
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 2007/2008 
RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 
 

 
 

LILIAN STEDILE FERRI 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – VOLUNTÁRIA / EDITAL IC 2007-2008 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO:  

                         Estudo Crítico de Habitações Ecológicas: Casas High-Tech 

 

 

 

 

Relatório apresentado à Coordenadoria de 
Iniciação Científica e Integração 
Acadêmica da Universidade Federal do 
Paraná – UFPR por ocasião da conclusão 
das atividades de Iniciação Científica – 
Edital 2007-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DO ORIENTADOR: 

Prof. Dr. Antonio Manoel Nunes Castelnou, neto 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

Casa Ecológica: Evolução do Espaço Habitacional Sustentável 

BANPESQ/THALES: 2007021358 

 

 

CURITIBA 

2008 



 1 

1 TÍTULO 

  Casa Ecológica: Evolução do Espaço Habitacional Sustentável 

2 RESUMO 

  Procurando dar bases ao estudo do pensamento ambientalista aplicado na área da 

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

exploratória de iniciação científica realizou a coleta de informações, a seleção e a descrição e 

análise de casos de arquitetura ecológica, especialmente aqueles que conciliam elementos da 

tradição e tecnologia contemporânea. Partindo do estudo bibliográfico do aparecimento e 

evolução do ecologismo, em nível mundial, até seu rebatimento na área da arquitetura e 

urbanismo, destacaram-se seus fundamentos teóricos mais importantes e fez-se a seleção de 03 

(três) exemplares internacionais de casas urbanas, os quais foram descritos e avaliados quanto 

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

habitações. 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 urbanas em high-tech (“alta 

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 alto desempenho. 

4 INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XVIII, a industrialização vem ocasionando uma crescente 

migração do campo para as cidades em busca de novas perspectivas de vida e trabalho, o que 

acabou provocando uma aceleração do processo de urbanização em todo o mundo e sua 

conseqüente deterioração. Muitas populações passaram a viver em zonas periféricas 

caracterizadas por precárias condições de habitabilidade, sem saneamento básico; carentes em 

equipamentos sociais ou providências públicas que procurassem solucionar tal situação, vindo 

comprometer drasticamente a qualidade de vida, especialmente em países subdesenvolvidos. 

Essa situação encontrou seu estágio crítico no século passado e, pode-se dizer 

que, ao longo da história humana, nenhum período produziu uma interferência de tal magnitude 
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nos sistemas biológicos do planeta como na segunda metade do século XX. Atualmente, a 

metade da população do mundo mora em cidades. Para o ano 2025, esta cifra aumentará para 

75% do número de pessoas de todo o planeta. A quantidade de brasileiros vivendo em áreas 

urbanas, que hoje está em torno de 80%, chegará a 90% já em 2010. Isto afetará drasticamente a 

relação entre homem e natureza. Se em 1950, apenas Nova York possuía mais de 10 milhões de 

habitantes, hoje se têm 15 megalópoles no planeta, podendo chegar a mais de 20 em torno de 

2015, assim como o número de áreas urbanas com população de 5 a 10 milhões deverá saltar de 

7 para 37 (ZWINGLE, 2002).  

A caverna, primeira proteção usada pela espécie humana contra o clima e seus 

inimigos naturais, foi a manifestação mais evidente da essência do ato de se abrigar, cujas 

origens remontam ao instinto animal. Pode-se dizer que a história da arquitetura é também a 

história do habitat humano que, uma vez estabelecido, passou a ser executado com a intenção 

plástica, dando origem às primeiras construções autóctones: as choças de forma cônica, feitas de 

galhos, cipós e barro. A partir de então, nas diferentes partes do globo, diversos tipos de 

habitação foram surgindo, em resposta à necessidade de proteção frente aos climas diversos: as 

tendas orientais, os iglus dos esquimós, as cabanas dos índios americanos, as ocas  dos índios 

brasileiros e assim por diante (CARVALHO, 1984). 

As habitações primitivas evoluíram com o desenvolvimento das civilizações, 

atingindo espaços cada vez mais hierarquizados e melhor elaborados. O sistema ortogonal dividia 

a cidade grega em bairros e os diferentes setores estavam conectados por ruas estreitas, nas 

quais as moradias unifamiliares possuíam pátios internos limitados por colunas. Os romanos 

assimilaram dos gregos tanto a retícula urbana como os equipamentos sociais e culturais da 

cidade. Segundo BEHLING & BEHLING (2002), sua aspiração pelo ócio e o conforto deram 

origem as villas de entornos monumentais. Já os palácios persas eram compostos de vários 

edifícios rodeados por jardins aromáticos, cujos pavilhões eram usados conforme as estações do 

ano. Cômodos confortáveis e estimulantes desfrutavam de água fresca e sombra em abundância, 

o que comprova uma busca por condições ambientais adequadas à vida familiar e apontam para 

os primórdios da construção ecológica.  

