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1 TÍTULO 

  Pesquisa sobre Arquitetura Brasileira Sustentável 

2 RESUMO 

  Partindo do pressuposto de que a questão da moradia consiste em uma das áreas 

de maior interesse para a investigação científica em arquitetura, especialmente no que se refere à 

sustentabilidade socioambiental – já que trata do espaço doméstico; reduto das mais íntimas 

relações de convivência familiar, de formação individual e de posicionamento diante do mundo 

social e natural –, esta pesquisa aborda edificações residenciais brasileiras que apresentam 

aspectos relacionados a esse universo. Dando prosseguimento a uma pesquisa iniciada em 2007, 

a qual tratava da casa ecológica, seu conceito e desenvolvimento, este trabalho procura enfocar 

mais precisamente o caso brasileiro, ou seja, analisar como os questionamentos ecológicos 

refletiram-se no ambiente nacional e quais seriam os pressupostos de sustentabilidade aplicáveis 

à habitação unifamiliar em nosso país. De modo geral, busca encontrar rebatimentos da teoria da 

arquitetura sustentável – green architecture (WINES, 2000) – na prática de projeto residencial no 

Brasil, especialmente a partir da década de 1980. 

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

identificar, selecionar e descrever 03 (três) projetos de moradias unifamiliares, que se 

constituiriam em exemplares de relevância da aplicação na prática profissional da idéia de 

sustentabilidade em arquitetura residencial brasileira, apontando seus elementos característicos 

de ecotecnologia. 

4 INTRODUÇÃO 

  O setor da construção civil é considerado o responsável por grande parte das 

modificações no planeta, conduzindo, assim, à necessidade de sua adequação a preceitos de 

ordem ambiental, que considerem os impactos que uma edificação acarreta no local no qual se 

insere. O homem, ao longo do tempo, foi introduzindo novas técnicas e aperfeiçoando aquela que 

foi, desde os primórdios, seu maior abrigo e proteção: a casa. Entretanto, o resultado desses 

aperfeiçoamentos o defrontou com questões ainda mais complexas: como as relacionadas ao 

consumo de energia e emissões de resíduos, mas também de exclusão social e perda de 

referenciais culturais locais (PEREIRA, 2003). 
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  Antes de abordar o panorama contemporâneo da habitação brasileira e, 

especificamente, a sustentabilidade – ou não – de seu perfil arquitetônico, é importante 

apresentar, de forma introdutória, um panorama geral sobre a evolução do espaço residencial no 

país. Basicamente, a história da casa brasileira seguiu na esteira da evolução da nossa 

sociedade, apresentando momentos de relativa adaptação às condições coloniais, além de forte 

caráter de miscigenação. Após a importação de modelos europeus, de tardo-medievais até 

barrocos e neoclássicos, as moradias encontraram no ecletismo do século XIX sua manifestação 

mais rebuscada e, no início do século passado, mantiveram-se alheias às discussões modernas. 

Soma-se a isto o fenômeno da imigração européia mais recente, que acabou introduzindo a 

tipologia das diferentes etnias, principalmente no Sul do país: a casa em enxaimel trazida pelos 

alemães, a casa de troncos pelos poloneses, a casa de madeira italiana, entre outras. 

  Desde seus primórdios até hoje, segundo LEMOS (1989), a história da casa 

brasileira pode ser dividida em quatro fases: Colônia, Império, República e Contemporânea. Com 

a chegada dos portugueses, as habitações indígenas foram desprezadas pela classe dominante, 

pois sugeriam provisoriedade e nomadismo. Apenas os pobres fizeram mocambos de palha no 

Nordeste, devido à falta de recursos. Abandonados os tijupás ou tejupapes – do tupi teyu’pab, que 

significa “pouso de gentalha” –, as opções em técnicas de construção eram: a pedra, a madeira, o 

adobe, o tijolo e a taipa1, esta última escolhida no interior puramente pela lógica, já que, além de 

prática e econômica, não havia pedra nem cal no planalto. A arquitetura dos fixados no litoral 

baseava-se principalmente na experiência indígena das estruturas autônomas de madeira; depois 

complementada com pedra e cal. Somente a partir dos séculos XVII e principalmente XVIII que a 

técnica construtiva luso-brasileira foi definida com precisão (LEMOS, 1979).  

