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1 TÍTULO 

  Casa Brasileira: Soluções Sustentáveis para a Habitação Unifamiliar 

2 RESUMO 

  Visando dar subsídios à análise dos fundamentos do ambientalismo aplicados na 

área da arquitetura de edificações, no caso específico de residências unifamiliares brasileiras, 

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

análise de casos de arquitetura ecológica, no contexto nacional. Partindo do estudo bibliográfico 

do surgimento e desenvolvimento do despertar ecológico, em nível mundial, até seu rebatimento 

na área da arquitetura e urbanismo, no Brasil, destacaram-se seus pressupostos teóricos mais 

importantes e fez-se a seleção de 03 (três) exemplares nacionais 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, considerando as condicionantes territoriais brasileiras. 

3 OBJETIVOS 

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

habitacional brasileiro 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 casa ecológica. De modo específico, pretendeu-se identificar, 

selecionar e descrever 03 (três) projetos de moradias unifamiliares brasileiras, 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. 

4 INTRODUÇÃO 

Desde a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Homem, ocorrida em 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, as discussões sobre a crise 

ambiental tornam-se cada vez mais presentes em todo o mundo, inclusive no Brasil. Naquela, 

discutiu-se a relação entre meio ambiente e desenvolvimento, tendo sido encontrados vários 

problemas, tais como: o esgotamento dos recursos naturais, o efeito estufa1, o buraco na camada 

                                                 
1
 Efeito estufa é a retenção de raios solares na atmosfera, fenômeno que aumentou principalmente a partir da 

Revolução Industrial (1750-1830), devido à maior emissão de gases causadores, como o Dióxido de Carbono (CO2). No 
Brasil, o desmatamento pode ser considerado o maior responsável pelo aumento das emissões de CO2 (WWF, 2009). 
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de Ozônio2 e a desertificação de várias regiões no planeta, entre outros. Todas essas 

preocupações conduziram ao chamado Despertar Ecológico – isto é, uma tomada de consciência 

coletiva à respeito das questões de preservação ambiental – e a uma reafirmação da necessária 

relação de harmonia que deve existir entre o homem e a natureza. Contudo, o processo de 

conscientização sobre as questões ambientais tem se revelado lento. O padrão econômico que 

prevalece ainda encara a natureza como uma fonte inesgotável de recursos e, além disso, há o 

grande descompasso na evolução de conceitos e tecnologias entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. Considerando o aumento populacional, os hábitos de consumo devem ser 

revistos, a fim de evitar conseqüências irreversíveis (IWAMURA, 2007). 

Nos anos 80, observou-se o agravamento de diversos problemas ambientais, como 

a ocorrência de chuvas ácidas3 e o aumento da poluição das águas, além do acidente na usina 

nuclear de Chernobil, na Ucrânia, com graves conseqüências ambientais. Em 1983, foi criada a 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – CMMAD, buscando uma 

tentativa de solucionar os problemas ecológicos através de medidas tecnológicas, financeiras e 

institucionais, sem necessariamente abandonar o modelo de produção vigente, ao contrário de 

propostas anteriores. Em 1987, a CMMAD publicou o Relatório Brundtland, denominado Nosso 

futuro comum. Seu objetivo central era a formulação dos princípios do que seria o 

desenvolvimento sustentável, apontando pontos positivos e negativos do modelo de 

desenvolvimento adotado até então (FRANCO, 2001). 

Em 1992, aconteceu a CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO – CNUMAD, evento fundamental ocorrido no Rio de Janeiro e que ficou 

conhecido como ECO‟92 ou a “Cúpula da Terra”. Nesse encontro internacional, buscou-se a 

conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente e mais de 170 países passaram a adotar a 

Agenda 21, documento que estabelecia os princípios para o desenvolvimento sustentável em nível 

mundial. A partir desse momento, da década em diante, inúmeros eventos internacionais foram 

realizados, contribuindo para o debate sobre a questão ambiental (IWAMURA, 2007). 

Com o Despertar Ecológico, cresceu o movimento ambientalista que aconteceu 

paralelamente à criação das primeiras leis ambientais e órgãos estatais correlatos em vários 

países do mundo. Tal movimento tem caráter social e preocupa-se com a aceleração e a 

generalização da degradação do meio ambiente. A partir dele, surgiram as primeiras organizações 

não-governamentais – ONG‟s que passaram a tratar da questão. Desde os anos 80 e 90, nos 

países com maior tradição industrial, surgiram os chamados partidos verdes, ou seja, grupos 

                                                 
2
 A camada de Ozônio (O3) é o estrato da atmosfera situado a 30 km da superfície da Terra, o qual é responsável por 

proteger a biosfera dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Sua destruição é acentuada pela emissão de óxidos nítricos 
e nitrosos, CO2 e CFCs, o que acaba colocando em risco a sobrevivência da flora e da fauna, inclusive o ser humano 
(WWF, 2009). 

3
 Entende-se por chuva ácida a precipitação de alta acidez, causada principalmente devido às emissões de Dióxido de 

Carbono, Ozônio e Óxidos de Azoto na atmosfera, resultantes da atividade humana (KAZAZIAN, 2005). 
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políticos que faziam do ambientalismo a sua proposta eleitoral. Mais tarde, esses grupos 

cresceram e atingiram todo o planeta, incluindo o Brasil (FOLADORI & PIERRI, 2001). 