Para PINA & KOWALTOWSKI (2007), ao se percorrer a evolução das formas de 

morar e dos modos de vida correspondentes a cada período histórico é possível se detectar as 

características espaciais e funcionais da habitação e as alterações de comportamento e perfil do 

grupo doméstico que as habitava. A casa medieval, por exemplo, era mais um lugar público do 

que privado e se constituía em uma construção longa e estreita, geralmente de dois andares, 

servindo como moradia e ambiente de trabalho. O andar térreo era uma loja ou oficina; e o 

superior possuía apenas um grande espaço: o salão, utilizado para cozinhar e se alimentar, 

entreter convidados, fazer negócios e também para dormir à noite. Conforme RYBCZYNSKI 
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(2002), a privacidade foi uma grande descoberta da era burguesa, o que ocorreu nos Países 

Baixos para somente a partir do século XVIII espalhar-se por toda a Europa, o que fez surgir a 

idéia de corredores e várias salas, cada uma com uma única função para comodidade de seus 

usuários. 

Foi no Renascimento que surgiu o tipo genérico de moradia para a classe média 

européia em geral: a casa urbana dividida em cômodos organizados em setores de prestígio, de 

intimidade e de rejeição. As salas, consideradas áreas de prestígio, situavam-se nas áreas nobres 

da casa; e as cozinhas, os quartos de empregados e os banheiros – estes nem sempre presentes 

– eram espaços de rejeição, situados em cômodos minúsculos e mal ventilados. As exigências de 

privacidade localizavam os espaços íntimos longe do alcance do olhar de estranhos, empregados 

e visitas. Na França, a hierarquia das classes sociais refletia-se no nível do piso que ocupavam: 

quanto mais pobre se era, mais alto se morava (PERROT & ARIER, 1990). 

Da villa romana ao palazzo italiano, do château francês ao palais parisiense, da 

cottage inglesa ao chalet suíço, as moradias européias incorporaram elementos formais e 

estilísticos específicos, assim como estruturas funcionais e espaciais voltadas às condicionantes 

sociais, econômicas e tecnológicas de cada momento. CORNOLDI (1999), entre outros, propôs-se 

a sistematizar o estudo da arquitetura da moradia unifamiliar no decorrer dos tempos, assim como 

existem estudos mais localizações, inclusive nacionais  (LEMOS, 1996; VERÍSSIMO & BITTAR, 

1999). A análise do espaço residencial acompanha toda a história da prática arquitetônica e 

contribui para a compreensão da realidade humana, de sua adaptabilidade às condições diversas 

de sobrevivência e aos ditames sociais e culturais, sem deixar de lado as imposições ambientais 

quanto ao respeito à natureza.  

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. Entre as alterações mais 

significativas, pode-se citar a alteração da estrutura familiar, com a multiplicação de novas 

estruturas de relação; e a revolução tecnológica, que envolve a informática, a Internet, as novas 

mídias digitais e as novas relações com o trabalho (home-office). No mundo pós-moderno a 

pluralidade existencial do ser humano está cada vez mais presente nas suas ações e, assim, não 

fica difícil imaginar mudanças de necessidades ao longo de toda uma vida. Por exemplo, uma 

casa edificada para um casal pode estar programada para necessidades momentâneas, mas não 

eternas: se construída mediante sistemas convencionais, rapidamente tornar-se-á obsoleta, caso 

a união não se prolongue –  possibilidade cada vez mais comum em nossa sociedade –, 

resultando em processos reformadores, nos quais se adapte a nova necessidade programática. 

Esta transformação, além de trabalhosa, acabará gerando mais entulhos quando a construção é 

executada por materiais convencionais, levando, portanto, à insustentabilidade.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  Já faz algum tempo que a humanidade preocupa-se com os problemas ambientais 

decorrentes dos processos de crescimento econômico e contínuo desenvolvimento urbano. 

Porém, as mudanças climáticas constatadas no início do século XX ficaram ainda mais evidentes 

nas suas últimas décadas, dando abertura a uma consciência ainda maior quanto aos cuidados 

que se deve ter com relação ao meio ambiente – a este processo denominou-se Despertar 

Ecológico. Embora seu relacionamento com a natureza seja algo que preocupa o homem há 

séculos, passou a ser negligenciado quando da industrialização, o que levou a graves problemas 

ambientais, hoje sentidos em todo o planeta. Como exemplo, pode-se citar o Efeito Estufa, em 

que foi constatado, desde 1750 – exatamente no início da era industrial – um aumento de 30% da 

concentração de gás carbônico (dióxido de carbono) na atmosfera1; índice alarmante quando 

indica a possibilidade do aumento da temperatura terrestre e suas terríveis conseqüências, tais 

como o degelo dos pólos, o processo crescente de desertificação e o aumento da freqüência e 

intensidade de inundações e ciclones, entre outros. 

  De acordo com FRANCO (2001), foi a partir do Despertar Ecológico de meados dos 

anos 60 do século passado, que o pensamento ambiental consolidou-se e disseminou-se pelo 

mundo todo. Pode-se dizer que o ambientalismo contemporâneo possui raízes em diferentes 

pensamentos do século XIX, como a crítica naturalista, que denunciava os prejuízos à natureza 

causados pela Revolução Industrial (1750-1830); e, a crítica social, que se preocupava com os 

efeitos sociais negativos causados tanto pela industrialização quanto pela colonização. Em fins do 

século XIX, na Europa, havia idéias românticas em relação à vida no campo, o que impulsionou a 

criação de inúmeras reservas naturais, de maneira a criar paisagens mais humanizadoras que as 

existentes até então, decorrentes dos processos industriais. Nos EUA, por sua vez, a 

preocupação por parte dos conservacionistas foi com a exploração florestal excessiva. Grande 

parte do território norte-americano era de propriedade privada e, assim, foram destruídos muitos 

bosques e áreas verdes. Assim sendo, os EUA, juntamente com a Inglaterra, foram os pioneiros 

na criação de associações e leis em defesa do meio ambiente, em um conjunto de ações que 

ficou conhecido como Park Movement (CASTELNOU, 2005). 