  No Brasil Colônia, segundo REIS FILHO (2004), havia basicamente três tipos de 

moradia: as casas térreas, destinadas aos estratos mais simples e que possuíam piso em chão 

batido, cobertura em palha ou folhas de coqueiros e vedos em pau-a-pique, adobe ou taipa; os 

sobrados urbanos, que eram edificações estreitas, feitas de pedra e cal, para os mais ricos, com o 

piso assoalhado e o térreo destinado a um estabelecimento comercial ou para acomodação de 

carroças, animais e escravos; e as chácaras, situadas nas periferias dos centros urbanos e que 

tinham as vantagens de proximidade da cidade e facilidade de abastecimento rural. Estas últimas 

possuíam profundos alpendres e paredes internas baixas e sem forro para facilitar a ventilação, 

sendo que muitas vezes a moradia e a fábrica estavam sob o mesmo telhado2. 

                                                 
1
 A taipa consistia em um sistema construtivo à base de terra úmida ou molhada, podendo ser de mão (mais simples e 

rápida, feita a partir de um engradamento de varas perpendiculares e eqüidistantes, onde o barro é atirado com as 
mãos, também chamada de taipa de sopapo ou sebe) ou de pilão (de origem árabe, onde se constrói comprimindo a 
terra em fôrmas de madeira denominadas taipais) (N.A.). 

2
 Na moradia colonial luso-brasileira, havia a necessidade da senzala – o espaço dos escravos –, assim como de 

abrigos para os animais, grandes cozinhas e salões de recepção. O banheiro não tinha a importância dos dias atuais e 
nem se localizava dentro dos dormitórios, os quais muitas vezes não passavam de compartimentos sem ventilação ou 
iluminação natural; as chamadas alcovas. Não havia recuos frontais ou laterais, o que fazia cada casa ficar colada à 
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  Nas casas bandeiristas, surgidas a partir do século XVII no interior paulista, não 

havia “puxados”; e as atividades culinárias eram feitas nos alpendres dos fundos ou em 

construções especialmente feitas para isto, próximas à moradia principal (as quais eram 

chamadas tacaniças). Tinham feitura mais ordinária ou menos caprichada que as “casas-

grandes”; eram feitas em taipa e cobertas de telhas cerâmicas, além de possuírem os 

característicos “anti-alpendres” de ricos entalhes em madeira, para os quais se abriam a capela e 

o quarto de hóspedes (SAIA, 1995; LEMOS, 1999). Já no período barroco do século XVIII, que 

encontrou seu apogeu em Minas Gerais, as moradias sofreram apenas alterações estéticas, 

adotando o vocabulário proveniente da Metrópole, o qual substituía as formas retas e simples por 

contornos sinuosos, vergas curvas e outros refinamentos técnicos, tanto nas aberturas como nos 

acabamentos. Associando a alvenaria de pedra com os interiores forrados em madeira e 

ricamente decorados, as obras religiosas e oficiais tiveram maior destaque que as domésticas 

(MACHADO, 2003; CAMPOS, 2006). 

  Com a chegada da Coroa portuguesa em 1808 e conseqüente Abertura dos Portos 

e influência estrangeira, a habitação brasileira sofreu melhorias – praticamente todas derivadas da 

importação dos elementos do neoclassicismo europeu, aqui disseminados por meio da Missão 

Francesa (SOUSA, 1994) –, mas ainda era totalmente dependente da mão-de-obra escrava. Isto 

somente pôde ser alterado com a Abolição (1888) e a República (1889), quando aconteceram as 

primeiras modificações técnico-funcionais da habitação nacional, a qual permanecia praticamente 

a mesma por mais de 300 anos. Conforme REIS FILHO (2004), um aspecto importante ocorrido no 

século XIX foi o aburguesamento, ou seja, a adoção de padrões urbanos de toda a arquitetura 

dessa época, principalmente na residência rural. Isto se deu pelo fato dos proprietários de terras 

acabarem assumindo características de camadas sociais urbanas, ou pelo menos tentarem, por 

viverem de renda.  

