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1 TÍTULO 

  Casa Ecológica: Evolução do Espaço Habitacional Sustentável 

2 RESUMO 

  Visando dar subsídios à análise dos fundamentos do ambientalismo aplicados na 

área da arquitetura de edificações, no caso específico de residências unifamiliares, esta pesquisa 

exploratória de iniciação científica realizou o levantamento de dados, a descrição e análise de 

casos de arquitetura ecológica. Partindo do estudo bibliográfico do surgimento e desenvolvimento 

do despertar ecológico, em nível mundial, até seu rebatimento na área da arquitetura e urbanismo, 

destacaram-se seus pressupostos teóricos mais importantes e fez-se a seleção de 03 (três) 

exemplares internacionais de moradias, os quais foram descritos e avaliados quanto ao 

rebatimento prático das preocupações observadas no que diz respeito à sustentabilidade das 

edificações habitacionais. Por fim, definiram-se os pontos fundamentais que são exemplificados 

por estas obras e que poderiam ser utilizados como diretrizes para o projeto residencial futuro. 

3 OBJETIVOS 

  De modo geral, a pesquisa intentou analisar a evolução contemporânea do espaço 

habitacional sob o ponto de vista dos pressupostos ambientais, observando quais seriam as 

principais alterações, tanto em nível projetual como formal e construtivo, que conduziriam ao 

conceito da green house (“casa ecológica”). De modo específico, pretendeu-se identificar, 

selecionar e descrever 03 (três) projetos de moradias unifamiliares em low-tech (“baixa 

tecnologia”), que se constituiriam em exemplares de relevância da aplicação na prática 

profissional da idéia de sustentabilidade em arquitetura residencial, apontando seus elementos 

característicos de ecotecnologia de baixo impacto. 

4 INTRODUÇÃO 

Há mais de três décadas discutem-se os limites, os riscos e as reações do meio 

ambiente ao crescimento demográfico, à explosão urbana e ao desenvolvimento econômico não-

planejado. Entretanto, nos últimos anos, diversos desequilíbrios vêm ocupando cada vez maior 

espaço nos veículos de comunicação, tais como as alterações climáticas no planeta e outros 

fenômenos relacionados à destruição da natureza, o que reforça ainda mais a noção de que todos 

são responsáveis por aquilo que restará para as gerações futuras e de que atitudes indevidas em 

relação ao meio ambiente, não importam onde estejam sendo praticadas, comprometerão o 

planeta como um todo. Assim, o crescimento sustentável passou a ser debatido em todas as 

esferas de atividades humanas vindo extrapolar os meios político, econômico e ambiental 

propriamente dito (ACSELRAD, 2001; FRANCO, 2001).  
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Especialmente na arquitetura e urbanismo, a aplicação do conceito de 

sustentabilidade tornou-se fundamental, já que se considera que todas as cidades com suas 

edificações, atividades, serviços e transportes, consomem mais de 50% das fontes mundiais de 

energias disponíveis, além de gerarem grande parte da emissão dos gases responsáveis pelas 

alterações climáticas; ou ainda por serem vorazes consumidoras de matéria-prima e 

conseqüentemente grandes produtoras de resíduos. Em um ambiente urbano criado e modificado 

pelo ser humano com o uso de equipamentos e alta tecnologia, não se pode falar em relação 

direta com a natureza, mas sim em um habitat formado pela mão humana. Logo, torna-se 

inadequado falar em “construção ecológica”, embora isto tenha passado a ser bastante comum, 

com a disseminação do ambientalismo. Recentemente, tal termo tornou-se bastante popular e 

acabou criando linhas de pesquisa em todo o mundo, o que em arquitetura assumiu a expressão 

de green architecture (WINES, 2000). 

  Hoje, a problemática ambiental perpassa todas as classes e extratos sociais, 

inclusive não respeitando fronteiras entre países ditos desenvolvidos e outros não: é uma questão 

definitivamente global. Procuram-se novas tecnologias para resolver os problemas causados pelo 

próprio avanço tecnológico e afirma-se cada vez mais a expressão desenvolvimento sustentável, 

que se reveste da mesma questão: um padrão de vida adequado ao pressuposto da continuidade 

do modo de produção industrial. De acordo com CAVALCANTI (2001), a sustentabilidade do todo 

somente pode repousar na sustentabilidade conjunta de suas partes. Por sua vez, esses fatores e 

seus respectivos equilíbrios repousam sobre aspectos qualitativos, tais como os graus de coesão 

e harmonia social; ou de polarização política, além de questões como cidadania e alienação; 

valores éticos e morais; e inclusive o nível entrópico do sistema. 

Entretanto, não se pode deixar de lado o papel da arquitetura em todo esse 

processo. Hoje, torna-se praticamente inquestionável a busca por construções sustentáveis. De 

acordo com ARAÚJO (2007), dizer que uma construção ou edificação é sustentável não significa 

um retorno ao passado, mas sim que ela, com especial respeito e compromisso com o meio 

ambiente, faz uso sustentável da energia; reduz os impactos ambientais causados pelos 

processos construtivos, uso e demolição dos edifícios e pelo ambiente urbanizado; e possui 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, assim como garantindo qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. 

Sustentabilidade não significa imobilidade ou uma visão ecológica purista, na qual a 

natureza deva permanecer intocada, o que consistiria em uma visão impraticável no mundo 

moderno. Na busca por uma sociedade verdadeiramente sustentável, o governo britânico, por 

exemplo, enfatiza que “construções sustentáveis” transcendem à simples produção do ambiente 

construído. Habitações – assim como infra-estruturas sociais, comerciais e de transporte no seu 
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entorno – devem todas estar construídas de modo sustentável, tanto em termos ambientais 

quanto econômicos, devendo também ser sustentáveis em termos sociais, além de adicionar valor 

à qualidade de vida do indivíduo e da comunidade (SATTLER, 2007).  

Deste modo, a questão da sustentabilidade perpassa a questão do projeto do 

espaço habitacional humano, o qual se torna o foco primordial de análise, tanto em relação ao seu 

ciclo de vida como quanto às preocupações com a saúde e o bem-estar do usuário, o que implica 

em seus estágios de desenvolvimento e produção, onde devem incidir diretrizes de otimização, 

reestruturação e aplicação de tecnologias limpas de construção. Lugar de moradia; abrigo e 

proteção do ser humano, a casa, vivenda ou morada, desde os tempos remotos, constitui o 

espaço íntimo por excelência. De uso familiar, reúne não somente as condições de habitação 

permanente (plano físico), mas também de troca emotiva de seus moradores que possam fazer 

dela um lar (plano emocional).  

Desde o passado, tanto os profissionais quanto os homens comuns – que por meio 

da arquitetura vernácula realizaram seus próprios espaços de moradia – preocuparam-se 

essencialmente com seu conforto e bem-estar, ao mesmo tempo em que consumiam pouca 

energia para consegui-los: havia um equilíbrio praticamente perfeito entre cidade e natureza. 