  A primeira metade do século passado foi marcada pela expansão do ideal moderno 

e, conseqüentemente, do aumento do impacto ambiental devido ao acelerado crescimento urbano 

no mundo ocidental. Um importante momento foi o ano de 1945, devido ao lançamento das 

primeiras bombas atômicas, as quais evidenciaram a fragilidade pela qual o planeta passava, 

                                                 
1
 Uma das estratégias para diminuir o Efeito Estufa consiste na utilização da madeira nas construções, já que as árvores, ao longo de 

seu crescimento, absorvem o dióxido de carbono e liberam oxigênio à atmosfera. Quando uma árvore é empregada na construção, o 
momento em que o carbono que ela havia fixado pela fotossíntese e seria devolvido à atmosfera, por combustão ou decomposição, é 
atrasado. Por isso, o uso da madeira na construção civil, tem sido bastante difundido e incentivado hoje em dia. Em outras palavras, 1 
tonelada de madeira em construções equivale a 1,6 toneladas a menos de CO2 (N.A.). 
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ainda, por ser o início de um novo desenvolvimento econômico, com o taylorismo-fordismo 

estendendo-se até o final dos anos 60 – época que assinala o surgimento dos primeiros grupos 

ecologistas nos EUA, com a criação de organizações como Friends of the Earth e Greenpeace, 

ativas ainda hoje. Em 1968, criou-se o chamado Clube de Roma, cujo objetivo era propor 

soluções para os problemas decorrentes das crescentes pressões demográficas, como o impacto 

sobre as áreas naturais e a provável escassez de recursos não-renováveis. Uma das propostas foi 

a de adotar uma política de “crescimento zero” que indiretamente condenava os países 

subdesenvolvidos a um futuro tão inexpressivo quanto o presente; e, por isso mesmo, foi 

imediatamente recusada por estes.   

  Três anos mais tarde, ocorria na Suíça o Painel Técnico em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (Founeux, 1971). Neste, foram expostas as decorrências de duas situações: o 

subdesenvolvimento como incentivador da pobreza e da falta de saneamento; e o 

desenvolvimento como causador da poluição e do consumismo. A constatação das relações entre 

desenvolvimento e meio ambiente deu origem ao termo ecodesenvolvimento; conceito que se 

apóia em contundentes críticas aos padrões de consumo dominantes, ao sistema econômico e às 

escalas de produção. Ainda, acredita que seria a pobreza que geraria o crescimento populacional, 

e não o contrário, como preconizariam os países mais ricos (FOLADORI, 2001). A partir de então, 

o consumo de recursos naturais começou a ultrapassar as capacidades biológicas da Terra, 

especialmente na América do Norte; e a primeira crise do petróleo em 1973 foi um prenúncio do 

que estava por vir.  

  Desta forma, a visão sistêmica do planeta ganhou notabilidade a partir da 1ª 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem – CNUMAH , ocorrida na 

Suécia (Estocolmo, 1972), a qual foi marcada pelo embate entre meio ambiente e 

desenvolvimento. Seu lema – Uma Terra Só – enfatizava a urgência da criação de novos 

instrumentos para tratar de problemas de caráter planetário, os quais foram agrupados em 04 

(quatro) grupos de conflitos: o crescimento acelerado da população versus os problemas 

relacionados à alimentação, moradia e qualidade de vida; o esgotamento das matérias primas e 

dos combustíveis fósseis versus o comprometimento do desenvolvimento das gerações futuras; a 

degradação do ar, água e do solo versus os perigos à saúde; e a proliferação dos resíduos versus 

a acumulação ao redor das cidades e campos, contaminando os solos e prejudicando a qualidade 

dos alimentos. Foi nesse evento que se deu a criação do PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

MEIO AMBIENTE – PNUMA, com sede mundial em Nairobi, no Quênia; e, a partir de então, 

populariza-se o termo Despertar Ecológico, que traduz a preocupação cada vez crescente da 

humanidade em relação aos aspectos ambientais.    

  Na tentativa de sistematizar as correntes ambientalistas que nasceram por volta 

dos anos 70, PIERRI & FOLADORI (2001), apontam para três direções: a corrente ecologista 
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conservacionista ou de sustentabilidade forte, com raízes no conservacionismo naturalista do 

século XIX e que defendia propostas como as de crescimento econômico e populacional zero; a 

corrente do ambientalismo moderado ou de sustentabilidade débil, que possuía  uma postura mais 

antropocêntrica e desenvolvimentista, embora ciente dos limites que a natureza impõe à 

economia; e, finalmente, a corrente humanista crítica, que tinha suas raízes nos movimentos 

anarquistas e socialistas, encontrando-se junto aos países e setores mais pobres e criticando os 

padrões de consumo vigentes, além da atitude predatória sobre os recursos naturais, de modo a 

defender escalas de produção menores, com uma maior utilização dos recursos renováveis2.  

