interesse às questões 

ligadas à ecologia. O conceito 

estabeleceu-se numa exposição 

organizada na Dwan Gallery, Nova 

York, em

1968, e na exposição Earth Art, Na 

Universidade de Cornell, em 1969.

É um tipo de arte que, por suas 

características, não é possível 

expor em museus ou galerias. 

Devido às muitas dificuldades de 

colocar-se em prática os esquemas 

de land art, suas obras muitas 

vezes não vão além do estágio de 

projeto. Assim, a afinidade com a 

arte conceitual é mais do que 

apenas aparente.

Dentre as obras de land art que 

foram efetivamente realizadas, a

Principais Artistas

1] Robert Smithson (1938-

1973)

2] Sol LeWitt (1928)

3] Robert Morris (1931)

4] Carl Andre (1935)

5] Christo & Jeanne-Claude

(ambos nascidos em 1935)

6] Walter de Maria (1935)

7] Dennis Oppenheim

(1938)

8] Richard Long (1945)

mais conhecida talvez seja a 

Plataforma Espiral (Spiral Jetty), 

de Robert Smithson (1970), 

construída no Grande Lago 

Salgado, em Utah, nos Estados 

Unidos da América.

A Land Art foi reconhecida como a 

mais "suportada" das inspirações 

artísticas. No final dos anos 60, 

um numero de artistas iniciou fora 

das quatro paredes da galeria uma 

série de criações no deserto e 

montanhas do Nevada, Utah, 

Arizona e Novo México.



A Land Art deixa os espaços 

comuns de exposição como a 

galeria, o atelier e o museu para 

"investir no planeta". Renova a 

noção de exposição: uma 

experiência real e intransponível, 

representada em vastos espaços, 

como a montanha, o mar, o deserto 

e o campo, para uma maior 

liberdade criativa.

ARTETERRA

LIBERDADE

EXTERIOR
EXPRESSÃO

A Land Art foi (re)entendida como 

uma inspiração para os melhores 

artistas dessa época, o que 

resultou em algumas das mais 

surpreendentes e "díficeis-de-ver" 

obras de arte. Os artistas 

escolheram entrar eles mesmos na 

paisagem. Eles não representavam 

a paisagem, eles fundiam-se com 

ela; a sua arte não era 

simplesmente sobre a natureza, 

mas dentro dela. Não foram os 

primeiros a interessar-se pela terra, 

a Arte Povera também utilizou a 

"terra" nas suas composições, no 

entanto, os "Land Artists" 

apresentam-na num estado mais 

puro e bruto

Embora os artistas rejeitem o 

espaço físico da galeria, o que 

acontece de facto é que a Land Art, 

como todas as formas avant-garde 

activas, continua dependente do 

museu. Richard Long encontrou 

uma solução para este problema: a 

importação de elementos naturais 

para dentro da galeria - Vermont 

Georgia South Carolina Wyoming 

Circle, e Robert Smithson 

desenvolveu a teoria que 

relacionava a localização particular 

de um ambiente - o sítio - com os 

espaços anónimos e 

intercomplementares das galerias –

os non-sites.

Marina Evangelista Alves



Diferentes dos répteis, que 

algumas vezes dão à luz a seus 

filhotes, todas as espécies de aves 

põem ovos. Apesar dos ovos 

parecerem frágeis, seu formato 

oval oferece grande resistência de  

modo que eles podem suportar 

grandes pressões sem quebrar ou 

se quer rachar. 

Como os ovos são pesados e 

desconfortáveis para transporte, as 

fêmeas colocam os ovos quase 

sempre em um ninho construído 

para proteger-lo contra predadores 

e para mantê-lo aquecido durante 

o desenvolvimento do embrião. 

Diferentes espécies de aves põem 

números diferentes de ovos - os 

pingüins normalmente põem um 

único ovo, enquanto o chapim azul 

europeu põe entre 18 e 19 ovos. 

A construção de um ninho é uma 

das grandes artes de design e 

engenharia presente no reino 

animal. Cada espécies tem um 

jeito diferente e extraordinário na 

construção de seus ninhos.