Pode-se dizer que o impacto de suas construções sobre o meio ambiente era insignificante, ainda 

que se extraísse do entorno próximo os materiais para sua execução e se produzisse ambientes 

artificiais que, apesar disso, ainda respeitavam as condicionantes naturais – físicas, topográficas e 

climáticas. Contudo, esse quadro sofreria uma drástica alteração com o desenvolvimento da 

sociedade industrial, especialmente do século XIX em diante. Com a Revolução Industrial (1750-

1830), o desenvolvimento científico e a conseqüente expansão das tecnologias industriais 

conduziram à ampliação do impacto do espaço construído sobre o meio ambiente. Desde então, 

ocorreu um aumento acelerado do processo de urbanização, devido à grande concentração da 

população, sua proletarização e periferização, que resultaram nos problemas das primeiras 

cidades industriais; os quais fizeram nascer o urbanismo moderno (CASTELNOU, 2005).  

A abundância de combustível, a praticidade – em termos de rapidez, custo e 

benefício – da tecnologia industrial, e a difusão dos princípios da engenharia moderna, fizeram 

crescer o emprego de materiais produzidos artificialmente e as questões ambientais foram 

progressivamente desconsideradas A primeira metade do século XX viu as experiências 

modernas produzirem cidades e edificações totalmente baseadas nas idéias de que o planeta 

possuiria reservas naturais ilimitadas e/ou que os impactos ambientais seriam facilmente 

absorvidos e re-equilibrados. Tal panorama sofreu uma drástica alteração em um segundo 

momento, o que ocasionou uma crise. Buscando-se apontar as tendências da habitação urbana 

sustentável, torna-se primordial analisar a sociedade contemporânea, a evolução ocorrida nas 

últimas décadas e um prognóstico das possíveis transformações para um futuro próximo.  



 4 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  Por muito tempo e, principalmente por necessidade de sobrevivência, o ser humano 

buscou viver em equilíbrio harmonioso com a natureza, o que pode ser observado nas técnicas 

utilizadas na arquitetura doméstica vernacular, ou seja, aquela produzida e consumida pela 

própria comunidade, baseada em materiais naturais e tecnologias semi-artesanais. Contudo, com 

a industrialização, a exploração dos recursos naturais foi acelerada, provocando profundas 

mudanças climáticas já em meados do século passado. Frente a essa ameaça, arquitetos e 

urbanistas têm procurado atuar respeitando o entorno natural, seguindo uma vertente denominada 

comumente de ecológica. Seu surgimento e afirmação deram-se especialmente a partir de um 

momento histórico conhecido como o Despertar Ecológico. 

De modo geral, considera-se que o pensamento preservacionista evoluiu a partir da 

Segunda Guerra Mundial (1939/45), devido aos danos causados e ao rápido desenvolvimento 

econômico, o que veio promover o surgimento dos primeiros órgãos ambientais. Na década de 

1950, Richard Buckminster Fuller (1895-1983) já defendia o uso mínimo de energia e economia de 

produtos, procurando alcançá-los através da ciência e da geometria geodésica e difundindo a 

expressão Spaceship Earth (“Espaçonave Terra”), o que levou as pessoas a começarem a pensar 

no planeta de maneira holística. Nos anos 60, muitos autores popularizaram o debate sobre o 

meio ambiente através de suas publicações, tais como The Waste Makers (1961), de Vance 

Packard (1914-96), que denunciava o desperdício; e Silent Spring (1962), de Rachel Carson 

(1907-64), que tratava dos desastres ambientais; entre outros (CASTELNOU, 2005). 

No seio dessa discussão, em abril de 1968, reuniram-se em Roma cerca de 30 

personalidades vinculadas à política, indústria, economia e ciências, com o intuito de discutir 

sobre problemas referentes ao futuro da humanidade. Nesta reunião fundou-se o Clube de Roma, 

que se constituiu em uma espécie de senado formado por especialistas comprometidos a alcançar 

e difundir um conhecimento real sobre os problemas econômicos e do meio ambiente, além de 

procurar encontrar soluções para os mesmos. Seu maior objetivo era o de solucionar os 

complexos problemas decorrentes das crescentes pressões demográficas que já, naquela época, 

pareciam interferir sobre o delicado equilíbrio do ecossistema mundial, atingindo principalmente os 

recursos não-renováveis. Sua primeira iniciativa consistiu em encomendar a um grupo de 

cientistas do Massachusetts Institute of Technology – MIT, sob a direção do professor Dennis 

Meadows (1907-1964), a elaboração de um “modelo” das forças complexas e interdependentes 

que afetam a humanidade e o meio, introduzindo ao mesmo tempo uma série de variáveis que 

influem no crescimento econômico. 

De acordo com SENNET (1979), esse informe, publicado em 1972 com o título The 

limits to growth, ocasionou uma grande polêmica em todo o mundo, pois destacava a 
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impossibilidade de um crescimento ilimitado em um planeta finito como a Terra, insistindo na 

necessidade de um controle deste diante da possibilidade de autodestruição pelo progresso 

científico. Nascia assim o movimento da Deep Ecology (“Ecologia Profunda”), expressão criada 

pelo filósofo norueguês Arne Næss (1912-) com a intenção de ir além do simples nível factual da 

ecologia como ciência, para um nível mais profundo de consciência ecológica1. Questionando a 

cientificidade da sociedade industrial orientada para um desenvolvimento materialista, fornecia a 

base filosófica e espiritual que seria ideal para um estilo de vida dito “ecológico”, assim como para 

o ativismo ambientalista (DIEGUES, 1996). 

Paralelamente, a crise mundial do petróleo veio acelerar o debate ecológico, já que, 

segundo MERIÑO (2007), abalou todo sistema energético principalmente da Europa, cuja 

eletricidade, então obtida a partir de combustíveis fósseis por meio de termoelétricas, além de 

gerar alto custo ambiental – pois tinha suas bases em recursos não-renováveis –, passava 

também a ter um alto custo econômico e operacional, o que fez com que os europeus 

começassem a se preocupar com projetos energeticamente eficientes. Isto provocou o surgimento 

de uma série de conferências promovidas pela ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU, que 

visavam uma maior cooperação internacional quanto às questões ambientais mais relevantes. Em 

1972, ocorria a CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E O HOMEM – CNUMAH, 

esta sediada em Estocolmo, na Suécia, e onde foram traçados os direitos da família humana a um 

ambiente saudável e produtivo, ao mesmo tempo em que foi estabelecido um programa de ação 

mútua. Criava-se assim o UNITED NATIONS ENVIRONAMENT PROGRAMME – UNEP; ou, como é 

conhecido no Brasil, o PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE – PNUMA.  