  Desde então, frente aos perigos constatados que ameaçariam a natureza, o 

movimento em favor do meio ambiente expandiu-se por todo o mundo, com a criação de ONG’s 

nacionais e internacionais e através da realização de inúmeras convenções e conferências 

internacionais da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU, bem como pela criação de 

instituições específicas, organismos estatais e promulgação de leis ambientais. Primeiramente, o 

ambientalismo teve mais força nos Países Escandinavos, nos Paises Baixos e na Alemanha, para 

depois se alastrar pela maioria dos países industrializados do Centro e Oeste da Europa. Somente 

a partir daí que as organizações ambientalistas surgiram em países em desenvolvimento, como a 

Índia, o Quênia e o Brasil – nesses últimos, associando as reivindicações ecológicas com as de 

caráter social. Em meados da década de 1980, apareceram finalmente no resto do mundo, 

inclusive na URSS e nos países do Leste europeu, carregando consigo críticas aos regimes 

políticos ali existentes (PIERRI & FOLADORI, 2001). 

  Os anos 80 foram marcados pelo amadurecimento das idéias que conduziriam ao 

conceito de desenvolvimento sustentável; idéia resultante de um longo caminho intelectual e 

político, com interpretações diversas a respeito da questão ambiental. Em 1980, pela primeira vez, 

falou-se me uma ESTRATÉGIA MUNDIAL DE CONSERVAÇÃO – EMC, com propósitos de ampliar a 

conservação da natureza a uma escala global. Porém, foram necessários outros marcantes 

desastres ecológicos, como o acidente em 1985 na usina nuclear de Chernobil, na Ucrânia, para 

que o ecologismo evoluísse mais ainda. Agravaram-se também os problemas ambientais, tais 

como a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio e a poluição das águas, entre outros; e, em 

1983, foi criada a COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – CMMAD, a 

qual passou a admitir que a solução dos problemas ambientais poderia ser atingida através de 

medidas tecnológicas, financeiras e institucionais, sem necessariamente questionar o modelo 

produtivo vigente (CAVALCANTI, 2001).  

                                                 
2
 A partir da terceira corrente de pensamento ambientalista surgida nos anos 70, PIERRI & FOLADORI (2001) identificam uma 

subcorrente anarquista, que buscaria a preservação das culturas tradicionais e o desenvolvimento de uma ecologia social., paralela a 
outra subcorrente marxista, que teria como embasamento teórico autores como James O’Connor, Hans Magnus Enzensberger e John 
Belamy Foster – fundadores do chamado ecosocialismo – ,  acreditando que os problemas ambientais estão diretamente relacionados 
com as formas de organizações sociais existentes, as quais deveriam ser mudadas. 
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  Em 1987, a CMMAD publicou o relatório intitulado Nosso futuro comum, também 

conhecido por Relatório Brundtland, devido ao nome da presidente da Comissão, Gro Harlem 

Brundtland (1939-). Este relatório teve como objetivo central a formulação dos princípios do que 

seria ”desenvolvimento sustentável”. O documento registrava como êxitos do desenvolvimento 

mundial: a maior expectativa de vida; a menor mortalidade infantil; a maior alfabetização; as 

inovações técnico-científicas e a maior produção de alimentos em relação ao crescimento 

populacional. Por outro lado, apontava também as falhas registradas, a saber: a maior erosão do 

solo e de áreas desérticas; o desmatamento; a poluição atmosférica e a toxidade de resíduos; 

além do fracasso nos programas de desenvolvimento (BRUNDTLAND, 1991). 

  Desenvolvimento sustentável pode ser conceituado como sendo a capacidade de 

um povo de suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de suprirem as suas próprias necessidades. Para a concretização de tal objetivo, de 

acordo com GAUZIN-MÜLLER (2002), faz-se necessária a associação e o equilíbrio entre 

atividades humanas e proteção do meio ambiente. Em suma, tal conceito estaria apoiado em 03 

(três) princípios básicos: a análise, em sua totalidade, do ciclo de vida dos materiais; o 

desenvolvimento do uso de matérias primas e energias renováveis; e a redução das quantidades 

dos materiais e energia empregados na extração dos recursos, sua exploração e destruição. 

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; HELENE & BICUDO, 1994).   

  Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – CNUMAD, que ficou popularmente conhecida como 

ECO’92 ou a Cúpula da Terra.  Esse encontro internacional marcou o despertar ecológico, 

concluindo que a humanidade precisava se unir em uma parceria global e mudar o modelo político 

vigente, objetivando a conciliação entre meio ambiente e desenvolvimento. Para tal, mais de 170 

países passaram a adotar a Agenda 21, que foi um documento inédito, onde se estabeleciam as 

bases para o desenvolvimento sustentável em escala global. Basicamente, de acordo com 

BARBIERI (1997), a Agenda 21 propunha uma nova interpretação do conceito de “progresso”, 

contemplando maior harmonia e equilíbrio entre o todo e as partes, assim como promovendo a 

qualidade, não apenas a quantidade do crescimento. Este programa é uma espécie de 

consolidação de diversos documentos elaborados durante décadas nas esferas da ONU. 

Basicamente, a Agenda 21 divide-se em 4 seções do desenvolvimento sustentável: as dimensões 
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sociais (cooperação internacional, nível de consumo, etc); as dimensões ambientais (atmosfera, 

oceanos, etc.); os principais grupos sociais e os meios de implantação (finanças, tecnologia, 

educação, etc.)3. 

  Os compromissos então firmados foram, em parte, colocados em prática através de 

diferentes medidas relacionadas à atividade industrial, de transportes, de controle de energia e de 

gestão de resíduos. Entre os principais objetivos, estava o de conscientizar os habitantes dos 

países industrializados a preservarem seus recursos naturais e a mudarem seu estilo de vida. 