A arquitetura das 

aves varia de 

acordo com a 

espécie, tanto na 

forma quanto no 

material de 

construção

NINHO

PROJETO: Arquitetura Animal

AUTOR: Aves

FONTE PESQUISADA: Internet



VARIAÇÃO DE 

MATERIAIS

PROTEÇÃO
ORGANIZAÇÃO

DIVERSIDADE
ENGENHARIA

Algumas aves constroem ninhos tão  

pequenos e bem escondidos, que nem 

mesmo o predador mais determinado 

pode encontrá-los.Já outras espécies 

constroem ninhos enormes, altamente 

visíveis, que elas defendem 

corajosamente contra qualquer 

criatura que se aproxime. Os cisnes 

freqüentemente constroem ninhos 

com vários centímetros de diâmetro, 

enquanto que o Scopus umbretta 

umbretta africano constrói ninhos em 

forma de cúpula, que podem pesar até 

50 quilos, levando várias semanas 

para serem construídos. 

Os pássaros usam uma grande 

variedade de materiais para construir 

seus ninhos: galhos e ramos (para 

construir os tipos de ninhos 

normalmente vistos em jardins e 

cercas vivas), folhas ,penas, barro 

,musgos, teia de aranha e até mesmo 

objetos produzidos pelo homem, como 

papel laminado. A espécie Collocalia 

máxima do sudeste da Ásia constrói 

seus ninhos com a própria saliva, nos 

tetos de cavernas. 

Os ninhos das aves têm formas 

variadas. Os mais familiares são, sem 

dúvida, os ninhos em forma de taça 

funda, feitos por aves de regiões 

arborizadas, sebes e quintas. 

Nem todas as aves constroem ninhos, 

utiizando de ninhos  feitos por outras 

aves como o caso do cuco que usa o 

ninho de outras aves em vez de 

construir o próprio. O pingüim 

imperador sequer usa um ninho: ele 

coloca seu seu único ovo diretamente 

sobre neve, e o incuba com a 

temperatura de seu corpo.

Ninho feito com teia de aranha

Ninho feito com palha e galhos

Ninho feito com barro e revestido em palha

Ninho feito com penas

Bruna Gabrielle



BIKE

TRANSPORTE

SUSTENTÁVEL

NÃO POLUENTE

EFICIENTE

As cidades que 

incentivam o uso de 

bicicletas veem a 

melhoria do transito 

e melhoria do 

ambiente por ser um 

meio de transporte 

não poluente.

RANKING DAS CIDADES 

IDEAIS PARA BICICLETAS

1- COPENHAGEN, 

DINAMARCA

2- GREIFSWALD, 

ALEMANHA

3- LUND, SUECIA

4- ASSEN, HOLANDA

5-UTRECHT, HOLANDA

6- FERRARRA, ITALIA

7- ODENSE, DINAMARCA

8- BOLONIA, ITALIA

9- PARDUBICE, REP. 

TCHECA

10 – DRESDEN, ALEMANHA

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-la-bicicleta/copenhagentrafficjam-vic-gedris-com/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-la-bicicleta/dresden-bike-taxi-diane-keller-en-picasa/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-la-bicicleta/bolonia-bike-pride-3bpblogspotcom/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-la-bicicleta/odense-catherineandgraham-ca/


SUSTENTABILIDADE

CICLOVIA
TRANSPORTE LIMPO

BIKES
TRANSITO

Em Copenhagen, 55% dos trajetos 

dentro da cidade são realizados 

atraves de bicicletas e cada dia 

mais habitantes opram por esse 

meio de transporte. Alem do 

investimento em infra-estrutura para 

receber esse tipo de transporte a 

cidade possui bicicletas publicas 

espalhadas por diversas regioes. Ao 

retirar a bicicleta é preciso deixar 

uma moesa, ao devolve-la o 

sinheiro é recebido de volta.

Já em Greiswald e Lund o grande 

numero de ciclitas se dá pela 

presenca de estudantes das 

universidades locais.

Em Ferrara o turismo se funde ao 

ciclismo e ambos se apoiam 

incentivando-se. O centro da cidade 

é fechado para o transito de 

veículos motores  e apenas 

bicicletas podem circular.

Odense possui um projeto municipal 

de incentivo ao ciclismo. São 510 

km de ciclovias, o que corresponde 

a 3m por habitante.