A procura pela sustentabilidade vem se difundindo nas últimas décadas anos em 

praticamente todos os ramos do conhecimento. Embora hoje, o conceito sustentabilidade aborde 

múltiplas definições e venha sendo utilizado de modo generalizado e nem sempre correto, a sua 

difusão no Brasil foi possível a partir da realização da ECO‟92. Segundo o Relatório BRUNDTLAND 

(1991), o desenvolvimento sustentável seria viabilizado suprindo as necessidades do presente de 

modo a não comprometer a capacidade das próximas gerações suprirem as necessidades do seu 

tempo. No âmbito da arquitetura e urbanismo, a aplicação desse conceito torna-se imprescindível, 

já que a construção civil é uma voraz consumidora de energia e matéria-prima. A sustentabilidade 

deve ser incorporada, assim, desde a industrialização da matéria-prima, no sistema construtivo 

escolhido, no uso da edificação e na manutenção de sua infra-estrutura. 

A chamada arquitetura ecológica surgiu em meados da década de 1960, partindo 

essencialmente da preocupação ambiental. Esse conceito foi sendo amadurecido e, ao longo dos 

anos 70, surgiu o termo ecoarquitetura. Na década seguinte, foram incorporadas questões sociais 

e o conceito foi ampliado para arquitetura sustentável, defendendo a adaptação ao terreno e a 

utilização de materiais e técnicas com o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Além 

disso, busca-se também a simplicidade, economia, estética e conforto nas edificações 

(CASTELNOU, 2002). Para DUARTE & GONÇALVES (2008), a arquitetura sustentável é um tema 

multidisciplinar e, do ponto de vista do arquiteto, busca-se ressaltar a importância do conforto 

ambiental e da eficiência energética. 

Apesar do conceito de sustentabilidade ser bastante difundido, ainda ocorre alguma 

resistência para que suas idéias sejam incorporadas na vida cotidiana das pessoas. Com o 

propósito de incentivar a população a aplicar preceitos da arquitetura sustentável, alguns países 

criaram mecanismos de certificação de construções. O Leadership in Energy and Environmental 

Design – LEED, desenvolvido pelo U. S. GREEN BUILDING COUNCIL – USGBC, em 1988, é um dos 

mais importantes e possui seis objetivos relacionados entre si: promover práticas integradas no 

edifício como um todo; reconhecer lideranças ambientais na indústria da construção; estimular a 

competição em busca de melhores técnicas sustentáveis; conscientizar o consumidor em relação 

aos benefícios do green building; revolucionar o mercado imobiliário; e, finalmente, certificar um 

green building – ou “edifício sustentável” – por meio de uma gradação (USGBC, 2008). 

Um impedimento para a adoção de tecnologias ambientalmente corretas seria o 

custo. A alta tecnologia empregada na construção dos green buildings é mais cara comparada a 

um edifício convencional. Esses custos, contudo, podem ser minimizados pela economia gerada 

por medidas ecológicas como a geração de energias alternativas e o reaproveitamento das águas. 

Ao longo dos anos, o custo inicial da obra acaba tornando-se um investimento. No caso brasileiro, 
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em agosto de 2007, foi criado oficialmente o CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

– CSCS. De acordo com SILVA (2007), um dos resultados concretos da criação do conselho seria 

a formulação de leis voltadas à sustentabilidade das construções.  

DUARTE & GONÇALVES (2008) ressaltam que a legislação pertinente e os códigos de 

obras são muito mais normativos do que voltados para o desempenho dos edifícios. Nesse 

sentido, é necessário criar um suporte por parte da legislação brasileira que demonstre o interesse 

público por edificações de menor impacto ambiental, tanto aquelas em fase de construção como já 

em operação. Devem ser desenvolvidos e estudados parâmetros a serem adotados, como, por 

exemplo, um indicador de consumo de energia. Foram já realizados alguns trabalhos e iniciativas, 

mas a viabilidade das propostas ainda depende das vontades políticas. 

Embora o tema sustentabilidade esteja em destaque, as práticas da arquitetura 

ecológica ainda encontram alguma resistência em nosso país para que sejam incorporadas nas 

construções. Na maioria das vezes, são vistas como experimentações idealistas e alternativas, de 

difícil execução. Esse tipo de preocupação vem sendo aparentemente adiado, visto que o Brasil 

possui ainda abundantes fontes de energia e matéria-prima. Contudo, existe já tecnologia 

acessível e eficaz que possa ser empregada nas edificações e nas cidades. Para incorporá-las é 

preciso romper com os padrões pré-existentes e criar uma arquitetura inovadora. Deve-se 

minimizar o impacto ambiental do edifício tanto quanto possível, procurando garantir conforto e 

economia (CASTELNOU et al., 2001). 

A arquitetura sustentável deve fazer a síntese entre projeto, ambiente e 
tecnologia, dentro de um determinado contexto ambiental, cultural e 
socioeconômico, apropriando-se de uma visão de médio e longo prazos, em que 
tanto o idealismo como o pragmatismo são fatores fundamentais [...] (DUARTE & 
GONÇALVES, 2008, p.38). 

No cenário brasileiro, observa-se, nos últimos, uma série de propostas de pequena 

escala, muitas delas experimentais, realizadas dentro de algumas universidades, pelos cursos de 

arquitetura e engenharia em parceria com empresas privadas, buscando a introdução de novas 

tecnologias para maior eficiência energética e economia de recursos (DUARTE & GONÇALVES, 

2008). Paralelamente, grupos independentes de pesquisa ligados a permacultura4 desenvolvem 

também propostas para uma arquitetura sustentável, estando baseados em um amplo conjunto de 

práticas que caracterizam, mais do que um modo de construir, uma filosofia de vida. Mais 

recentemente, empresas de grande porte no cenário nacional, de origem pública e privada, vêm 

obtendo destaque por exigirem estudos sobre o desempenho ambiental na elaboração de projetos 

de edificações, buscando também maior visibilidade. Agora, o desafio é fazer com que as práticas 

da arquitetura sustentável possam ser acessíveis a um número cada vez maior de edificações. 