Segundo FOLADORI (2001), a conferência de Estocolmo levou os países em 

desenvolvimento e os industrializados a traçarem juntos “o direito dos seres humanos a um meio 

ambiente saudável e o dever de protegê-lo e melhorá-lo para as futuras gerações”. Desde então 

proliferaram iniciativas, onde o campo das preocupações puramente ecológicas estendeu-se 

amplamente, evoluindo-se do conceito de eco-desenvolvimento para o de desenvolvimento 

sustentável, surgido em meados dos anos 80. A COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO – CMMAD, criada a partir do Relatório Brundtland (1987), estabelecia que 

desenvolvimento sustentável deveria “suprir as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das próximas gerações suprirem as necessidades de seu tempo”. Isto significava que 

seria preciso incorporar no planejamento não apenas fatores econômicos, mas também variáveis 

                                                 
1
 Partindo de uma visão holística – que concebia o mundo como um todo integrado; uma rede de fenômenos interconectados e 

interdependentes; e não uma superposição de partes dissociadas –, essa corrente, conforme GARCIA (2007), percebia que havia uma 
interdependência fundamental entre todos os fenômenos e o fato de que enquanto indivíduos e sociedades estamos todos integrados 
em processos cíclicos naturais, sendo dependentes deles. A Ecologia Profunda não separava seres humanos ou qualquer outra coisa 
do ambiente natural, reconhecendo o valor intrínseco de todos os seres vivos que compõem essa rede, na qual os humanos seriam 
apenas um fio particular na teia da vida. Além disso, entendia o espírito humano a partir da consciência do indivíduo, ou seja, “uma 
sensação de pertinência, conexidade com o cosmos como um todo, tornando-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua 
essência mais profunda" (CAPRA, 1997, p.26). 
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sócio-ambientais, considerando as conseqüências das ações em longo prazo e resultados em 

curto prazo  

No famoso documento de BRUNTLAND (1991), registrava-se um balanço do 

modelo de desenvolvimento mundial, apresentando como aspectos positivos: a crescente 

expectativa de vida, a queda da mortalidade infantil, o maior grau de alfabetização e as inovações 

técnicas e científicas, que possibilitaram inclusive o aumento da produção de alimentos. Contudo, 

apresentavam-se também pontos negativos relativos ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico, entre os quais: o crescente processo de desertificação do solo, o desaparecimento 

das florestas, a ameaça à camada de ozônio do planeta e o aumento da temperatura da terra 

devido ao efeito estufa, além de declarar que os sistemas econômicos e sociais não podiam se 

desligar dos recursos naturais.  

Na década de 1980, concluiu-se que a manutenção dos processos ecológicos, da 

diversidade biológica e do meio físico, seria uma conduta essencial para as sociedades que 

desejassem tornar-se sustentáveis2. A partir de certa capacidade “natural” de suporte, ou melhor, 

de “sustentabilidade” – as sociedades organizadas deveriam buscar ampliar sua capacidade de 

sustentação para fazer frente ao aumento da população ou à elevação dos níveis de consumo, o 

que levou ao conceito de sociedades sustentáveis – este mais abrangente e útil que o conceito de 

desenvolvimento sustentável, sobretudo se não se quer restringir à visão do desenvolvimento 

econômico, própria da sociedade urbana moderna (HELENE & BICUDO, 1994). 

Em 1992, acontecia no Rio de Janeiro, com a participação de 175 países, a 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – CNUMAD, que 

se tornou mundialmente conhecida como a ECO’92 ou a “Cúpula da Terra”. Este evento colocou 

para todo o mundo um tema atual de grande relevância, na medida em que enfatizou, em uma 

única e indissociável discussão, meio ambiente e desenvolvimento3. Um de seus pontos mais 

importantes foi a aprovação da Agenda 21, que, mais que um documento, constituiu-se de uma 

proposta de planejamento participativo, que procuraria analisar a situação de um país, região ou 

município, visando planejar o futuro de forma sustentável. Para tanto, a análise e 

encaminhamento de propostas deveriam ser feitos a partir de uma abordagem integrada e 

                                                 
2
 Segundo ALVA (1997), a sustentabilidade deve ser entendida como um conceito ecológico, isto é, como a capacidade que tem um 

ecossistema de atender às necessidades das populações que nele vivem; ou como um conceito político, que limita o crescimento em 
função da dotação de recursos naturais, da tecnologia aplicada no uso destes e do nível efetivo de bem-estar de toda a coletividade. 
Na verdade, tratam-se de conceitos complementares, uma vez que, a partir de certa capacidade “natural” de suporte, as sociedades 
organizadas buscam ampliar sua capacidade de sustentação para suprir o aumento da população, ou ainda, a elevação dos níveis de 
consumo (VILLENEUVE, 1992). Como conseqüência, tais conceitos acabaram rebatidos na área da construção civil, o que fez com 
que nascessem as discussões sobre arquitetura sustentável (ARAÚJO, 2007). 

3
 A ECO’92 clamou aos habitantes dos países participantes a repensarem seu modo de vida e de ocupação do território, enfatizando a 

relação entre meio ambiente e desenvolvimento. A partir dela, aprofundou-se o conceito de desenvolvimento sustentável em três 
princípios: a análise do ciclo de vida dos materiais; o uso de matérias-primas e energias renováveis; e a redução das quantidades de 
materiais e energia utilizados na extração e exploração dos recursos naturais e na destruição ou reciclagem dos resíduos. A tudo isto, 
associaram-se as preocupações sociais, incluindo definitivamente o homem na discussão ambiental: a idéia é integrar as 
preocupações ecológicas aos processos de tomada de decisões, refletindo sobre o equilíbrio ambiental em paralelo aos índices de 
desenvolvimento econômico, social e humano (CASTELNOU, 1995). 
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sistêmica de várias dimensões. Em seu texto, a questão urbana foi colocada explicitamente como 

uma questão ambiental a ser tratada no âmbito de uma política global juntamente com os 

problemas ecológicos, dando ênfase ao acesso dos países em desenvolvimento a tecnologias 

ambientalmente saudáveis, inclusive em termos concessionais e preferenciais (BARBIERI, 1997). 

  Após a ECO’92 aconteceram outros eventos internacionais, tais como: a 

CONFERÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS (Viena, 1993), a CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE POPULAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO (Cairo, 1994), a CONFERÊNCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

(Copenhague, 1995) e a CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE ASSENTAMENTOS HUMANOS 

(Istambul, 1996), esta última conhecida como a “Cúpula das Cidades” , que criou a Agenda 

Habitat, enfatizando a questão urbana e ambiental ao definir a sustentabilidade como princípio e 

os assentamentos humanos sustentáveis como objetivo mundial. Refletindo o compromisso com 

os princípios democráticos de eqüidade e justiça social, colocou-se a necessidade de se pensar 

de forma global e agir de forma local, convocando todos os esforços nacionais e internacionais, a 

partir da união de governos e autoridades locais; junto a ONG’S, academias e empresas privadas 

(ROLNIK & SAULE JÚNIOR, 1996).  