Ana Vitória

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-la-bicicleta/konica-minolta-digital-camera/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-la-bicicleta/ferrara-gioca6/


Um dos mecanismos adotados por 

pessoas, empresas e até eventos 

para diminuir o impacto da sua 

pegada ecológica é a chamada 

neutralização de carbono. 

O conceito é, basicamente, plantar 

árvores que, ao crescer, absorvam 

gás carbônico (o principal gás-

estufa), transformando-o em 

biomassa, como a lenha do tronco 

dos vegetais. 

Bastaria, portanto, estimar quanto 

carbono foi produzido em um mês de 

idas ao trabalho de carro e, então, 

plantar a quantidade correspondente 

de árvores. 

A sociedade retira carbono na forma 

de petróleo de dentro da terra e lança 

na atmosfera através de seus sub-

produtos. O que acontece com todo o 

combustível do tanque de seu carro 

quando você anda com ele? Ele 

queima e se transforma em gás, e 

esse gás é lançado para a atmosfera. 

Ou seja, algo que estava imobilizado 

ou “neutralizado” no fundo da terra 

agora esta solto, em forma de gás.

Portanto tem muita massa em forma 

de gás que se encontrava

CarboNo  neutraliza 

ações através do 

plantio de árvores. 

Arquitetura e 

Construção Civil 

geram edificações 

de menor impacto 

ambiental.

CARB-0 

PROGRAMA DE 

NEUTRALIZAÇÃO CarboNo

COORDENAÇÃO: CBFT-

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

FLORESTAS TROPICAIS

LOCAL: ØRESTAD, FONTE 

PESQUISADA: www.cbft.com.br

imobilizada ou “neutralizada” na terra 

e agora esta solta circulando na 

atmosfera. E essa massa de gases, 

que não conseguimos enxergar, é 

responsável pelas alterações do 

clima causando o famoso efeito 

estufa com o conseqüente 

aquecimento global.

Neutralizando as emissões de 

carbono através dos consultores 

parceiros do Programa Carbono o 

interessado tem direito ao uso dos 

selos neutros do Programa CarboNO. 

Cada selo representa uma iniciativa 

especifica e possui um numero de 

série que permite a rastreabilidade e 

transparência no sistema público on-

line.

O Programa objetiva a transparência 

e a credibilidade necessária para 

uma pratica ética na divulgação de 

inventários de emissões e no 

comércio de créditos de CO2.

Através de um sistema de banco de 

dados georeferenciado, SIG on-line, 

alimentado por informações aplicadas 

a metodologias reconhecidas 

internacionalmente, o

CarboNO fornece tal credibilidade e 

transparência, fazendo com que 

iniciativas vinculadas a emissões e 

compensações de CO2 tenham força 

como selo verde junto aos mercados, 

aos consumidores e as marcas 

envolvidas.

Capacita também, empresas de 

consultoria ambiental, profissionais 

autônomos e profissionais de 

empresas interessados na 

elaboração de inventários de 

emissões de CO2 dentre outros.

O Programa CarboNO. O 

Reflorestamento contribui com a  

adequação ambiental de 

propriedades rurais parceiras 

remunerando os proprietários que 

reflorestam suas áreas como serviço 

ambiental prestado, desta maneira 

gerando emprego e fixando o homem 

no campo.

Quem pode neutralizar carbono em 

parceria com a CBFT:

Eventos; Linhas de Produção; Uso 

de produtos que consomem energia

; Construções; Manutenção de 

edificações, operacionalização e 

administração de empresas; Frotas 

de veículos; Pessoas / Residências / 

Famílias



EFEITO ESTUFA

NEUTRALIZAÇÃO
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Mariana Lazarini

RJ- Cartão Postal antes e depois do reflorestamento



IPEC

PERMACULTURA

CERRADO

PIRENOPOLIS – GO

AÇÃO SOCIAL

O Instituto de Permacultura e Ecovilas 

do Cerrado – IPEC tem como objetivo 

ser um centro de referência em 

sustentabilidade no Brasil.

Instalado desde 1998 em Pirenópolis, 

interior de Góias, o Ecocentro IPEC 

mantém um centro de referência em 

que desenvolve soluções práticas para 

os problemas atuais das populações 

brasileiras, incluindo estratégias de 

habitação ecológica, saneamento 

responsável, energia renovável, 

segurança alimentar, cuidado com a 

água e processos de educação de 

forma vivenciada. 