                                                 
4
 Criada pelo australiano Bill Mollison, permacultura deriva da contração das palavras permanente e 

cultura,correspondendo a um método de design que objetiva desenvolver áreas humanas produtivas de maneira 
sustentável, respeitando os ciclos e o equilíbrio natural dos ecossistemas naturais (ECOCENTRO, 2009). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A tipologia residencial brasileira evoluiu à medida que a sociedade passava por 

transformações. As residências unifamiliares apresentaram momentos de maior adaptação às 

condições coloniais e outros com caráter de miscigenação. A casa brasileira teve no ecletismo seu 

período de maior destaque, incorporando elementos europeus de estilos diversos, como o 

barroco, neoclássico, neogótico e art nouveau. Após as ondas de imigração européia ocorridas no 

final do século XIX e no início do século XX, tipologias arquitetônicas dos diferentes países de 

origem marcaram a construção das residências (LEMOS, 1989; VERÍSSIMO & BITTAR, 1999).  

Na sociedade contemporânea, como as estruturas familiares mudam depressa, é 

preciso que os edifícios residenciais sejam flexíveis, possibilitando reorganizações internas que 

não exijam reformas e acabem gerando resíduos. DEEKE (2006) cita SANT‟ANNA (2005) ao 

defender a construção seca: a construção sendo entendida como montagem, evitando sobras e 

desperdícios. Nela, a desmontagem de um edifício permite a reutilização de aproximadamente 

90% dos materiais. O ambiente de trabalho tem sido introduzido no espaço de moradia com uma 

freqüência cada vez maior. Assim, a habitação contemporânea significa, além de abrigo, a criação 

de referências e significados. Os arquitetos devem estar atentos ao projetar, acompanhando 

hábitos e expectativas em constante transformação. 

A construção sustentável é definida por Márcio Augusto Araújo, consultor do 

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO ECOLÓGICA – IDHEA (2009), como uma síntese das 

escolas, filosofias e abordagens que associam o edificar e o habitar às preocupações com a 

preservação do meio ambiente e da saúde dos seres vivos. Nesse conceito inserem-se diversas 

tendências como a arquitetura ecológica, a arquitetura antroposófica5, a arquitetura orgânica, a 

arquitetura bioclimática, a bioconstrução, a domobiótica, a construção ecológica ou alternativa, 

earthship, a arquitetura biológica e a permacultura. ADAM (2001) apresenta o ecoedifício como a 

tentativa de conciliar o edifício aos ecossistemas naturais, baseado em uma concepção holística e 

em filosofias orientais. Nele, desde o início do projeto, o objetivo é atuar sobre os ciclos de 

recursos e energias, em todas as fases de vida da edificação: construção, consumo, demolição. O 

autor apresenta ainda a idéia do Paradigma Mecanicista, que é o modelo de desenvolvimento 

adotado pela sociedade, baseado no consumo e degradação de recursos e energias.  

                                                 
5
 Termo relacionado à antroposofia – do grego: anthropos; homem + sophia; ciência, significando aproximadamente o 

“conhecimento do ser humano”  –,consistiu em um movimento de esoterismo cristão, fundado em 1913, por Rudolf 
Steiner (1861-1925); e cuja sede havia se instalado na Basiléia, denominada Goetheanum. Trata-se de uma “ciência 
espiritual” que se apresenta como um caminho para se colocar em busca da verdade que preenche o abismo 
historicamente criado desde a escolástica entre fé e ciência. Na visão de Steiner, a realidade surge no encontro dos 
mundos da idéia e da percepção. Ele coloca que, ao se pensar o pensamento, começa-se a acessar uma consciência 
diferente da cotidiana. A primeira experiência que se pode ter de um conceito que não encontra correspondente nas 
percepções do mundo é a vivência do próprio eu: esta é a primeira instância de uma experiência no puro pensar. A 
partir daí muito mais pode ser vivenciado no puro pensar, ou seja, vários conceitos que não encontram correspondentes 
em percepções físicas. Porém, para isto, Steiner diz ser necessário ampliar a capacidade de nossa consciência e 
apresenta exercícios para tal (GRANDE ENCICLOPÉDIA LAROUSSE CULTURAL, 1998). 
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Nos últimos anos, a preocupação ecológica tem evidenciado também a busca por 

ser ecologicamente correto. Não há como edificar sem provocar certo impacto sobre o meio 

ambiente, mas é possível reduzir os prejuízos. Para ADAM (2001), os edifícios deveriam gerar as 

energias que consomem, em busca da sua auto-sustentabilidade e, se possível, gerar energias 

para suprir a demanda de edifícios menos competentes energeticamente. Para ele, o ecoedifício 

não está somente ligado a uma questão de arquitetura, mas a objetivos e atitudes pessoais de 

seus usuários. Os moradores devem ter consciência de que seu modo de vida é fundamental para 

a eliminação de desperdícios e a reciclagem de recursos. Mais do que um consumidor final, o 

usuário de um ecoedifício deve ser um gestor de energia e recursos. O autor apresenta ainda 

algumas sugestões de práticas que auxiliam na redução de gastos, tais como a utilização de cores 

claras, permitindo maior reflexão da luz; a utilização de lâmpadas fluorescentes compactas; a 

redução do tempo e do fluxo de água nas descargas dos vasos sanitários e chuveiros, além do 

cuidado permanente com a manutenção dos equipamentos. A inserção de espaços de lazer e 

trabalho dentro da habitação também evita maiores deslocamentos urbanos e exige maior 

flexibilidade dos espaços de residência. 