Contudo, temas importantes foram negligenciados, como o da dívida externa dos países pobres, o 

problema dos dejetos tóxicos e da energia nuclear. Além disso, muitos países desenvolvidos não 

se mostraram dispostos a cercear a liberdade que acreditavam possuir de agredir o meio 

ambiente, nem de pagar, de alguma maneira, os danos já causados. Ainda, declararam ser os 

recursos naturais dos países mais pobres patrimônio universal, como meio de assegurarem 

direitos sobre os mesmos. 

  Os princípios formulados na ECO’92 estavam associados com um programa de 

desenvolvimento para o século XXI: a Agenda 21, que se caracteriza como sendo um programa 

de desenvolvimento sustentável para este século, através da integração das  preocupações 

ecológicas com as tomadas de decisões. Entre suas metas estariam: a luta contra a pobreza, o 

controle demográfico, a proteção sanitária, a modificação dos modos de consumo e a implantação 

de modelos urbanos viáveis em países em desenvolvimento, além da promoção de um 

desenvolvimento agrícola sustentável, da luta contra o desmatamento, da proteção de 

ecossistemas frágeis, da conservação da biodiversidade, da proteção dos oceanos, mares e 

zonas costeiras, bem como de reservas de água doce. Somava-se enfim a tudo isto a gestão 

racional de substâncias químicas tóxicas, de resíduos perigosos, resíduos sólidos e águas 

residuais (GAUZIN-MÜLLER, 2002). 

  Em toda a década de 1990, foram tratados compromissos entre os Estados, com 

prazos e recursos definidos.  Infelizmente, alguns governos de grandes países, como o caso dos 

EUA, deixaram de lado os acordos que haviam prometido cumprir. Após a CNUMAD, vários 

eventos internacionais ocorreram, com destaque para a Conferência de Direitos Humanos (Viena, 

1993), a Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994), a Conferência 

sobre o Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), a Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos (Istambul, 1996) e a Reunião da Cúpula sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Johanesburgo, 2002). Todos esses eventos vieram contribuir para o debate 

                                                 
3
 Outro documento oficial aprovado na ECO’92 foi a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Dentre 

seus 27 princípios, cabe aqui ressaltar dois: o 5º parágrafo, no qual se diz que todos os Estados e todas as pessoas deverão cooperar 
na tarefa essencial de erradicar a pobreza como um requisito imprescindível do desenvolvimento sustentável, de modo a reduzir as 
disparidades nos níveis de vida e atender melhor às necessidades da maioria da população mundial; e o 7º parágrafo, segundo o qual 
os Estados deverão cooperar com espírito de solidariedade global para conservar, proteger e restabelecer a saúde e a integridade do 
ecossistema da Terra (BARBIERI, 1997). 
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ambientalista, mas ainda resta bastante campo para se realmente chegar a um consenso mundial 

de quais seriam as medidas para preservar o planeta, assim como garantir um desenvolvimento 

sustentável em todos os níveis4 (ROLNIK & SAULE JÚNIOR, 1996). 

  Na primeira década deste século, falando-se em iniciativas mais concretas, de 

acordo com GAUZIN-MÜLLER (2002), no setor industrial, as grandes empresas estão tendo 

consciência de que a aplicação dos princípios da sustentabilidade em suas produções faz com 

que produzam de maneira mais eficaz, reforcem sua marca e alcancem uma diferenciação no 

mercado pela competência. Tais metas são alcançadas através de ações como, por exemplo, a 

plantação de árvores e plantas, que absorvem os gases causadores do Efeito Estufa. No setor 

terciário, essa preocupação tem aparecido em diversos exemplos, como em hotéis que procuram 

reduzir o consumo de água e energia e/ou empregam materiais recicláveis em sua construção e 

acabamento; além de, por parte de redes de bancos, financiamentos de projetos com implicações 

sociais e ecológicas.  

  No que se refere ao setor da construção civil e das obras públicas, este trata-se 

daquele onde se deve concentrar o maior esforço no sentido da preservação ambiental, já que, 

somente a atividade construtiva é responsável por 17,5% das emissões de CO2, consumindo 

aproximadamente 50% dos recursos naturais, 40% da energia e 16% da água potável disponível 

no planeta. O que se deve buscar é uma otimização e um equilíbrio entre arquitetura, técnica e 

custos. Foi na Conferência da Cúpula das Cidades ou HABITAT II, ocorrida em Istambul, na 

Turquia, há dez anos atrás, que se analisou o que a aplicação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável poderia representar para o setor da construção. Paralelamente a isto, novas maneiras 

de pensar, suscitadas pelos encontros internacionais e a descoberta de riscos à saúde causados 

por certos materiais, têm aumentado ainda mais o interesse pela preservação da natureza. 