O centro oferece cursos como Design e 

Implementação de Ecovillas, 

Biocontrução, Energias Renovaveis e 

outros.

Também são oferecidas vagas de 

estágio. Nesses casos os estudantes 

tem a oportunidade de conviver com a 

realidade da permacultura, produziondo 

o próprio alimento, administrando os 

resíduos produzidos no local e 

convivendo de perto com o conceito de 

sustentabilidade  em sua forma mais 

real.

Terreno no qual o centro se instalou - 1998

Ensino prático de 

sustentabilidade 

para todo o Brasil. 

Desenvolvimento 

de novas técnicas 

sustentáveis.
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O  Ecocentro iniciou seu trabalho com a realização de cursos de Permacultura 

em todas as regiões do Brasil, capacitando mais de 2000 permacultores. Com 

a missão de proporcionar experiências educativas práticas, o Ecocentro iniciou 

a implementação da infra-estrutura para uma escola de estudos sustentáveis, 

desenvolvendo tecnologias e soluções práticas para os problemas atuais da 

sociedade brasileira.  Em 2000 o centro foi reconhecido como “Centro de 

Vivência e Aprendizagem” . Alem dele, recem esse titulo um centro no Sri 

Lanka e outro no Senegal.

O centro é parceiro da Universidade da Catuna  (Espanha) e da Universidade 

de Massachusets (EUA) e recebe estudantes do mundo inteiro.  Atualmente o 

centro é reponsavel pela realização de cursos de sustentabilidade,contruções 

naturais e outros temas relacionados, em outros países como Portugal.

Ana Vitória



A pegada ecológica 

é atualmente usada 

ao redor do globo 

para medir e 

gerenciar o uso de 

recursos naturais 

pelos indivíduos, 

empresas etc. 

PECO

O QUE É A PEGADA 

ECOLÓGICA?

AUTORA: SUE CAMPOS

DESTINAÇÃO: INDICADOR DE 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

A expressão Pegada ecológica é uma 

tradução do Inglês ecological 

footprint e refere-se, em termos de 

divulgação ecológica, à quantidade de 

terra e água que seria necessária para 

sustentar as gerações actuais, tendo 

em conta todos os recursos materiais e 

energéticos gastos por uma 

determinada população. 

O termo foi primeiramente usado em 

1992  por William Rees, um ecologista 

e professor canadiano da Universidade 

de Colúmbia Britânica. Em 1995, Rees 

e o co-autor Mathis

Wackernagel publicaram o livro 

chamado Our Ecological Footprint: 

Reducing Human Impact on the Earth. 

A pegada ecológica é atualmente 

usada ao redor do globo como um 

indicador de sustentabilidade 

ambiental. 

Pode ser usado para medir e 

gerenciar o uso de recursos através 

da economia. É comumente usado 

para explorar a sustentabilidade do 

estilo de vida de indivíduos, produtos e 

serviços, organizações, setores 

industriais, vizinhanças, cidades, 

regiões e nações. 

A pegada ecológica de uma população 

tecnologicamente avançada é, em 

geral, maior do que a de uma 

população subdesenvolvida.

Componentes da Pegada Ecológica:

Para calcular a Pegada ecológica é 

necessário somar todas os 

componentes que podem causar 

impactos ambientais, tais como:

área de energia fóssil (representa a 

área que deveríamos reservar para a 

absorção do CO2 que é libertado em 

excesso )

terra arável (representa a área de 

terreno agrícola necessária para suprir 

as necessidades alimentícias da 

população)

pastagens (representa a área 

necessária para criar o gado em 

condições minimamente "razoáveis")

floresta (representa a área de floresta 

necessária para fornecer madeira e 

seus derivados e outros produtos não

lenhosos)

área urbanizada (representa a área 

necessária para a construção de 

edifícios)

Inúmeras organizações não 

governamentais (ONGs) lançaram 

programas para cálculo da pegada 

ecológica.

Como diminuir a pegada ecológica:

O movimento das ecovilas, constitui 

um exemplo de como reduzir a 

pegada ecológica de um individuo, 

família ou comunidade.

É possível integrar harmonicamente 

uma vida social, econômica e cultural 

a um padrão de vida sustentável em 

todos sentidos.