A Análise do Ciclo de Vida da Edificação – ACVE é uma ferramenta aceita em nível 

internacional que identifica uma obra que se pretende sustentável. A análise considera três 

fatores, entre eles, a relação entre o edifício e o seu entorno (implantação, abastecimento e 

produção de resíduos), a relação da edificação consigo mesma (projeto, execução, tecnologias e 

materiais) e a relação entre ser humano e ambiente (satisfação das necessidades e 

especificidades dos usuários). No Brasil, um índice de sustentabilidade vem sendo estudado pela 

Faculdade de Arquitetura Mackenzie, de São Paulo SP. Esse índice foi desenvolvido a partir do 

Sistema de Análise e Avaliação Sócio-Humano-Ambiental – SAASHA e procura pontuar em quais 

aspectos o projeto é sustentável e em quais não é. São quatro os fatores analisados: o entorno, a 

edificação, os materiais e as características humanas e culturais (DEGANI & CARDOSO, 2009). 

Existem inúmeras soluções para o projeto de edifícios residenciais. Apesar de 

existirem muitas possibilidades de afrontar as condicionantes naturais, ADAM (2001) aponta 

algumas estratégias e diretrizes, no sentido de orientar a concepção de um edifício sustentável. A 

abordagem do terreno é fundamental para as residências ecológicas. O edifício deve ser encarado 

como uma solução simbiótica e tem o sítio como base de seu partido arquitetônico. Busca-se 

adequar o edifício à topografia, evitando grandes movimentações de terra. Busca-se ainda 

otimizar a insolação e ventilação natural, de acordo com o clima da região, aproveitando vistas e 

elementos naturais da paisagem. O uso abundante de vegetação, harmonizando a edificação e 

seu entorno; a incorporação de critérios de reciclagem; e, se possível, a instalação de células 

fotovoltaicas para produção de energia são alternativas interessantes. São fundamentos para o 

ecoedifício: a economia (minimizando a consumo de energia na edificação), a auto-
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sustentabilidade e o máximo aproveitamento das fontes energéticas renováveis naturais, como o 

sol e os ventos. 

Algumas técnicas foram incorporadas à arquitetura ecológica em relação à 

climatização passiva, como a diferenciação das fachadas de acordo com a orientação, o 

resfriamento evaporativo, o sombreamento, a utilização de vegetação, o resfriamento passivo 

noturno, a captação de luz natural sem elevar excessivamente a carga térmica, a utilização de 

vidros seletivos e dispositivos de proteção solar externos verticais ou horizontais. Além disso, 

busca-se evitar movimentos de terra, durante a fase de execução das fundações. A cobertura 

merece especial atenção. Ela pode ser utilizada como terraço, jardim, telhado verde, piscina e até 

tanque para peixes. Podem ser aplicados painéis fotovoltaicos na cobertura. Paralelamente, a 

escolha dos materiais de acabamento e impermeabilização deve ser cuidadosa (DEEKE, 2006).  

ADAM (2001) aponta alguns critérios climáticos gerais, conforme o clima da região. 

Em lugares de clima muito quente, os edifícios apresentam soluções mais rígidas, de modo a 

evitar o calor, eliminando ou minimizando a incidência de luz solar direta nas superfícies expostas. 

A ventilação natural é controlada conforme varia a umidade do ar. Em lugares que combinam 

estações quentes e frias ao longo do ano, os edifícios apresentam soluções mais flexíveis, 

adaptando-se às condições climáticas ao longo das estações. Busca-se evitar a radiação solar no 

verão, aumentando a ventilação natural. No inverno, aumenta-se a radiação solar, evitando 

perdas por isolamento térmico deficiente. O uso de vegetação é uma estratégia de grande 

interesse para as habitações ecológicas. As espécies caducifólias são bastante apropriadas a 

climas com estações quentes e frias, já que protegem paredes e aberturas da incidência solar no 

verão e permitem a passagem da radiação solar durante o inverno. Os vegetais apresentam 

também propriedades térmicas que possibilitam a sua utilização nas coberturas e paredes do 

edifício. Essa forração ameniza os ganhos térmicos nas estações quentes6. 

O destino final dos resíduos é outro elemento que deve ser considerado dentro de 

uma habitação. O desenho dos espaços e recipientes a eles destinados deve permitir o seu 

armazenamento seletivo. Além disso, podem ser previstos mecanismos de compressão, corte e 

trituração, que propiciam a redução do volume de resíduos. A idéia é separar o lixo produzido na 

                                                 
6
 Uma alternativa energética limpa é a captação da energia solar, que pode ser feita pelo sistema passivo, por coletores 

solares; e pelo sistema ativo, através de painéis fotovoltaicos. Os coletores solares aproveitam a radiação solar como 
fonte de energia térmica, para o aquecimento da água. Os painéis fotovoltaicos convertem energia solar em energia 
elétrica, sendo implantados nas coberturas e telhados. Além disso, a iluminação natural deve ser aproveitada ao 
máximo, minimizando o consumo de energia elétrica, por meio de clarabóias, lanternins e materiais translúcidos. A 
gestão da água dentro da habitação merece especial atenção. Devem ser inseridos conceitos de auto-abastecimento e 
reciclagem, mapeando o ciclo da água dentro da edificação e definindo graus de qualidade e tipos de consumo. Dessa 
maneira, conjuga-se o uso de água da rede pública e daquela reciclada no próprio edifício. ADAM (2001) sugere utilizar a 
água potável proveniente do sistema público de abastecimento para a preparação de alimentos, a lavagem de louças e 
para a higiene pessoal. A água da chuva captada pode ser utilizada para a limpeza de ambientes e carros, a lavagem 
de roupas e irrigação de jardins. A água potável já utilizada nas primeiras atividades mencionadas pode ainda ser 
aproveitada nos vasos sanitários e na limpeza de calçadas. A gestão do usuário também é imprescindível, no sentido de 
adotar estratégias de redução do consumo, evitando o desperdício.  
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origem, incorporando o armazenamento seletivo e a reciclagem. Ainda de acordo com ADAM 

(2001), os materiais de construção apresentam um ciclo de vida definido, que envolve as 

seguintes etapas: extração da matéria-prima, transporte, industrialização, consumo e reciclagem. 