  Nesse período que vai de meados da década de 1970 a fins dos anos 90, segundo 

ACOT (1990), o ecologismo transcendeu o universo do movimento organizado em torno da defesa 

do meio ambiente, tornando-se mais um modo de vida e uma visão de mundo preocupada com 

todos os problemas sociais. Da inicial atenção à conservação da natureza, o ambientalismo 

adquiriu novas feições, predominando desde então a busca de caminhos para se chegar a uma 

sociedade sustentável a partir do questionamento dos valores que norteiam as relações dentro 

das sociedades humanas e destas com os demais elementos do meio ambiente. Vários e diversos 

setores sociais passaram a tomar consciência dos sérios problemas da sobrevivência humana e 

multiplicaram-se no início do século XXI. Aos conflitos advindos da sociedade industrial já 

conhecidos – tais como: as questões de classes, da carência de meios e equipamentos de 

consumo coletivo, da diferença entre os gêneros e da falta de escolaridade, emprego ou 

segurança – agregaram-se os problemas ambientais, em especial a dilapidação do valor da 

natureza indispensável à vida de todos os seres, inclusive o humano.  

  Nestes últimos dez anos – a partir da Cúpula das Cidades, de 1996, até os dias de 

hoje –, juntamente com a divulgação dos riscos de alguns materiais de construção, como o 

plástico e o cimento amianto, surgiu um crescente interesse, por parte dos profissionais ligados à 

arquitetura e construção civil, além da opinião pública, pela conservação da natureza e pela 

criação de um ambiente saudável para viver. Constatou-se definitivamente que a construção e o 

uso dos edifícios causam um enorme impacto no meio ambiente, recrutando todos os profissionais 

a repensarem seus modos de pensar e agir. Cresceu desde então a crítica arquitetônica voltada 

ao pensamento sócio-ambientalista, passando-se a refletir o papel do arquiteto nesse contexto. 
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  Voltando-se para a história da arquitetura, percebe-se que a preocupação com a 

relação entre a edificação e o espaço natural não é uma novidade. Desde tempos remotos, 

observam-se que as construções cotidianas eram inspiradas pelas formas naturais encontradas 

na paisagem, criando um diálogo contínuo entre arquitetura e natureza. Diversas técnicas foram 

acumuladas ao longo dos séculos de como tornar as edificações mais confortáveis de forma 

passiva, isto é, sem gasto de energia. No antigo Egito, por exemplo, a luz solar era um elemento 

fundamental do projeto; assim como o Oriente Médio possui inúmeros exemplos com relação à 

adaptação climática, tais como as torres de vento, utilizadas para amenizar o calor, através da 

ventilação natural; ou a alta capacidade térmica dos edifícios, os quais absorvem calor durante o 

dia e o liberam à noite, quando ocorrem as temperaturas mais frias. No Japão, outro exemplo, 

painéis leves e móveis garantiam uma boa ventilação e flexibilidade interna dos ambientes. Ou 

ainda, a prática da reciclagem de materiais, esta já praticada há séculos atrás no Norte africano, 

onde templos clássicos foram pilhados para serem construídas mesquitas (JONES, 1998). 

  Segundo STEELE (1997), foi a partir da Renascença que teve fim a relação 

simbiótica do ser humano com a natureza, quando ambos passaram a se distanciar mutuamente, 

buscando o contraste ou, mais ainda, a imposição do homem sobre o mundo natural. O 

nascimento e afirmação do pensamento cartesiano contrapuseram ambos como sujeito e objeto, 

fazendo nascer a ciência moderna. Mais tarde, Jean-Jacques Rousseau (1712-78) defenderia a 

(re-)imersão na natureza, a fim de se alcançar uma consciência mais intensa do ser. Os arquitetos 

da Ilustração Étienne-Louis Boullée (1728-99) e Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) desenvolvem 

uma sensibilidade verde. E, em meados do no século XIX, John Ruskin (1819-1900) já alertava 

para os riscos da industrialização, embora falhando ao não tentar compreender que a economia 

de meios e tecnologias apropriadas poderiam trazer um melhor desenvolvimento para a 

construção. O Art Nouveau, por sua vez, aproveitou ao máximo as formas naturais das plantas, 

animais e rochas em seus edifícios, imprimindo-os nas fachadas, estrutura e detalhes, 

prenunciando o uso dos materiais novos industriais na passagem para o século XX. 

  Mestre absoluto da arquitetura orgânica, Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

preocupou-se com o local de inserção de suas obras, criando uma resposta intuitiva e poética à 

natureza. Para ele, o edifício deveria estar absolutamente integrado ao lugar e, para tanto, 

considerava a submissão dos materiais ao tempo; o crescimento da vegetação do entorno e a 

construção de edificações vizinhas; e a honestidade no uso dos materiais (FIG. I). Sua obra-prima 

foi a Fallingwater House (1935/39, Pensilvânia EUA). Já para o maior arquiteto modernista, Le 

Corbusier (1887-1965), a natureza era um tema constante. Em certos momentos, prevalecia como 

uma força frente ao trabalho do homem; em outros era equivalente ao caos ou à noção romântica 

do sublime. Alguns de seus edifícios evocam antecedentes vernaculares, nos quais o calor do sol 

e a presença da terra manifestam-se em detalhes, formas, cores e texturas, especialmente em 

Chandigarh (1952/59, Punjab Índia), onde faz também referências ao cosmos.  
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   FIGURA I – Fallingwater House (1935/39, Penn. EUA)                                          FIGURA II – Villa Mairea (1938/39, Noormarkku Finl.)      
                            Frank Lloyd Wright                                                                                                               Alvar Aalto 

  Alvar Aalto (1898-1976) foi outro arquiteto que buscou a relação entre homem, 

tecnologia e natureza. Com uma visão mais lírica que os arquitetos modernos racionalistas, 

utilizou curvas sinuosas e irregulares, inspirando-se nas paisagens finlandesas de lagos e 

florestas vibrantes. Tinha consciência da economia gerada pela racionalização e a utilizava com 

disciplina, utilizando amplamente a madeira, como material versátil, flexível e com uma grande 

variedade de expressão (FIG. II). Entretanto, tal lição foi esquecida com o avanço da tecnologia 

moderna, fazendo nascerem equipamentos e mecanismos artificiais para substituir soluções antes 

“naturais”, incluindo desde o condicionamento artificial do ar e a ventilação forçada até o emprego 

de materiais altamente impactantes derivados da indústria petroquímica; situação esta denunciada 

por Buckminster Fuller, que possuía uma visão pluralista e interdisciplinar, defendendo a 

interdependência, a diversidade e a harmonia como o local, em um diálogo equilibrado entre 

homem, obra construída e natureza. Despontava-se assim o Despertar Ecológico. 