  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 

                                                 
4
 Na CONFERÊNCIA MINISTERIAL PARA A PROTEÇÃO DOS BOSQUES EUROPEUS, ocorrida em 1993, foram ressaltados os desafios e 

compromissos firmados quando da reunião na ECO’92, no Rio de Janeiro, entre os quais: a gestão sustentável do patrimônio florestal, 
a valorização energética da biomassa para o desenvolvimento de energia fóssil e o desenvolvimento do uso da madeira na construção, 
com redução da exploração abusiva, que ocasionariam os desmatamentos – muitos dos quais decorrentes da pecuária e agricultura de 
grandes proporções, mas também pela agricultura de subsistência, verificada em países em desenvolvimento, com uma 
superpopulação e pobreza. Por sua vez, na 2ª CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PELO MEIO AMBIENTE, realizada em 1996, em 
Genebra, deu-se o alerta sobre os perigos climáticos, onde os especialistas relataram que os maiores desastres naturais haviam se 
multiplicado por quatro nos últimos trinta anos. Entre as diversas conseqüências decorrentes das mudanças climáticas, estavam: o 
degelo dos pólos, as inundações, os ciclones, a elevação do nível dos mares e a destruição de cidades, os quais gerariam um 
significativo impacto no Produto Interno Bruto – PIB dos países, principalmente dos mais pobres, resultando em deslocamentos de 
populações atingidas e problemas na alimentação Em Haia, em 2000, foram criadas cotas de redução da emissão de CO2 e outros 
gases causadores do efeito estufa a 38 países industrializados. E, em 2002, em Johannesburgo, na África do Sul, celebrou-se um novo 
encontro internacional: o Rio+10. (GAUZIN-MÜLLER, 2002). 
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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).  

  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; defendendo a idéia que o 

coletivo teria prevalência sobre o individual. Para isto, recorrem a exemplos do passado, ao uso 

de materiais naturais e a procedimentos semi-industriais de construção, como exemplificados por 

arquitetos pioneiros, entre os quais o egípcio Hassan Fathy (1900-89) e o italiano Paolo Soleri 

(1919-) (FIGS. I e II). 

                                       
                     FIGURA I – Akil Sami House (1978, Dahshur Egito)           FIGURA II – Arcosanti Project (EUA) 
                                                 Hassan Fathy                                                                                                      Paolo Soleri 

  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 construção5. 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). 

                                                 
5
 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.). 



 11 

  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 (WINES, 2000). 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-) (FIGS. III e IV). 

                                           
       FIGURA  III– British Pavilion (1992, Sevilha Esp.)                                  FIGURA IV – 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 

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 (STEELE, 1997).  

  São inúmeros os participantes dessa corrente intermediária que tenta unir proteção 

ao meio ambiente e modernidade, entre os quais o arquiteto alemão Günter Behnisch (1922-), o 

inglês Michael Hopkins (1935-), o italiano Renzo Piano (1937-) e os franceses Gilles Perraudin 

(1949-) e Françoise-Hélène Jourda (1955-); todos partidários de um ambientalismo moderado  

(FIGS. V a VIII).  



 12 

                                    
              FIGURA V –  Sala do Plenário de Bonn (1980/83, Alemanha)                       FIGURA VI –  Bracken House  (1989/91, Londres GB) 
                                             Günter Behnish                                                                                          Michael Hopkins 
 
 

                                            

   FIGURA VII –  Logements Housing  (1992/96, Lyon França)              FIGURA VIII – J. M. Tjibaou Cultural Centre (1997, Nova Caledônia) 

                         Jourda et Perraudin       Renzo Piano 

Segundo VIANNA (2007), pressuposto de um novo pensamento ambiental, a 

preservação e a restauração de edificações se fazem necessárias e em alguns casos com a 

renovação de uso residencial. A partir deste conceito, o loft surge como uma alternativa para 

essas reciclagens, atendendo às questões da sustentabilidade. Eles prestam-se muito bem às 

necessidades das pessoas que moram sozinhas, entretanto a habitação compartilhada exige 

soluções que permitam atender tanto a integração quanto à privacidade, ao diálogo do aberto e do 

fechado, do claro e do escuro, o que constitui em si um desafio ao projeto.  

Entre outras tendências, a domótica – termo que deriva de domus (“casa”) e 

“robótica”, do tcheco robata, para se referir ao emprego da eletrônica e da informática em prol do 

conforto e bem-estar humanos – torna-se uma aliada da arquitetura, solucionando questões 

pertinentes tanto a sustentabilidade quanto à flexibilidade. Uma edificação inteligente deve 

promover aos usuários conforto, segurança e economia, tanto nos custos diretos (consumo de 

água, luz, telefone, etc.) quanto nos custos indiretos (manutenção e operação). Um esquema de 

infra-estrutura básica para implementação de sistemas inteligentes permite ao construtor dispor de 

flexibilidade e escalonabilidade em suas implementações de tal forma que o empreendedor possa 

oferecer ao usuário um edifício basicamente preparado para aplicações diversas, deixando a 

decisão de investimento nas aplicações mais complexas para uma etapa posterior (DEAGANI & 

CARDOSO, 2007). 
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Cabe aos pesquisadores, dentro e fora das universidades, encontrarem novas 

soluções, com base no estudo histórico e crítico, uma vez que, conforme JONES (2002), a relação 

entre o edifício e seu entorno não é uma preocupação unicamente atual, pois tem sido uma 

constante ao longo dos tempos e a importância exata desta relação tem variado enormemente, o 

que reflete as preocupações de cada momento. O que caracteriza a discussão da fase 

contemporânea é que o discurso tradicional entre edifício e natureza pode desaparecer, se não se 

atentar para a importância fundamental desta relação na concepção da verdadeira casa ecológica 

(CORRADO, 1999). Como a sociedade atual resolverá o impasse que representa a relação entre 

o avanço tecnológico e o impacto ambiental? Como é possível desenvolver um projeto 

habitacional adequado, ao mesmo tempo, aos requisitos funcionais contemporâneos e às 

imposições de diminuição do desperdício e de preservação da natureza? Quais são os elementos 

que definiriam uma casa como sendo ou não “ecológica”?   