O uso ecológico dos materiais considera de modo crítico o seu processo de produção e a duração 

de seu ciclo de vida. É interessante escolher materiais que sejam extraídos e transformados 

próximos ao local onde a obra será executada, evitando maiores gastos energéticos com 

transporte. DEEKE (2006) recomenda a utilização de materiais à base de terra para a execução 

das paredes, pois permitem uma melhor respiração do edifício. Preferem-se as esquadrias de 

madeira certificada, pois o consumo de energia para fabricá-las chega a ser 5000 vezes menor do 

que as de alumínio. 

CASTELNOU (2005) ressalta como diferentes climas requerem soluções energéticas 

e arquitetônicas diferenciadas, afim de um melhor aproveitamento de recursos. Na região Sul, são 

recomendados, por exemplo, sistemas combinados para o aquecimento de água: painéis de 

aquecimento solar com aquecedores elétricos ou a gás, acionados quando a temperatura mínima 

requerida não é atingida pelo sistema de aquecimento solar. Sistemas de calefação, ainda pouco 

difundidos, deveriam ser mais utilizados. A região Sul, que apresenta baixas temperaturas durante 

o inverno, não possui ainda grande preocupação em relação ao conforto térmico nos meses mais 

frios. Recomenda-se o emprego da calefação direta, com piso radiante, através de mangueiras de 

água – sistema mais sustentável que por filamentos elétricos. No Brasil, uma política econômica 

verde ainda é pouco explorada, ao contrário de países europeus e da Oceania, onde a 

consciência ambiental é parte da cidadania de seus habitantes. É necessário que o consumidor 

final saiba o que é um produto ecológico, para que possa assim valorizar materiais e tecnologias 

sustentáveis e de menor impacto ambiental. 

A utilização de produtos, materiais e tecnologias ecológicas possibilita o despertar 

de uma consciência eco-social tanto nos produtores como consumidores. O Brasil apresenta-se 

como um verdadeiro celeiro nesse ramo, já que um dos países mais ricos do mundo em matérias-

primas renováveis: possui 23% da biodiversidade do planeta, uma grande quantidade de lixo 

pouco aproveitada – a sua reciclagem geraria um grande número de empregos, podendo se tornar 

um modelo para outros países (ARAÚJO, 2006). O processo de certificação dentro da construção 

civil vem sendo discutido recentemente no Brasil, sendo chamado de Selo Verde. É importante 

que a sua regulamentação seja realizada por órgãos idôneos. O arquiteto que busca trabalhar 

com a sustentabilidade em seus projetos deve considerar o ciclo de vida dos materiais a serem 

utilizados. As empresas produtoras deveriam considerar também a fase pós-consumo dos 

produtos. Devem ser levadas ainda em consideração a saúde dos usuários e a qualidade 

ambiental do interior do edifício. 
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DEEKE (2006) apresenta algumas características sustentáveis utilizadas em 

residências urbanas ecológicas estudadas pela autora, destacando o cuidado com a cobertura, a 

utilização de bambu e fibras, e as vantagens dos tijolos de solo-cimento. Para a cobertura são 

apontadas soluções inusitadas, mas bastante eficazes ao propiciarem a inércia térmica, como o 

uso de argila expandida sobre a laje ou a implantação de um espelho d‟água com carpas (solução 

que melhora o microclima pelo aumento da umidade relativa do ar). O bambu destaca-se como 

material de grande resistência, flexibilidade e versatilidade. Pode ser utilizado na a fabricação de 

móveis e peças de decoração, laminado para forro e piso, formas e armaduras de concreto, no 

paisagismo e mobiliário urbano. Os tijolos de solo-cimento não necessitam de queima na sua 

produção, atendendo o conforto térmico. Sua utilização é recomendada pelo menor uso de 

energia em sua produção e também por reduzirem a demanda de material, já que não requerem 

acabamentos como reboco e pintura. 

Concluindo, acrescentam-se aqui quais seriam as políticas que devem ser 

empreendidas para a obtenção de uma habitação sustentável, segundo EDWARDS & HYETT (2005), 

inclusive em escala urbana: 

 Integração social através de formas mistas de propriedade da moradia; 

 Integração dos usos não-residenciais do solo; 

 Desenho urbano energicamente eficiente; 

 Potencialização da densidade para garantir a viabilidade do transporte público; 

 Atenuação do clima mediante o desenho urbano; 

 Acessibilidade para todos; 

 Restrição do estacionamento de automóveis mediante a limitação do espaço destinado 
à garagem ao invés do estabelecimento de um número mínimo de vagas; 

 Máxima exploração da infra-estrutura existente; 

 Reutilização do solo e dos edifícios urbanos; 

 Criação de zonas livres de automóveis; 

 Exploração de fontes renováveis de energia; 

 Aproveitamento local de materiais e de mão-de-obra. 

Portanto, a caracterização da moradia sustentável também está associada às 

questões de desenho e planejamento urbano, uma vez que requer um inter-relacionamento em 

todas as escalas, viabilizando soluções pontuais dentro de uma macroestrutura geral e territorial. 

A sustentabilidade somente poderá ser atingida em níveis satisfatórios se ocorrer em todas as 

instâncias – do edifício ao bairro e à cidade como um todo –, assim como em todas as etapas, da 

concepção à execução, utilização e manutenção da obra; e além de conciliar os fatores humanos, 

sociais e ambientais, em todos os países, inclusive no Brasil. 
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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. Foram feitas 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 nacionais 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.  