  Segundo STEELE (1997), a arquitetura dita ecológica, sustentável ou “verde” vai 

muito além dos primeiros esforços dos anos 70, englobando inter-relações sociais, cooperação 

internacional e pesquisa. Aos poucos, tornou-se evidente que algumas medidas poderiam 

colaborar no desenho dos edifícios contemporâneos. São considerações sobre materiais 

renováveis, orientação, iluminação e ventilação natural, controle solar e capacidade térmica: 

juntos, esses fatores poderiam formar uma nova linguagem arquitetônica; uma nova expressão 

para o mundo atual. Disto decorreu, em termos gerais, uma bifurcação do pensamento ecológico 

aplicado à arquitetura: de um lado, posicionaram-se aqueles arquitetos que se voltaram ao uso de 

materiais e tecnologias de baixo impacto, inspirados pela experiência vernácula e aqui 

denominados de low-tech; e, do outro, os defensores de pesquisas e experimentos que 

explorassem metodologias de alto desempenho, acreditando nas possibilidades da ciência 

contemporânea e aqui definidos por high-tech (CASTELNOU, 2002).  

  Em suma, há uma forte divisão de posturas: são dois pontos de vista opostos que 

definem fundamentalmente filosofias de vida. Para os primeiros, conforme JONES (1998), seria 

necessária uma mudança radical na sociedade e cultura; esta urgente e inadiável. Basicamente, 

associam à idéia de industrialização a miséria, a poluição e o desperdício generalizados; 
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defendendo a idéia que o coletivo teria prevalência sobre o individual. Para isto, recorrem a 

exemplos do passado, ao uso de materiais naturais e à procedimentos semi-industriais de 

construção. Um exemplo de arquitetura low-tech seria o Westminster Lodge (1999, Dorset GB), 

construído no Hooke Park e projetado pela firma de Edward Cullinan. Toda a estrutura da 

edificação é feita em madeira e, exceto o vidro, todos os outros materiais utilizados são naturais 

(FIG. III). O edifício parece conscientemente vernacular, evocando uma casa nas árvores no meio 

da floresta. Podem ser citados vários arquitetos partidários dessa corrente de arquitetura 

ecológica, merecendo destaque o trabalho pioneiro do egípcio Hassan Fathy (1900-89) ou de 

nomes como Paolo Soleri (1919-), Pliny Fisk III (1944-) e Sambo Mockbee (1945-), entre outros. 

        
                            FIGURA III – Westminster Lodge (1999, Dorset GB)           FIGURA IV – Rocky Mountain Institute  
                                                      Edward Cullinan                                                                                    (1984, Colorado EUA) 

  Essencialmente ecocentristas, as primeiras proposições eco-arquitetônicas foram 

feitas em meados dos anos 70, logo após as crises petrolíferas e a denúncia da problemática 

ambiental. Esses arquitetos, pioneiros da low-tech, voltaram-se para edifícios residenciais, escolas 

ou pequenos espaços culturais, criticando a frieza da arquitetura modernista e buscando a 

participação dos próprios usuários na concepção e realização dos edifícios. A madeira era quase 

sempre utilizada, por ser um material cálido e de fácil obtenção e aplicação na construção4. A 

partir dela, ampliou-se a pesquisa para outros materiais naturais, especialmente a arquitetura de 

terra e suas derivações (taipa, adobe, tijolo, ladrilho etc.), cobrindo-se fachadas com cerâmica 

vitrificada ou coberturas com jardins. Depois, passou-se a utilizar bambu e madeiras de 

reflorestamento, além de resíduos e outros materiais reprocessados (GAUZIN-MÜLLER, 2002). 

  Realizado em Aspen, o Rocky Mountain Institute (1984, Colorado EUA) foi 

projetado por Steven Conger e consistiu em uma tentativa de auto-suficiência não tecnológica 

(FIG. IV). Utilizando aquecimento solar passivo, o protótipo pode ser instalado em qualquer tipo de 

clima. Possui paredes isolantes, por meio de duas peles de alvenaria; e utiliza racionalmente água 

e energia, além de aproveitar a ventilação natural e a orientação solar, inclusive fazendo uso 

                                                 
4
 O uso da madeira na construção civil tornou-se indissociável da tentativa de redução do Efeito Estufa, devido à fixação do dióxido de 

carbono – CO2 pela vegetação. A madeira apresenta-se muito mais vantajosa frente a alguns materiais de construção como metais, 
concreto, vidro e plásticos, que consomem grande energia na sua produção e liberam muito CO2. Na Europa, o uso da madeira na 
construção é intensificado cada vez mais, especialmente em habitações; e os governos prevêem medidas incentivando seu uso nas 
estruturas, fechamentos e revestimentos. Atualmente, no Japão, Finlândia e EUA, aproximadamente 90% das habitações unifamiliares 
já são feitas com madeira, embora se utilizem técnicas diferenciadas e/ou mistas (N.A.). 
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favorável do paisagismo. Tais medidas possibilitaram grande conservação de energia. Ao mesmo 

tempo, algumas medidas ecológicas também têm sido adotadas no desenho urbano: um design 

mais compacto, a redução do uso de automóveis e o incentivo aos pedestres, além da crítica à 

implantação de residências unifamiliares em lotes muito grandes compõem essas propostas. 

Alguns arquitetos como o mexicano Ricardo Legorreta (1931-) e a norte-americana Elizabeth 

Plater-Zyberk (1953-) já participaram de uma equipe de trabalho envolvendo comunidades locais. 

Tais planos obtêm grande sucesso, pois são utilizados para conseguir um forte senso de 

comunidade, através do aumento do número de espaços públicos e ênfase da escala humana. 

  Por sua vez, os defensores da arquitetura high-tech usam todas as inovações 

tecnológicas e incorporam em seus projetos materiais industrializados como o concreto, o aço e o 

vidro, preocupando-se mais em evitar racionalmente desperdícios e promover métodos de 

eficiência energética. Para eles, o desastre ecológico pode ser evitado – ou, pelo menos, 

minimizado – por meio da tecnologia de ponta e, ao invés de olhar para modelos do passado, 

buscam novas e originais estruturas. Tecnocentristas não alheios às questões ambientais, esses 

arquitetos promovem a incorporação de soluções “ecologicamente” corretas em seu trabalho, este 

representado pelas obras de grandes arquitetos internacionais, entre os quais Gustav Peichl 

(1928-), Richard Rogers (1933-), Norman Foster (1935-) e Nicholas Grimshaw (1939-); este último 

responsável por uma obra exponencial: o British Pavilion (1992, Sevilha Espanha), realizado por 

ocasião da EXPO’92 (FIG. V). Unindo os conceitos de tecnologia e sustentabilidade, o arquiteto 

criou uma parede com cascatas de água a Leste e, para proteção solar, utilizou células solares 

em uma parede com tanques de água a Oeste, propiciando ganho de calor durante o dia e sua 

liberação para o interior do edifício durante a noite. 