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. Também estará embasada e estimulada 

pelas medidas tomadas pelos órgãos governamentais e outras instituições, para proteger nosso 

entorno. Assim, o objetivo principal deve-se constituir em alcançar o ponto que a arquitetura 

ecológica não se distinga da boa arquitetura e que reflita um novo modo de pensar o espaço para 

o homem. 
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6 MATERIAIS E METODOS 

  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 localização da obra em área urbana consolidada; a predominância de características 

de high-tech (“alta 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. Study House for Artits (1980/83, Sidney Austrália) – Arq. Glenn Murcutt  

 II. House in Daizafu (1996/97, Daizafu Japão) – Arq. Hiroyuki Arima  

 III.Plane + House (1998/99, Tóquio Japão) – Arq. Koh Kitayama 

  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 básico de arquitetura sustentável, realizado 

em meados da década de 1980 e representado pelo trabalho do arquiteto australiano Glenn 

Murcutt. Trata-se de uma residência projetada e construída a partir de um volume prismático puro, 

feito em estrutura metálica (high-tech) e baseado em preocupações ambientalistas, tais como 

fluidez espacial, uso abundante da iluminação natural e integração com a paisagem. O CASO II, 

referente à uma moradia feita nos anos 90, próxima ao Santuário Daizafu, no Japão, foi proposta 

pelo escritório de Hiroyuki Arima e expressa a preocupação minimalista de composição 

volumétrica, além da adaptação topográfica e preocupação bioclimática, elementos fundamentais 

da prática sustentável em conjunto com o tratamento de iluminação e espaço com o emprego de 

materiais industrializados. Por fim, o CASO III relaciona-se a uma experiência do arquiteto japonês 

Koh Kitayama em Tóquio. Trata-se de uma residência-loft executada com pré-fabricação metálica, 

mas consciente de preocupações sustentáveis, tais como economia energética, flexibilidade 

ambiental e associação do espaço de moradia ao trabalho. 
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ESTUDO DE CASO I                                             STUDY HOUSE FOR ARTISTS 

Glenn Murcutt 
1980/83 – Sidney, Austrália 

 

Concebida para um casal de artistas, esta residência serve tanto para moradia como ateliê de 

artes, sendo localizada sobre um terreno escalonado, situado em um parque natural. Totalmente 

imersa na paisagem, a obra tem como partido uma caixa única, ou seja, um volume prismático 

puro, quase sem divisórias, onde se encontram todos os espaços necessários: dormitório 

principal, cozinha, sala de jantar e ateliê. 

De maneira a respeitar a natureza em que está implantada, a construção está apoiada em 14 

colunas esbeltas fixadas no terreno rochoso, diminuindo, assim, a área de contato com o solo e 

sua impermeabilização, bem como protegendo da umidade. Além da flexibilidade do projeto, 

também se fez uso de iluminação natural, bem como de medidas específicas anti-incêndio. 

  

1 

 

 

2  

3  

 

4  

5 

 

 

 

6 

 

 
1∙2 Exterior 
∙ integração com a paisagem 
∙ emprego de pilotis baixos (diminuição da área 
de contato com o solo e impermeabilização) 
∙ uso de vegetação e área sombreadas 
∙ associação de metal e vidro (high-tech) 
∙ custo mínimo 
 
3∙4 Interior 
∙ intenso uso de luz natural (cores claras) 
∙ associação moradia + trabalho 
∙ paredes baixas e pé-direito alto (ventilação dos 
ambientes) 
∙ grandes aberturas ∙ flexibilidade espacial  

 
 
 
5 Planta 
∙ associação moradia + trabalho 
∙ integração funcional (fluidez espacial) 
∙ consideração das condições climáticas locais 
∙ correta orientação 
 
6 Cortes 
∙ emprego de elementos vazados para proteção 
solar 
∙ elevação em relação ao solo 
∙ conservação de energia 
∙ pouca relação entre interior e exterior 
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ESTUDO DE CASO II                                                           HOUSE IN DAZAIFU 

Hiroyuki Arima 
1996/97 – Dazaifu, Japão 

 

Situada sobre uma colina próxima ao Santuário Dazaifu, esta residência projetada pelo arquiteto 

Hiroyuki Arima é essencialmente de partido minimalista, composto por dois volumes 

independentes sobre um terreno em desnível. O volume inferior compreende garagem, dormitório, 

cozinha e galeria; e o superior, galeria, pátio de luz e salão de música. 

Além de explorar o declive do terreno, permitindo maior adaptação topográfica, a solução projetual faz uso 

abundante da luz natural, integração espacial e grande simplicidade, ao gosto da estética Zen. 