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 

brasileiro. 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 2009.  
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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 no Brasil. Como critérios de seleção, adotou-se: o atendimento ao programa 

residencial unifamiliar; 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 no panorama 

nacional, cuja prática profissional seja reconhecida em conjunto pela comunidade científica como 

válida para exemplificar as teorias da chamada arquitetura ecológica. 

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

I. Casa do Arquiteto (1971, Manaus AM) – Arquiteto Severiano Mario Porto  

II. Casa Acayaba (1996, Tijucopava – Guarujá SP) – Arquiteto Marcos Acayaba  

III. Casa Ubiracica (1996, São Paulo SP) – Fanucci & Ferraz Arquitetura 

  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 no Brasil, 

realizado em 1971 e representado pelo trabalho do arquiteto Severiano Mário Porto (1928-). Trata-

se de uma residência projetada a partir da tradição regional amazônica, empregando materiais e 

técnicas locais, além de recursos como beirais e varandas, venezianas, elementos vazados e 

vidros de cor amarelo queimado. O CASO II, referente a uma moradia feita nos anos 90, no litoral 

do Estado de São Paulo, foi proposto pelo arquiteto Marcos de Azevedo Acayaba (1944-) 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 pelo 

impacto mínimo, maior eficiência energética e conforto ao usuário. Por fim, o CASO III relaciona-se 

a uma obra dos arquitetos Francisco P. Fanucci & Marcelo Carvalho Ferraz, que trabalham juntos 

desde 1979. Trata-se de uma residência, executada a partir do interesse pelo vernacular, que, ao 

mesmo tempo, utiliza alguns preceitos da arquitetura moderna, como a escolha por volumes puros 

e a ortogonalidade. Os arquitetos criaram uma grande integração entre ambientes externos e 

internos, sendo um dos destaques desse projeto o espelho d‟água com carpas em cima da 

cobertura. 
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ESTUDO DE CASO I                                                  CASA DO ARQUITETO 
Severiano Mário Porto 

1971 – Manaus AM 
 

O arquiteto Severiano Mário Porto, mineiro de Uberlândia nascido em 1928, 

formou-se em 1954, pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de 

Janeiro. Na década de 1960, estabeleceu-se em Manaus, onde passou a desenvolver uma 

arquitetura preocupada com a realidade local, incorporando materiais e técnicas regionais ao seu 

trabalho (SABBAG, 2009). O arquiteto conta que construiu uma casa de madeira junto de um 

igarapé. Na época, só as pessoas mais simples moravam assim. Foi esse desprendimento ao se 

posicionar frente ao mundo que lhe propiciou entender, através do olhar, os elementos que pouco 

a pouco descortinavam uma região e que seriam fundamentais para a construção de uma nova 

paisagem. Por meio do seu arguto olhar sobre a geografia e suas nuances, os materiais, os 

métodos e técnicas locais, os costumes, Porto tornou-se uma referência da arquitetura brasileira 

regional (CAMPOS, 2003). Em suas obras, busca soluções simples, integradas ao sítio e que 

estejam de acordo com a escala do programa. Utilizando materiais típicos da região amazônica, 

como madeira e palha, projeta obras com baixo custo e rápida execução, reafirmando tradições 

locais em uma arquitetura imaginativa, fluida e adaptada ao ambiente em que se insere. 

Sua exposição se referiu [...] as suas intenções – tão bem realizadas, além disso – 
de utilizar em cada lugar os materiais, as técnicas e a mão de obra existente, sem 
se ater cegamente às tradições, mas, ao contrário, utilizando todos os recursos 
possíveis que os conhecimentos técnicos contemporâneos dispõem para melhorar 
soluções ou para inventar novas. [...] A fórmula de Porto para uma arquitetura „do 
tempo e do lugar‟ como diria Browne, parte, pois, da tecnologia. Mas uma 
tecnologia imaginativa (WAISEMAN apud CAMPOS, 2003). 

Pelo projeto de sua residência, o arquiteto recebeu, em 1971, o Prêmio Marcelo 

Roberto do INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB, pela “excelente proposta do autor, 

coerente, elaborada com vocabulário brasileiro, com uso adequado dos materiais, respeitando o 

meio ambiente, sem se alienar da técnica contemporânea” (CAMPOS, 2003). De acordo com 

NEVES (2006), Porto utilizou a madeira em uma época em que esse material ainda era visto com 

restrições, o que contribuiu para alcançar os objetivos de rápida construção e baixo custo. Uma 

diretriz fundamental foi a intenção de atender as condicionantes ambientais locais, sem causar 

grande impacto na paisagem e buscando a máxima integração com a vegetação do entorno. 

Severiano empregou a mão-de-obra local. Além disso, as colunas de tronco de maçaranduba e 

itaúba saem diretamente do gramado. A estrutura da residência foi feita com madeira sucupira em 

lajes e pranchas. Lajes de concreto foram utilizadas somente nos banheiros do segundo 

pavimento, onde as paredes são de alvenaria. Como ponto negativo, na cobertura, foram 

utilizadas telhas de cimento-amianto. O piso do pavimento térreo é de lajotas cerâmicas e do 

pavimento superior de pranchões de madeira. Os cômodos principais articulam-se ao redor de um 

jardim interno de pé-direito duplo. Quanto ao conjunto, a integração com o exterior é intensa. 
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1  

2  

3  

4  

5  

  

1 Plantas pavimentos térreo e superior ∙ corte 
∙ Consideração das condições climáticas locais 
∙ Correta orientação 
∙ Emprego de tecnologias apropriadas 
∙ Grande relação entre interior e exterior 
∙ Áreas sombreadas 
∙ Amplos beirais e varanda na fachada Oeste 
∙ Jardim interno 
∙ Rasgos verticais e horizontais  
∙ Intenso uso de luz natural 
∙ Baixo custo  