Começando pelo tipo de materiais de 

construção numa casa, uma 

redefinição de padrões de consumo, 

e o simples ato de compartilhar e 

cooperar com as pessoas ao redor, 

tudo isso pode diminuir muito o 

impacto de um individuo.
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Sue Campos Martins
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Por exemplo, na Ecovila Sieben 

Linden, na Alemanha, cujas casas 

são feitas de fardos de palha, 

madeira e barro, o consumo de 

energia nao passa de 5% da média 

das casas com padrão ecológico.

São casas super eficientes, baratas e 

muito resistentes. A média de 

produção de CO2 nessa ecovila está 

em apenas 20% da média da 

alemanha. 

Os banheiros são todos 

"compostáveis", não precisam água e 

os resíduos são transformados em 

adubo (sem qualquer cheiro). Os 

carros são compartilhados com os 

membros da comunidade, e o meio 

de transporte mais usado é a 

bicicleta. A comida é basicamente 

toda produzida no local, também de 

forma ecológica.

Diminuir a pegada ecológica e os 

custos financeiros, e manter um 

contato mais próximo com os 

vizinhos, tudo isso se traduz em 

menos stress e um estilo de vida com 

mais sentido e realização. Assim se 

constrói um mundo melhor e sem 

tanta poluição



A pegada ecológica 

é atualmente usada 

ao redor do globo 

para medir e 

gerenciar o uso de 

recursos naturais 

pelos indivíduos, 

empresas etc. 

PECO

DICAS PEGADA ECOLÓGICA

AUTORA: SUE CAMPOS 

MARTINS

DESTINAÇÃO: INDICADOR DE 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

Práticas que ajudam a diminuir a sua 

Pegada Ecológica:

Adotar estilos de vida mais 

equilibrados e amigáveis com o meio 

ambiente é fundamental para o 

planeta. 

Há muitas coisas que você pode fazer 

no seu dia-a-dia, basta ter disposição 

e prestar atenção no caminho. 

O planeta e a vida agradecem!

Hábitos:

Todos os nossos hábitos de moradia, 

alimentação, consumo, locomoção 

têm relação direta com a utilização 

dos recursos naturais, assim como 

nossas opções de lazer.

Alimentação:

Evite alto consumo diário de 

proteínas (carne animal), de produtos 

industrializados e de fast food. Assim, 

além de uma dieta mais saudável, 

você irá evitar a produção de muitas 

embalagens, que logo viram lixo.



Sue Campos Martins
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Consumo:

O excesso de hábitos consumistas é 

um dos fatores que mais contribui 

para o esgotamento das reservas 

naturais do planeta.

Evite substituir aparelhos de alta 

tecnologia sem necessidade e 

reduza o consumo de descartáveis. 

Moradia:

Procure identificar vazamentos em 

sua casa ou no seu bairro, evite o 

uso da mangueira para limpar 

calçadas ou lavar o carro e junte 

roupas para lavar e passar. 

Transporte:

O aquecimento global é causado, 

em grande parte, pelos gases da 

combustão dos motores dos 

automóveis. Por isso, um transporte 

sustentável tem de levar o máximo 

de carga gastando o mínimo de 

combustível



Que marcas você quer deixar  no 

planeta?

A seguir, estão as 15 questões que 

têm como objetivo identificar alguns 

hábitos que compõe o estilo de vida 

de cada pessoa. 

A partir destas questões poderá ser 

estimada a quantidade de recursos 

naturais será necessária para 

sustentar suas atividades diárias.

1 Entre os alimentos que 

normalmente você consome, que 

quantidade é pré-preparada, 

embalada ou importada?

-Quase todos

-Metade

-Um quarto

-Muito poucos. A maior parte dos 

alimentos que consumo não é pré-

preparada, nem embalada, tem 

origem orgânica e é produzida na 

região onde vivo

-Como carne todos os dias

-Como carne uma ou duas vezes por 

semana

-Como carne raramente, mas 

ovos/laticínios quase todos os dias

-Nunca (vegetariano)

3 Você deixa luz, aparelhos de 

som, computadores ou televisão 

ligados quando não estão sendo 

utilizados?