  Persistindo o sistema escravista, nas mesmas condições do período colonial, 

subsistiam no Brasil Império as mesmas formas de uso das habitações e os mesmos processos 

construtivos consagrados pela tradição, tais como: o avanço sobre os limites laterais dos lotes 

urbanos e sobre o alinhamento das ruas; a simplicidade dos esquemas de planta, com alcovas, 

salões e corredores; e os telhados elementares, apenas com a introdução de telhas francesas, 

platibandas, condutores e calhas metálicas, além de balcões de ferro batido e madeiras nobres 

para assoalho e cobertura (CZAJKOWSKI, 2000). 

                                                                                                                                                                  
outra, em uma disposição em correnteza que dava à cidade um aspecto homogêneo e uniforme. Com a progressiva 
transformação da sociedade brasileira, assim como dos ritmos de vida, os cômodos dos escravos e demais 
dependências de trabalho doméstico desapareceram, passando a ocupar um espaço reduzido junto à área de serviços. 
Até então, havia dependências destinadas ao beneficiamento de gêneros alimentícios – casa de cozer, casa de farinha, 
casa de moinho, casa de tachos, etc. –, que equivaliam a cozinhas esparsas sob telheiros e em puxados que, aos 
poucos, foram se aglutinando e diminuindo de área, ao passo que os gêneros eram já beneficiados. Depois, as cozinhas 
ficaram menores, principalmente em casas urbanas e apartamentos, graças aos aparelhos que facilitariam a vida e o 
preparo dos alimentos, assim como as alterações gerais na vida cotidiana (VERÍSSIMO & BITTAR, 1999). 
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  Depois da Independência (1822), surgiu um novo modo de organização dos 

espaços interiores no país, devido às alterações na forma de habitar e dos mecanismos de 

relacionamento da vida familiar com o conjunto da sociedade, segundo LEMOS (1989), por 

influência da vida da burguesia européia em ascensão. A este fenômeno denominou-se 

europeização, caracterizando-se pela grande valorização decorativa (revestimento de papéis de 

paredes ornamentados); pelo aumento da vida social (salas de recepção, jantar, música e capelas 

com tratamentos especiais nas tapeçarias e mobiliário); pelo aumento da privacidade das áreas 

íntimas (dormitórios e sala de almoço) e serviços; e pela mudança geral de costumes (uso de 

objetos mais refinados, como cristais, louças e porcelanas, e formas de comportamento 

cerimonial), em uma clara tentativa de reproduzir a vida das residências européias: tudo era 

importado, inclusive os arquitetos (REIS FILHO, 2004). 

  Até 1850, os recursos e interesses dos proprietários rurais do país concentravam-

se nas fazendas, o que fazia com que estas possuíssem proporções de verdadeiras aldeias, 

compostas por residências, senzalas, terreiros, depósitos, oficinas, açudes, aquedutos, pomares e 

capelas. As casas rurais recebiam o mesmo tratamento fachadista neoclássico das casas 

urbanas, mas os interiores aproximavam-se dos padrões da Corte, pelo fator de concentração de 

riqueza (BOTELHO, 1984; PIRES & CRUZ, 2000). Com a chegada da República (1889), alteraram-se 

a disposição e hierarquia dos cômodos domésticos. Por exemplo, o banheiro passou a ter maior 

importância, sendo criado até um pequeno lavatório – o lavabo – unicamente para as visitas. 

Somam-se a isto as influências estéticas oriundas do ecletismo, baseado em uma miscelânea de 

fontes históricas e artísticas, que associou desde citações Art Nouveau
3
 e neocoloniais até 

exóticas. Foi somente após a Primeira República (1889-1930), que a arquitetura residencial 

brasileira abriu-se definitivamente para o modernismo, inaugurando nossa era Contemporânea. 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  No século XX, de acordo com BRUAND (2002), a evolução para a casa moderna no 

Brasil acompanhou o desenvolvimento da tecnologia, o que influenciou nas instalações prediais, 

na durabilidade e resistência dos materiais e, principalmente, na prioridade funcional dada aos 

aposentos, cada vez mais especializados e dotados de equipamentos industrializados, estes 

projetados segundo padrões técnicos. Pode-se considerar que a arquitetura brasileira no século 

passado foi basicamente moderna, porém por “moderno” deve-se entender uma espécie de 

mistura entre tradições regionais e movimentos culturais europeus; mescla que foi adotada por 