                                           
       FIGURA V – British Pavilion (1992, Sevilha Esp.)                                   FIGURA VI – Inland Revenue Centre (1992/94, Nottinghan GB) 
                            Nicolas Grimshaw                                                                                                   Michael Hopkins 
                    

  Entretanto, nessa vertente de arquitetura sustentável, o conforto térmico e a 

economia de energia nem sempre são efetivos. Houve, porém, tentativas sucessivas de reduzir 

estes “custos” ambientais, incluindo a experiência eficaz do uso da dupla pele de vidro nas 

fachadas ou o emprego de elementos paisagísticos – árvores, jardins, pérgulas e fontes – para 

amenizar o rigor das altas temperaturas, além de processos computadorizados para controlar a 

aridez e as flutuações de temperatura e dos ventos, possibilitando um maior bem-estar fisiológico 
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e psicológico aos usuários. De modo paralelo, entre os dois extremos – low-tech e high-tech –, 

alguns arquitetos, especialmente da Europa central, buscam combinar materiais e técnicas 

tradicionais a produtos e tecnologias inovadoras. Vistos como ambientalistas moderados, os 

representantes da green architecture defendem uma ecologia democrática para usuários 

responsáveis e conscientes, combinando procedimentos e materiais locais com métodos 

avançados de construção e gestão do espaço construído.  

  São inúmeros os participantes dessa corrente intermediária que tenta unir proteção 

ao meio ambiente e modernidade, entre os quais Günter Behnisch (1922-), Michael Hopkins 

(1935-), Renzo Piano (1937-), Thomas Herzog (1941-), Gilles Perraudin (1949-) e Françoise-

Hélène Jourda (1955-). Exemplificando, o arquiteto britânico Michael Hopkins, em seu projeto para 

o Inland Revenue Centre (1992/94, Nottinghan GB), apresenta várias medidas de interesse: 

buscou a escala humana e utilizou materiais locais, a fim de reduzir os custos de transporte e 

energia, especialmente os tijolos: um material ecologicamente vantajoso, cuja produção requer 

pouco gasto de energia se comparada a outros materiais como alumínio, aço ou vidro (FIG. VI). 

Além disso, por possuir grande massa térmica, auxilia no conforto térmico, evitando trocas de 

temperatura muito rápidas entre exterior e interior. Foi utilizada ainda a ventilação natural – 

cruzada, quando possível –, prateleiras de luz e vidros triplos para as janelas, conferindo 

isolamento térmico e acústico. Hopkins adotou também componentes pré-fabricados, trazendo 

controle de qualidade e economia para a sua obra (STEELE, 1997).  

  Outro exemplo bastante interessante da green architecture foi o projeto do J. M. 

Tjibaou Cultural Centre (1997, Nova Caledônia), de Renzo Piano, que se destacou principalmente 

pelo reconhecimento da cultura indígena local e das suas primitivas técnicas construtivas (FIGS. 

VII E VIII). Piano utilizou tipologias e materiais locais, aproveitando ao máximo a ventilação natural, 

direcionando a brisa marítima e integrando as edificações à densa vegetação existente. O 

resultado estético foi muito particular em um conjunto harmonioso cheio de curvas e obtido por 

meio de inúmeras peças de madeira laminada, suportadas por cabos de aço (WINES, 2000). 

                                            
         FIGURA VII – J. M. Tjibaou Cultural Centre                                  FIGURA VIII – J. M. Tjibaou Cultural Centre (1997, Nova Caledônia) 
                         (1997, Nova Caledônia)                                                                                              Renzo Piano 
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  De acordo com JONES (1998), o desenho de qualquer edifício envolve respostas a 

quatro fatores: clima, tecnologia, cultura e lugar. Assim, a arquitetura sustentável não pode ser 

considerada diferente ou “alternativa”; ela é a resposta a uma situação crítica a que chegou a 

arquitetura internacional nesse início de novo milênio. A busca de uma estética verde vai além de 

uma questão formal e abrange todas as dimensões que envolvem a concepção e criação do 

espaço para o homem, inclusive a discussão energética5. Acrescenta-se que, na última década, 

muitos projetos experimentais foram colocados em prática com apoio de ministérios e das 

administrações locais e regionais. Muitos desses programas estão voltados especialmente para a 

habitação social, atendendo a justificativas sócio-econômicas e ambientais, em particular na 

França, na Alemanha e na Europa do Norte. Cabe indubitavelmente à arquitetura brasileira inserir-

se nesse debate, buscando soluções eficientes e particulares. 

Por fim, pode-se dizer que uma nova consciência está se afirmando neste início de 

milênio, na qual as pessoas estão passando a priorizar a qualidade de vida, a saúde e o meio 

ambiente, o que abre espaço para o desenvolvimento de uma nova arquitetura: a arquitetura 

sustentável. O desafio dos arquitetos contemporâneos será projetar espaços que permitam ao 

homem usufruir as conquistas do desenvolvimento tecnológico, sem perder a conexão com a sua 

essência natural (IDEA, 1999). Antes de tudo, deve-se ter em mente que uma casa sustentável 

adequada às exigências desta nova era não se materializará aplicando-se simplesmente 

“remédios” que incidam na composição dos edifícios, da forma que a arquitetura tem se 

constituído nos últimos anos. Somente com a devida atenção por parte da comunidade científica 

que surgirá uma arquitetura realmente sustentável e perdurável que transmitirá as diversas 

preocupações de nosso tempo, refletirá os impulsos profundamente intuitivos de nossa era 

cibernética e expressará o rigor da análise das possibilidades operacionais da edificação. 

                                                 
5
 Melhorar a eficiência e o conforto das edificações – ou, ao menos, mantê-lo, preservando os recursos naturais – requer uma revisão 

da atual situação energética. É necessária a adoção de energias renováveis, como a hidroelétrica, a eólica, a solar ou de biomassa. 
Cada vez mais, tem sido incentivado nos países europeus o uso de coletores solares, células fotovoltaicas e moinhos eólicos. 
Paralelamente, a energia da biomassa, proveniente da combustão da madeira ou do biometano, têm crescido especialmente na França 
(N.A.). 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

  De caráter exploratório, esta pesquisa, baseada em revisão bibliográfica e estudo 

de casos, realizou-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, tais como 

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

direta ou indiretamente sobre a concepção da casa ecológica. Além de material para registro 

computacional, gráfico e fotográfico, utilizou-se as instalações físicas destinadas ao docente-

adjunto – que é autor do presente projeto –, lotado na subárea de Teoria e História da Arquitetura 

e Urbanismo, em Regime de Dedicação Exclusiva (40 horas), do Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo, com a participação de 02 (duas) discentes do curso de graduação.  