2∙3 Fachada Norte 
∙ Uso de ventilação natural cruzada 
∙ Materiais naturais (madeira) 
∙ Venezianas ∙ proteção contra chuva de vento 
∙ Proteção da insolação por elementos vazados 
∙ Uso de vidros cor amarelo queimado (menor 

transmissão da radiação solar para o interior) 
 
4∙5 Fachada Leste 
∙ Integração à vegetação do entorno 
∙ Árvores altas (redução da insolação) 
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ESTUDO DE CASO II                                                           CASA ACAYABA 
Marcos Acayaba 

1996 – Tijucopava , Guarujá SP 

 

Em seus projetos, Marcos de Azevedo Acayaba (1944-) busca interpretar o 

programa do cliente, analisando características do lugar em que a obra será executada, tais como: 

a topografia, o solo, a paisagem, o clima, a acessibilidade para fornecimento de materiais e a 

qualidade da mão-de-obra disponível. A partir dessas condicionantes, define uma estratégia de 

obra. Essa preocupação com o processo de produção é fundamental, já que corresponde à 

orientação para toda a concepção e desenvolvimento do projeto. O arquiteto prioriza o uso dos 

materiais na plenitude de suas características, utilizando apenas aqueles absolutamente 

indispensáveis para a realização da obra. Outros critérios considerados são: o uso ao qual o 

edifício é destinado, a ação do tempo sobre a edificação e a sua manutenção. Acayaba alcança 

projetos ecológicos devido ao respeito pela natureza do lugar, o emprego correto de materiais e 

da energia necessária para a produção, uso e conservação do edifício (MARCOS ACAYABA, 2009). 

Os projetos de Acayaba são voltados para o uso de um material local: a madeira. 

Nos últimos anos, sua utilização foi otimizada, combinada com outros materiais como concreto e  

aço. As capacidades de cada material são exploradas ao máximo, sendo empregado apenas o 

estritamente necessário. O concreto colabora com a inércia térmica e o aço fornece conexões 

elegantes e de alto desempenho. Além de renovável, a madeira propicia racionalidade construtiva, 

um canteiro de obras limpo e facilidade de transporte e montagem das peças. Uma proposta que 

seja capaz de explorar expressivamente as suas características – resistência, leveza, capacidade 

de articulação – é, portanto, ecológica (GAUZIN-MÜLLER et al., 2005).  

A residência do arquiteto, considerada uma casa protótipo para a preservação da 

natureza na ocupação de terrenos difíceis, foi construída na encosta da Serra do Guararú, 

próxima ao mar. Três pilares de concreto apóiam-na que, pela sua forma hexagonal, adapta-se à 

vegetação pré-existente pertencente à floresta nativa da Mata Atlântica. Esses apoios permitiram 

a preservação do perfil natural do terreno e da cobertura vegetal. A estrutura da residência, 

calculada pelo engenheiro Hélio Olga, foi montada com pilares e vigas de madeira jatobá e 

conexões e tirantes de aço. Os pisos são basicamente em madeira e as paredes divisórias e 

peitoris de madeira compensada. O acesso à estrada ocorre por meio de uma ponte, solta da 

casa. Já uma ponte menor dá acesso ao terreno. Uma escada helicoidal interliga os quatro 

pavimentos. A montagem da residência foi realizada por quatro operários, em quatros meses, com 

mínimo impacto ambiental (ACAYABA, 2009).  

A casa é viva, tem de se transformar. Morando nela, vemos como mudá-la e 
deixá-la melhor, mantendo sua essência. [...] Como Wright dizia, a casa tem de 
ser um lugar luminoso e escuro, quente e frio, seco e úmido, para estimular quem 
vive nela. Acho que aqui há tudo isso (ACAYABA apud GIOIA, 2007). 
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6  

7            

 

8                

9               

 

10  

11  

12  

13  

6∙7 Corte ∙ perspectiva da estrutura 
∙ Preservação do declive natural do terreno 
∙ Integração com o entorno e a topografia 
∙ Terraço com vista para o mar 
∙ Racionalização no uso dos materiais 
∙ Associação de aço com madeira (riqueza 
   plástica e técnica) 
 
8∙9 Plantas pavimentos sala e dormitórios 
∙ Racionalização na organização dos espaços 
∙ Valorização das vistas para a mata e para o mar 

10∙11 Vista Externa 
∙ Integração interior-exterior 
∙ Beiral protege a casa das chuvas de vento 
 
12∙13 Interior 
∙ Intenso uso de luz natural (economia energética) 
∙ Valorização da vista para a mata 
∙ Uso de madeira em pisos e divisórias 
∙ Escada: degraus de madeira suspensos por 

tirantes de aço (associação entre materiais) 
∙ Valorização de qualidades expressivas do material 
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ESTUDO DE CASO III                                                        CASA UBIRACICA 
Francisco Fanucci & Marcelo Ferraz 

1996 – São Paulo SP 

 

Francisco P. Fanucci teve sempre uma grande admiração pelo trabalho de Luis 

Barragán (1902-88) e Lina Bo Bardi (1914-92). Dos projetos desses arquitetos colheu referências 

para sua própria experimentação poética e construtiva, criando uma estética antiformalista, com 

interesse pelo vernacular e pelo artesanal. Da tradição semi-rural mineira, apropria-se de um 

modo de habitar luso-brasileiro arcaico que é marcado por interiores despojados, mas 

convidativos. Da tradição mediterrânica, são recuperados o valor plástico dos volumes prismáticos 

simples e a valorização das qualidades telúricas, por meio de superfícies ásperas e irregulares, 

tingidas com cores vibrantes. A formação dentro da Escola Paulista também deixou marcas na 

sua arquitetura, transparecendo em sua obra uma espécie de silêncio profundo e simbólico, que 

emana a partir das superfícies puras recortadas por amplas aberturas. A ortogonalidade e o 

aspecto austero da residência Ubiracica, feita juntamente com o arquiteto Marcelo Carvalho 

Ferraz, são interrompidos por irrupções de lirismo e evocações vernaculares (PINIWEB, 2009). 