-Sim. Deixo luzes acesas, 

computador e TV ligados, mesmo 

quando não estou no ambiente ou 

utilizando-os

-Deixo a luz dos cômodos ligada 

quando sei que em alguns minutos 

vou voltar ao local

-Deixo o computador ligado, mas 

desligo o monitor quando não estou 

utilizando

-Não. Sempre desligo os aparelhos e 

lâmpadas quando não estou 

utilizando, ou deixo o computador em 

estado de hibernação (stand by)

2 Com que frequência você 

consome produtos de origem 

animal (carne, peixe, ovos, 

laticínios)?

4 Quantas vezes por semana, em 

média, você liga o ar condicionado 

em casa ou no trabalho?

-Praticamente todos os dias

-Entre três e quatro vezes

-Entre uma e duas vezes por semana

-Não tenho ar condicionado

5 Quanto tempo você leva, em 

média, tomando banho 

diariamente?

-Mais de 20 minutos

-Entre 10 e 20 minutos

-Entre 5 e 10 minutos

-Menos de 5 minutos

A pegada ecológica 

é atualmente usada 

ao redor do globo 

para medir e 

gerenciar o uso de 

recursos naturais 

pelos indivíduos, 

empresas etc. 
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6 Quando você escova os dentes:

-A torneira permanece aberta o 

tempo todo

-A torneira é aberta apenas para 

molhar a escova e na hora de 

enxaguar a boca

7 Ao fazer compras no 

supermercado:

-Compro tudo que tenho vontade, 

sem prestar atenção no preço, na 

marca ou na embalagem

-Uso apenas o preço como critério 

de escolha

-Presto atenção se os produtos de 

uma determinada marca são ligados 

a alguma empresa que não respeita 

o meio ambiente ou questões sociais

-Procuro considerar preço e 

qualidade, além de escolher produtos 

que venham em embalagens 

recicláveis e que respeitem critérios 

ambientais e sociais

8 Que eletrodomésticos você utiliza 

(escolha a opção que mais se 

pareça com a situação de sua 

casa)?

-Geladeira, freezer, máquina de lavar 

roupa/ tanquinho e forno de 

microondas

-Geladeira e máquina de lavar 

roupa/tanquinho

-Geladeira e forno microondas

-Geladeira

9 Você considera, na sua escolha 

de compras de eletrodomésticos e 

lâmpadas, informações referentes à 

eficiência energética do produto (se 

o produto consome menos energia)

-Não. Compro sempre as lâmpadas e 

os eletrodomésticos que estiverem 

mais baratos

-Utilizo lâmpadas frias, mas não levo 

em consideração a eficiência 

energética de eletrodomésticos

-Compro eletrodomésticos que 

consomem menos energia e utilizo 

lâmpadas incandescentes (amarelas)

-Sim. Só utilizo lâmpadas frias e 

compro os eletrodomésticos que 

consomem menos energia

10 O que acontece com o lixo 

produzido na sua casa?

-Não me preocupo muito com o lixo

-Tudo é colocado em sacos recolhidos 

pelo lixeiro, mas não faço a menor 

idéia para onde vai

-O que é reciclável é separado

-O lixo seco é direcionado à 

reciclagem e o lixo orgânico, 

encaminhado para a 

compostagem(transformação em 

adubo)

11 Quantos habitantes moram em 

sua cidade?

-Acima de 500 mil pessoas

-De 100 mil a 500 mil pessoas

-De 20 mil a 100 mil pessoas

-Menos de 20 mil pessoas

12 Quantas pessoas vivem na sua 

casa ou apartamento?

-1 pessoa

-2 pessoas

-3 pessoas

-4 pessoas ou mais

13 Qual é a área da sua 

casa/apartamento?

-170 metros quadrados ou mais

-De 100 a 170 metros quadrados (3 

quartos)

-De 50 a 100 metros quadrados (2 

quartos)

-50 metros quadrados ou menos (1 

quarto)

14 Qual o tipo de transporte que 

você mais utiliza?

-Carro é meu único meio de 

transporte e, na maioria das vezes, 

ando sozinho

-Tenho carro, mas procuro fazer a pé 

os percursos mais curtos e privilegio o 

uso de transporte coletivo sempre que 

possível

-Não tenho carro e uso transporte 

coletivo

-Não tenho carro, uso transporte 

coletivo quando necessário, mas ando 

muito a pé ou de bicicleta

15 Por ano, quantas horas você gasta 

andando de avião?