   Em suma, a metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa baseou-se na pesquisa bibliográfica sobre as bases históricas do 
ambientalismo e suas relações com arquitetura; principais teorias e expoentes; 
preocupações fundamentais de projeto e obras de destaque. Foi feita a seleção de 
informações, coleta e síntese das idéias já publicadas, tanto em meios impressos 
como eletrônicos, de modo a organizar um banco de dados a ser utilizados nas 
próximas fases. 

b) Seleção e Mapeamento de Obras: 

Esta etapa envolveu a identificação e descrição de 03 (três) exemplares de 
arquitetura residencial unifamiliar divulgados pelos círculos acadêmicos e 
profissionais, nas quais se destacou o rebatimento na prática das teorias e 
conceitos arquitetônicos que defendem e disseminam o ambientalismo. Procurou-
se abordar essencialmente as práticas ecocentristas no exterior (PIERRE & 
FOLADORI, 2001). 

c) Análise e Avaliação dos Casos: 

Fase que consistiu na reflexão crítica sobre os exemplares selecionados, onde se 
fez a descrição, seleção e análise das características funcionais, formais, espaciais 
e tecnológicas que se constituem no rebatimento prático das premissas ecológicas 
no ambiente habitacional urbano. Os resultados são apresentados na seqüência 
em forma de FICHAS DE ESTUDOS I, II e III. 

d) Conclusão e Redação Final: 

O fechamento deu-se através da elaboração deste RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA, 
além de material expositivo por ocasião do Encontro de Iniciação Científica da 
UFPR – EVINCI, previsto para outubro de 2008.  
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7 RESULTADOS 

  A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível selecionar 03 (três) exemplares para 

a descrição e a análise do rebatimento na prática dos pressupostos teóricos da arquitetura 

sustentável. Como critérios de seleção, adotou-se: o atendimento ao programa residencial 

unifamiliar; a predominância de características de low-tech (“baixa tecnologia”); a efetiva 

construção e uso da obra – e não somente seu projeto –e a relevância da obra dentro do contexto 

do trabalho de um arquiteto e/ou grupo internacional, cuja prática profissional seja reconhecida em 

conjunto pela comunidade científica como válida para exemplificar a teoria da chamada green 

architecture. 

  Tendo isto em mente, selecionaram-se as seguintes obras: 

 I. Casa Akil Sami (1975/78, Dahshur Egito) – Arq. Hassan Fathy  

 II. Ledge House (1991/94, Maryland EUA) – Bohlin Cywinski Jackson  

 III. Advanced Green Builder Demonstration (1994/97, Austin Tex. EUA) – CMPBS Group 

  Na seqüência e com base no material coletado em fontes bibliográficas e 

webgráficas, fez-se a descrição formal, funcional e técnica de cada obra, abordando seus 

elementos mais importantes e destacando-se as características de sustentabilidade evidentes 

através das imagens ilustrativas. Procurou-se limitar a explanação de modo objetivo e 

esquemático, definindo-se o formato de 03 (três) FICHAS DE ESTUDOS I, II e III, apresentadas em 

seguida, na ordem cronológica de construção das residências.  

8 DISCUSSÃO 

  O CASO I corresponde a um exemplo pioneiro de arquitetura sustentável, realizado 

em meados da década de 1970 e representado pelo trabalho do arquiteto egípcio Hassan Fathy. 

Trata-se de uma residência projetada e construída a partir da tradição vernacular de origem 

muçulmana, ou seja, empregando-se materiais e técnicas locais, além de recursos low-tech de 

conforto ambiental, como paredes grossas, pequenas aberturas, torres de ventos e treliçados de 

madeira. O CASO II, referente a uma moradia feita nos anos 90, no Estado de Maryland, EUA, foi 

proposto pela firma Bohlin Cywinski Jackson e expressa o uso ecológico da madeira local, além 

da adaptação topográfica e preocupação bioclimática, elementos fundamentais da prática 

sustentável. Verifica-se ainda a busca de valores humanos e espirituais no partido. Por fim, o 

CASO III relaciona-se a uma experiência do grupo norte-americano CMBPS, liderado por Pliny Fisk 

III. Trata-se de uma casa-modelo executada no Estado do Texas, EUA, a partir da reciclagem de 

materiais e outros recursos ecológicos, visando à diminuição do impacto ambiental e a redução do 

custo energético. 
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ESTUDO DE CASO I                                                                CASA AKIL SAMI 

Hassan Fathy 
1975/78 – Dahshur, Egito 

 

Hassan Fathy (1900-89), arquiteto egípcio que viveu a maior parte de sua vida no Cairo, dedicando-se à 

criação de uma arquitetura bastante peculiar com base no uso de pedra e barro como materiais essenciais, 

a partir da utilização de técnicas e procedimentos calcados na tradição construtiva milenar de seu país, 

escreveu nos anos 70 o livro Arquitetura para os pobres, que obteve grande repercussão internacional.  

A Casa Akil Sami, como outras construídas na mesma área, foi feita com calcário local, já que o uso de 

tijolos foi proibido pelo governo devido à qualidade do solo da região. Em sua concepção, verifica-se 

preocupação com o conforto dos ambientes, utilizando-se torres de vento, que captam os ventos altos do 

deserto conduzindo-os aos compartimentos; treliçados de madeira e paredes espessas. Buscando melhorar 

a economia e o padrão de vida nas áreas rurais, o arquiteto treinava os habitantes locais para produzirem 

seu próprio material de construção e seus edifícios, evidenciando preocupações sociais.  

   

1  

2  

3  

4  

5  

 

6  

7  

1∙4∙5 Exterior 
∙ uso de ventilação natural 
∙ materiais naturais ∙ madeira e calcário local 
∙ uso de vegetação e pérgulas em madeira 
∙ áreas sombreadas 
∙ custo mínimo 
 
2∙3 Interior 
∙ intenso uso de luz natural (cores claras) 
∙ ênfase em valores espirituais e humanos 
∙ proteção da insolação por elementos vazados 
 

6 Planta 
∙ pátios tradicionais e paredes espessas  
∙ arrefecimento passivo dos ambientes 
∙ consideração das condições climáticas locais 
∙ correta orientação 
 
7 Cortes 
∙ emprego de tecnologias apropriadas (low-tech) 
∙ uso de técnicas tradicionais de construção 
∙ conservação de energia 
∙ pouca relação entre interior e exterior 
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ESTUDO DE CASO II                                                                            LEDGE HOUSE  

Bohlin Cywinski Jackson 
1991/94 – Catoctin Mountains, Maryland, EUA 

 

A arquitetura da firma Bohlin Cywinski Jackson, original de Pittsburgh, Penn. EUA, e fundada em 

1965 pelos arquitetos Peter Q. Bohling, Bernard J. Cywinski e Jon C. Jackson, encontra sua 

expressão em uma relação direta entre homem e natureza, na qual se buscam soluções que 

responderiam às circunstâncias particulares de cada situação, com forte consciência ecológica.  

A Ledge House, situada na borda de uma meseta das montanhas de Maryland, dialoga com a floresta, 

tendo vista para um vale. O solo já estava delimitado por plataformas de pedra, nas quais se assenta a base 

da residência. Seu partido arquitetônico pode ser considerado “modernista romântico”, por utilizar formas 

modernas e, ao mesmo tempo, o impacto emocional de técnicas tradicionais (serenidade e simplicidade).  