 

  7 

    

8  

9   

 

10 

 

 

11 

 

12 

  

  

 
 
7 Partido 
∙ solução minimalista 
∙ tecnologia e materiais novos (alvenaria, 
concreto, metal e vidro) 
∙ adaptação topográfica ∙ pureza 
  
8 Exterior 
∙ estrutura contemporânea (high-tech) 
∙ intenso uso de luz natural (cor branca) 
∙ combinação trabalho + residência 
(multifuncionalidade) 
 
 
 

 
 
9∙10∙11 Plantas 
∙ distribuição funcional: (1) garagem (2) dormitório 
(3) cozinha (4) galeria (5) pátio de luz (6) sala de 
música 
∙ emprego abundante  da iluminação natural 
(aberturas zenitais sobre as áreas de circulação, 
de modo que a luz entra livremente por cada uma 
delas) 
 
12 Interior 
∙ fluidez espacial (flexibilidade e adaptabilidade) ∙ 
Integração visual (complementação de atividades)  
∙ facilidade de ventilação 
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ESTUDO DE CASO III                                                                           PLANE+HOUSE 

Koh Kitayama & Architecture WORKSHOP 
1998/99 – Tóquio, Japão 

 

Situada em um terreno de pequenas dimensões, em uma área densamente povoada de Tóquio, 

esta residência unifamiliar de 117 m2 foi projetada e executada pelo escritório japonês de Koh 

Kitayama, consistindo em uma solução integrada entre moradia e trabalho. Sua superfície é 

basicamente um quadrado, o que possibilita a criação de espaços abertos e flexíveis. As 

instalações conferem também a possibilidade de serem abertas ou fechadas de acordo com o 

clima ou a estação do ano, revelando sua adaptabilidade. Além disso, a edificação possui 

corredores exteriores às áreas comuns, o que permite possíveis transformações futuras. 

13 

 

14∙15  

 

16∙17∙18 

 

19∙20 

 21∙22

13 Exterior 
∙ tecnologia e materiais novos: alvenaria, 
concreto, metal e vidro (high-tech) 
∙ grandes aberturas∙ adequação climática 

∙ aproveitamento máximo do lote 
 

14∙15 Interior 

∙ intenso uso de luz natural 

∙ adaptabilidade das instalações ∙ flexibilidade 
∙ possibilidade de fácil montagem e desmontagem 
∙ uso de painéis leves para fechamentos 
(paredes, pisos e tetos) ∙ redução de desperdícios 
   

16∙17∙18∙19∙20 Plantas 
∙ combinação de moradia + trabalho (loft) 
∙ racionalização da construção (pré-fabricação) 
∙ integração espacial 
 

21∙22 Cortes 

∙ corredores externos (adaptabilidade) 

∙ integração espacial (multifuncionalidade) 

∙ iluminação natural e ventilação integrada 
∙ amplos pés-direitos





 

9  CONCLUSÕES 

  A arquitetura possui como um de seus papéis principais a busca por um equilíbrio 

entre os aspectos funcionais e formais, mas também deve estar ciente daqueles relacionados à 

sustentabilidade das edificações, já que toda e qualquer intervenção no ambiente natural é uma 

intervenção direta com futuras conseqüências, positivas ou negativas, sobre o mesmo. O papel do 

arquiteto, quando da concepção de um projeto, é estar ciente de tais implicações, e apontar 

soluções que forneçam um equilíbrio entre esses aspectos. 

  Desta maneira, tal pesquisa buscou embasamento teórico para possíveis 

aplicações futuras dos princípios da arquitetura ecológica em projetos residenciais, de maneira a 

corroborar com a idéia do desenvolvimento sustentável, pensando não somente no equilíbrio 

ecológico atual, mas também no das gerações futuras. Por meio da análise dos 03 (três) estudos 

de caso, pôde ser identificada a aplicação de diversos elementos na arquitetura ecológica 

residencial high-tech. A primeira residência, Study House for Artists (1980/83, Sidney Austrália), 

de Glenn Murcutt, possui como principais pontos a integração total com a natureza e o uso 

abundante da iluminação natural. House in Daizafu (1996/97, Daizafu Japão), de Hiroyuki Arima, 

diferencia-se pela total adaptação topográfica ao terreno, reduzindo custos na sua implantação, 

com uma solução minimalista e contemporânea. O último caso, Plane + House (1998/99, Tóquio 

Japão), de Koh Kitayama, procura aproveitar ao máximo o pequeno lote em que se encontra, 

também fornecendo a possibilidade de montagem e desmontagem rápida das estruturas, as quais 

são pré-fabricadas, oportunizando a redução de custos. Ainda, foram encontrados elementos 

característicos comuns aos 03 (três) casos, como a associação de moradia e trabalho em um 

mesmo local (conceito de home office); a utilização da tecnologia avançada; a opção pela 

flexibilidade espacial e a multifuncionalidade dos ambientes; e o intenso uso da iluminação e 

ventilação naturais nos espaços. 

  A pesquisa oportunizou a reflexão sobre um assunto de extrema importância e 

apontou as diretrizes para, quando da realização de um projeto, seja ele na época acadêmica ou 

no futuro profissional, não se negligenciar o ambiente em que uma edificação será inserida, bem 

como procurar utilizar racionalmente os materiais que necessitará para sua realização.Tais 

diretrizes, além de apontarem para a utilização em projetos residenciais futuros, abrem caminho 

para novas pesquisas nessa área, como o estudo de casos de residências que aplicam os 

princípios da sustentabilidade também em nosso país. Como estudo de iniciação científica, 

permitiu o contato com as premissas de uma investigação, incluindo a revisão de literatura, a 

delimitação de objeto, a seleção de casos e a análise de resultados no caso particular de uma 

pesquisa na área de teoria e história da arquitetura e urbanismo. 
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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. 
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