-Acima de 50 horas

-25 horas

-10 horas

-Nunca ando de avião

Sue Campos Martins
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A quantidade de entulho gerada nas 

cidades brasileiras é muito 

significativa e pode servir como um 

indicador do desperdício de 

materiais. 

Os resíduos de construção e 

demolição consistem em concreto, 

estuque, telhas, metais, madeira, 

gesso, aglomerados, pedras, 

carpetes, etc. Muitos desses 

materiais e a maior parte do asfalto 

e do concreto utilizado em obras 

podem ser reciclados. Esta 

reciclagem pode tornar o custo de 

uma obra mais baixo e diminuir 

também o custo de sua disposição.

O entulho muitas vezes é gerado 

por deficiências no processo da 

construção, como falhas ou 

omissões na elaboração dos 

projetos e na sua execução, má 

qualidade dos materiais 

empregados, das perdas no 

transporte e armazenamento, má 

manipulação por parte da mão de 

obra, além da substituição de 

componentes pela reforma ou 

reconstrução. 

A Reciclagem de 

resíduos da 

construção além 

de preservar o 

meio ambiente 

pode economizar 

até 40% do valor 

da obra.

REENT
RECICLAGEM DE ENTULHO

DESTINAÇÃO: Preservar o Meio 

ambiente, baixo custo na 

construção

FONTE PESQUISADA

:www.recicloteca.com.br

A melhoria no gerenciamento e 

controle de obras públicas e 

também trabalhos conjuntos com 

empresas e trabalhadores da 

construção civil podem contribuir 

para atenuar este desperdício.

COLETA

Para resolver o problema do entulho 

é preciso organizar um sistema de 

coleta eficiente, minimizando o 

problema da deposição clandestina. 

Além de estimular, é necessário 

facilitar o acesso a locais de 

deposição regular estabelecidos pela 

prefeitura. A partir de uma coleta 

eficaz é possível introduzir práticas 

de reciclagem para o 

reaproveitamento do entulho.

Para grandes cidades, é importante 

que a coleta de entulho seja 

realizada de forma descentralizada, 

com instalações de recebimento em 

várias regiões da cidade. Por outro 

lado, a concentração dos resíduos 

torna mais barata a sua reciclagem, 

reduzindo os gastos com transporte, 

que, em geral, é a variável mais 

importante num processo de 

reciclagem.

Estima-se que a construção civil seja 

responsável por até 50% do uso de 

recursos naturais em nossa 

sociedade, dependendo da 

tecnologia utilizada. 

DIFERENTES APLICAÇÕES

As propriedades de certos resíduos 

ou materiais secundários 

possibilitam sua aplicação na 

construção civil de maneira 

abrangente, em substituição parcial 

ou total da matéria-prima utilizada 

como insumo convencional. 

• Grandes pedaços de concreto 

podem ser aplicados como material 

de contenção para prevenção de 

processos erosivos na orla 

marítima e das correntes, ou usado 

em projetos como desenvolvimento 

de recifes artificiais.

• O entulho triturado pode ser 

utilizado em pavimentação de 

estradas, enchimento de fundações 

de construção e aterro de vias de 

acesso.

Importante: em alguns países já há 

indicação das autoridades de 

saúde para cuidados a serem 

tomados quando da manipulação 

de asfalto, por existirem materiais 

potencialmente cancerígenos. É 

recomendado o uso de 

equipamento pessoal de proteção.



Larissa Reis

VANTAGENS ECONÔMICAS

A reciclagem pode ser mais barata 

do que a disposição dos rejeitos, 

além de ter o potencial de tornar o 

preço de uma obra mais 

convidativo.

ð Para a administração municipal, 

este custo está em torno de US$ 

10 por metro cúbico 

clandestinamente depositado, 

aproximadamente, incluindo a 

correção da deposição e o controle 

de doenças. Estima-se que o custo 

da reciclagem signifique 25% 

desse custo.

ð A produção de agregados com 

base no entulho pode gerar 

economias de mais de 80% em 

relação aos preços dos agregados 

convencionais.

ð A partir deste material é possível 

fabricar componentes com uma 

economia de até 70% em relação a 

similares com matéria-prima não 

reciclada.

O entulho deve ser visto como 

fonte de materiais de grande 

utilidade para a construção civil. 