Localizada no bairro paulistano de City Boaçava, a casa Ubiracica representa uma 

arquitetura em profunda conexão com a cultura do lugar. Um aspecto fundamental nesse projeto é 

a integração entre interior e exterior. Se, no pavimento superior, o corredor representa um 

caminho no sentido dos ambientes mais públicos aos mais íntimos; no piso inferior e nas áreas 

externas ajardinadas, a comunicação entre os espaços ocorre de modo fluido. A integração visual 

é feita por meio de sutis deslocamentos, pausas, diferenciações no tratamento das superfícies e 

aberturas. Junto ao acesso principal da residência, foi instalado um viveiro de pássaros, um dos 

ingredientes vernaculares incorporados no projeto (CALDEIRA, 2005). 

Os blocos funcionais da residência foram dispostos linearmente de acordo com o 

eixo longitudinal do terreno. Na porção frontal, está o salão de estar; nos fundos, há dois níveis 

superpostos – embaixo, os serviços e, em cima, os dormitórios; na porção intermediária se 

encontram espaços semiprivados de ligação, como a sala de refeições e o escritório. A ligação 

entre os ambientes permite uma descoberta gradativa e convidativa da casa. O corredor no piso 

superior funciona como elemento de integração funcional e, ao mesmo tempo, representação 

simbólica da idéia de promenade. A partir dele, há um poço para descarte de roupa suja e é ele 

que dá acesso ao pátio superior sobre a cobertura da sala de refeições. A estrutura é feita em 

concreto. Nas coberturas, foram colocados espelhos d‟água termo-isolantes com carpas, que 

evitam a proliferação de mosquitos. A escada possui estrutura metálica em forma de leque 

autoportante e pisos em madeira pau-marfim. Nos pisos foram explorados diversos materiais, 

como pedra Goiás bruta e irregular e madeira (PINIWEB, 2009). No salão os arquitetos Fanucci & 

Ferraz inserem no forro uma esteira de bambu trançada, o que determina uma arquitetura de 

inspiração modernista, unindo tecnologia e natureza (DEEKE, 2006). 
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14  

15  

16  

17  

 

18  

19  

20  

21  

22  

 

14∙15 Plantas pavimentos térreo e superior 
∙ Ventilação natural 
∙ Racionalização na organização dos espaços 
 
16∙17 Cortes 
∙ Uso de volumes puros 
∙ Racionalização na organização dos espaços 
 
18∙19∙20 Exterior 
∙ Preocupação com a cultura do lugar 
∙ Uso cuidadoso de vegetação 

∙ Valorização dos materiais 
∙ Cobertura: espelhos d‟água termoisolantes 

habitados por carpas, que evitam a proliferação 
de mosquitos 

 
21∙22 Interior 
∙ Interesse pelo vernacular e pelo artesanal 
∙ Integração entre interior e exterior 
∙ Intenso uso de luz natural 
∙ Utilização de bambu e fibras naturais 
∙ Uso de madeira em pisos e móveis 
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9 CONCLUSÕES 

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

multidisciplinar da maior importância: a questão ambiental. Por meio dela – e dos estudos de caso 

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

dentro do cenário nacional, identificando elementos projetuais da prática sustentável nos 

exemplos escolhidos, considerando as diferenças dos seus respectivos sítios. A intenção é que 

esses elementos apontados possam ser rebatidos para a prática e o ensino de arquitetura e 

urbanismo, como proposições chave para uma arquitetura ecológica no Brasil. 

  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, embora estejam situados em cidades distintas, com climas diferenciados e perfis 

topográficos específicos, buscam aproveitar ao máximo a insolação e ventilação naturais. 

procuram ainda a integração entre espaços internos e externos, além da valorização das 

qualidades expressivas dos materiais, utilizando-os em sua plenitude. Outra preocupação é o 

impacto mínimo sobre o meio ambiente, respeitando as características do lugar e usando de 

racionalidade na organização dos espaços e na escolha de materiais e acabamentos. Nesse 

sentido, a madeira destaca-se como material de grande potencial, podendo ser utilizada na 

estrutura, em pisos, forros e outros revestimentos e também no mobiliário.  

  É importante destacar que a arquitetura sustentável contempla usuários com 

necessidades diferentes. Nem todas as soluções arquitetônicas consideradas serão utilizadas em 

único projeto. O fundamental é escolher as melhores soluções para um determinado programa em 

um local específico. Algumas residências apresentarão, assim, maior foco na redução do gasto 

energético e de materiais, enquanto outras priorizarão o bem estar de seus habitantes através de 

ferramentas do conforto ambiental. As residências apresentadas comprovam que é possível 

tecnológica e economicamente projetar e construir casas de grande valor arquitetônico que 

elevem a qualidade de vida de seus usuários, causando menor impacto sobre o meio ambiente.  

  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 se estendem não só às moradias, mas a um 

panorama maior, onde qualquer decisão deve ser pautada pelo respeito à natureza. O projeto de 

uma edificação 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 de especial interesse dessa pesquisa. 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 

  Esta pesquisa 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, assim como no curso de mestrado em Construção Civil, do Departamento de 

Engenharia Civil da 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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