  8     

9  

10   

11  

 

 

 

12  

 

 

 

   

15 

 

 

13  

14   

8∙10∙11 Interior 
∙ intenso uso de luz natural 
∙ materiais naturais ∙ uso de madeira e pedras de 
edificações abandonadas (reciclagem) 
∙ associação de aço com madeira ∙ riqueza 
plástica e técnica 
 
9∙13 Exterior 
∙ estrutura feita em troncos (low-tech) 
∙ ênfase em valores espirituais e humanos 

12 Corte 
∙ integração com o entorno e a topografia 
∙ residência em meio às árvores 
 
14 Planta 
∙ valorização de vista para o vale 
 
15 Elevação 
∙ paredes de tronco como elementos de destaque 
∙ valorização de qualidades emotivas da matéria 
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ESTUDO DE CASO III                  ADVANCED GREEN BUILDER DEMONSTRATION 

Center for Maximum Potential Building Systems 
1994/97 – Austin, Texas, EUA 

 

Pliny Fisk III (1944-) é, desde 1975, um dos diretores do Center for Maximum Potential Building Systems – 

CMPBS. Embora não seja arquiteto licenciado, é reconhecido, juntamente com sua esposa e sócia, Gail 

Vittori (1954-), como um dos principais pesquisadores na área de arquitetura ecológica, visando flexibilidade 

espacial, conservação e redução de consumo energético. Para ele, a arquitetura deve buscar todos os 

caminhos concebíveis para o equilíbrio ambiental, fazendo uso inclusive da reciclagem de materiais. 

Este projeto experimental de 170 m
2
, também denominado Demonstration Home and Workplace, foi o único 

dos EUA a ser aprovado pela ECO’92 ou Cúpula da Terra, por sua abordagem radical das questões 

ecológicas. Seu objetivo principal foi o de propor uma residência e local de trabalho que elevassem ao 

máximo a sensibilidade aos problemas ambientais, associando funcionalidade, versatilidade e economia. 

16  

17  

18  

19  

 

20  
 

21  

 

22  

 

16∙17∙20 Exterior 
∙ materiais locais ∙ palhas das terras de pasto 
∙ paredes de argila e portas de contraplacado 
∙ ventilação natural 
∙ vegetação ∙ canas ornamentais e videiras 
∙ uso de cimento não∙Portland com 97% de 
materiais reciclados e agregados  
 
18∙19 Interior 
∙ intenso uso de luz natural 
∙ ênfase em valores espirituais e humanos 
∙ adaptabilidade das instalações ∙ flexibilidade 
∙ armadura modular em aço reciclado a partir de  

automóveis sinistrados ∙ possibilidade de fácil  
montagem e desmontagem 
 
21 Planta 
∙ cisternas elevadas projetadas para conter mais 
de 50 mil litros de água da chuva 
∙ evitar desperdício ∙ limite de 100 litros água/dia 
 
22 Corte 
∙ conservação de energia (low-tech) 
∙ baixo custo 
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8 CONCLUSÕES 

  A pesquisa realizada possui grande valor formativo ao tratar de uma questão 

multidisciplinar da maior importância: a questão ambiental. Através dela, e dos estudos de caso, 

buscou-se verificar como se dá a integração entre projeto arquitetônico, ambiente e tecnologia, 

identificando elementos projetuais comuns nos exemplos escolhidos. A intenção é que esses 

elementos possam ser rebatidos para a prática e o ensino de arquitetura, como proposições chave 

para uma arquitetura sustentável. 

  O enfoque da pesquisa sobre projetos residenciais exemplifica moradias que 

elevaram a qualidade de vida do ser humano, integrando a vida dos moradores às condições 

ambientais locais e compatibilizando conforto ambiental e eficiência energética. Os projetos 

apresentados enquadram-se dentro de uma corrente da arquitetura ecológica denominada low-

tech ou “baixa tecnologia”, que busca utilizar tecnologias tradicionais de construção, materiais 

naturais preferencialmente disponíveis no local da obra e que possui ampla preocupação com os 

aspectos humanos da edificação. 

  Da análise dos três estudos de caso pode-se destacar alguns elementos em 

comum: a preocupação com a orientação do edifício e a consideração das características físicas 

do entorno; a preocupação com a organização dos usos e espaços internos, de modo a obter 

flexibilidade; a escolha por materiais naturais existentes no local (preocupação com desempenho 

térmico e cores); a definição cuidadosa de aberturas, conforme clima e insolação do local; as 

estratégias de ventilação e iluminação natural; o arrefecimento ou aquecimento passivo dos 

ambientes e também o isolamento térmico; e, finalmente, o uso de vegetação. 

  Outro aspecto apresentado nos três estudos de caso é o cuidado com a dimensão 

humana e espiritual do edifício. A casa deve refletir um novo modo de vida, novos hábitos e 

atitudes. Afinal, o comportamento e as expectativas do usuário também definem o desempenho 

final da edificação. A satisfação do usuário é fundamental. A intenção é que a edificação cause o 

menor impacto ambiental possível e tenha também menor dependência tecnológica ao 

proporcionar conforto aos moradores. Enfim, a partir da pesquisa pode-se concluir que a reflexão 

e o cuidado com a energia, a água, a destinação dos resíduos e a reciclagem podem ser 

estendidos a um cenário maior, aos espaços urbanos. O projeto de um edifício, uma residência, 

faz parte da sustentabilidade da cidade. Partindo da idéia de que pesquisa, prática e ensino 

devem ser pautados pelos pressupostos da arquitetura ecológica, que isso venha a se consolidar 

ainda mais no cenário nacional, área em que essa pesquisa pretende se desdobrar através de 

estudos de casos de exemplos brasileiros de residências ecológicas. Por meio de proposições e 

responsabilidade os arquitetos devem reconhecer a importância da função informativa dos 

edifícios na formação de uma consciência ambiental. 
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12 RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  Este trabalho de iniciação científica cumpriu o cronograma inicial, permitindo atingir os 

objetivos iniciais, não ocorrendo atrasos e imprevistos. Seu desenvolvimento junto ao professor-

orientador permitiu a complementação e publicação de material didático do curso de arquitetura e 

urbanismo da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR, a apostila “Arquitetura sustentável”, a ser 

aplicada tanto no ensino de graduação, na área de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, como 

na pós-graduação, no curso de especialização em Cidade, Meio Ambiente e Desenvolvimento, oferecido 

pelo DAU-UFPR. Seu relato foi realizado no 1º SePeAU – Seminário de Pesquisa em Arquitetura e 

Urbanismo, ocorrido dias 22 e 23 de outubro de 2008, promovido pelo DAU-UFPR. 

13 APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR  

  A aluna bolsista de iniciação científica apresentou grande interesse e dedicação na 

elaboração das tarefas indicadas pelo professor-orientador, permitindo o desenvolvimento satisfatório da 

pesquisa. Tratando-se de um trabalho introdução sobre o tema e da vastidão de questões possíveis de 

serem abordadas em investigações nesse campo de trabalho, considera-se que os resultados atingidos 

são adequados aos meios utilizados e também aos fins pretendidos, ou seja, servirem de 

complementação à pesquisa desenvolvida pelo docente intitulada “Arquitetura e Sustentabilidade: Bases 

Conceituais para o Projeto Ecológico”, em andamento desde 2006. 

  Esta pesquisa contribuiu ao interesse da acadêmica prosseguir a aplicação futura dos 

pressupostos da arquitetura sustentável na(s) área(s) de: 
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