Seu uso mais tradicional - em 

aterros - nem sempre é o mais 

racional, pois ele serve também 

para substituir mate-riais 

normalmente extraídos de jazidas 

ou pode se transformar em 

matéria-prima para componentes 

de construção, de qualidade 

comparável aos materiais 

tradicionais. 

A construção civil é atualmente o 

grande reciclador de resíduos 

provenientes de outras indústrias. A 

escória granulada de alto forno e 

cinzas são matéria prima comum 

nas construções. 

Arquiteto aproveitou tijolos antigos

como painéis.

Marceneiro transforma resto de

entulho em arte.

ECOMATERIAIS

ECONOMIA
RECURSOS FINITOS

ENTULHO
TECNOLOGIA APROPRIADA

PRESERVAÇÃO



HLCIM
PROJETO:  Prêmio Holcim 

Awards AUTOR: Holcim 

Foundation for Sustainable 

Construction 

LOCAL: Zurique

DESTINAÇÃO: Premiação

DATA: 2004

FONTE PESQUISADA:  

http://www.holcimfoundation.org

/T154/holcim_awards.htm

Voltado para arquitetos, 

projetistas e engenheiros, o 

prêmio contempla projetos 

baseados no conceito de 

construção sustentável, que 

reúnam inovação, eficiência 

e visão de futuro para o 

segmento.

O concurso foi criado em 2004 pela 

Holcim Foundation for Sustainable 

Construction, sediada na Suíça, em 

colaboração com cinco das 

melhores universidades técnicas do 

mundo. Os Holcim Awards visam 

promover projetos de construção 

sustentável inovadores, orientados 

para o futuro e tangíveis, bem 

como reforçar a consciência dos 

grupos interessados da importância 

que a arquitetura, engenharia e 

construção têm na concepção de 

um futuro mais sustentável.

O Premio é uma competição na 

qual qualquer pessoa engajada em 

projetos na área da construção 

sustentável  pode participar -

arquitetos, planejadores, 

engenheiros ou donos de projetos. 

São oferecidos três prêmios 

regionais, menções honrosas 

adicionais e prêmios promocionais 

em cada uma dos cinco regiões 

geográficas:  Europa, América do 

Norte, América Latina, África com 

Oriente Médio, e Ásia com Pacífico. 
Refúgio alpino Autónoma, ETH Zurique , Prêmio Bronze Europa 2008

Campus universitário greenfield, Ho Chi Minh, no Vietnã, Prêmio Prata Global 2009.

Centro de Lagos para a restauração de água doce e de pesquisa, Sudbury, 

Canadá, Prêmio Prata Regional- America do Norte  - 2008
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Amanda Aparecida Lobato César

Integração Urbana  de um espaço informal, Medellín, Colômbia – Prêmio ouro 

regional América Latina, 2008

Mediateca universitária de baixa

energia, Rio de Janeiro, Brasil –

Prêmio Prata Regional – 2008

Rio de remediação  e  esquema  de   desenvolvimento  urbano, Fez, Marrocos-

Holcim Awards Gold 2008 África Médio Oriente

Complexo de escritórios de  alta   eficiência   energética,   em Hyderabad, Índia, 
Prêmio Bronze Regional- Ásia, 2008

Quarto novo governo de Budapeste, na Hungria. Holcim Awards Gold 2008,  Europa

Durante a cerimônia de premiação, 

um júri independente anuncia os 

três melhores projetos mundiais, 

trabalhos exemplares que serão 

marcos genuínos no avanço de 

construção  sustentável. x

O Holcim Awards foi concebido 

para ser um programa permanente 

e progressivo. Novos ciclos de 

competição são realizados 

regularmente. Além do dinheiro do 

prêmio, a Holcim Foundation 

projeta a consolidação de um fundo 

de um milhão de dólares por 

cada ciclo para apoiar a execução 

de um ou mais projetos de 

construção sustentável e habilitar 

projetos que de outra forma não 

teriam fundos suficientes para 

serem consolidados.  xxxxxxx

A Fundação independente é uma 

iniciativa de Holcim Ltd, uma das 

líderes mundiais em suprimento de 

cimento, como também de 

agregados (pedra brita e areia), 

concreto e serviços relacionados à 

construção com as companhias de 

Grupo e afiliadas em mais de 70 

países.
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