                                                 
3
 Por Art Nouveau entende-se o conjunto de manifestações artísticas que se desenvolveram no período da Belle 

Époque européia, ou seja, de cerca de 1890 a 1915, as quais se caracterizavam por iniciativas individuais de estilos 
pessoais que negavam a cópia de modelos do passado, até então freqüente devido à difusão do ecletismo 
arquitetônico. Tais manifestações – que abrangeram desde as artes decorativas até o vestiário e joalheria – acabaram 
resultando em estilos nacionais, os quais receberam designações diferenciadas, como Style Moderne (França), 
Jugendstil (Alemanha), Stilo Liberty (Itália) e Estilo Joven (Espanha). No Brasil, o Art Nouveau perdeu seu caráter de 
crítica ao historicismo e foi incorporado como mais um estilo a ser referenciado na arquitetura eclética desenvolvida nos 
nossos maiores centros urbanos (N.A.). 
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artistas e também arquitetos no país (SEGAWA, 2002). 

  A arquitetura moderna brasileira desenvolveu-se tardiamente se comparada com a 

européia ou norte-americana, já que vários fatores influenciaram na sua introdução, difusão e 

consolidação, esta última ocorrida principalmente após a visita de Le Corbusier (1887-1965), em 

meados da década de 1930. As condições sociais, políticas e econômicas levaram a esse atraso, 

segundo BRUAND (2002), mas também possibilitaram a afirmação de uma identidade própria, 

marcada pela associação dos princípios do funcionalismo com aspectos tradicionais – o que foi 

bastante evidente no discurso e prática de Lúcio Costa (1902-98) –, além da preocupação com 

uma relação equilibrada e harmoniosa com a paisagem tropical, comum a toda Escola Carioca e 

em seu maior expoente, Oscar Niemeyer (1907-). Se, em um primeiro momento, na década de 

1940, a relação entre tradição e modernidade acabou levando ao uso combinado de materiais, 

como a madeira, a cerâmica, o vidro e o concreto, respeitando-se a memória nacional e a relação 

com a natureza – em uma espécie de regionalismo –; em um segundo momento, em meados dos 

anos 50, a reinterpretação carioca do moderno a partir de formas livres, da amplidão espacial, da 

leveza e da audácia estrutural, particularizou a experiência nacional, associando-a simbolicamente 

ao momento político e econômico do desenvolvimentismo no país.  

  Pode-se dizer que a casa moderna brasileira foi fruto direto da expansão 

internacional dos ideais do funcionalismo, os quais resultaram em uma prática de projeto que 

priorizava a praticidade, a economia, a pureza estética e a padronização executiva; aspectos 

disseminados a partir da experiência da Bauhaus (1919/33) e aqui aplicados de Norte a Sul por 

arquitetos de formação carioca. Uma transformação significativa aconteceu somente depois do 

advento de Brasília (1955/60), especialmente com a mudança do quadro político nacional e o 

aumento das críticas internacionais aos dogmas racionalistas: o brutalismo encontrava no país um 

campo fértil de amadurecimento e difusão, com destaque na Escola Paulista, que tem entre seus 

maiores mentores o arquiteto Vilanova Artigas (1915-85). Desde então, os pressupostos para uma 

arquitetura massiva, feita em concreto armado bruto e com a predominância de grandes vãos, 

instalações expostas e estruturas vigorosas, acabaram encontrando ressonância em todos os 

ambientes, inclusive no projeto de residências unifamiliares4.  

  No Brasil do século passado, conforme VERÍSSIMO & BITTAR (1990), houve, em 

conseqüência do extraordinário crescimento das cidades, cuja população não raramente duplicava 

ou mesmo triplicava em um espaço de dez ou vinte anos, uma redução gradativa dos lotes e das 

plantas das moradias unifamiliares. Este crescimento anárquico decorrente de uma dinâmica 

natural incontrolada gerou problemas que foram sendo atenuados provisoriamente por paliativos, 

                                                 
4
 Na arquitetura brutalista, as questões técnicas passam a predominar sobre as estéticas, resultando em novas 

interpretações do ambiente doméstico, este marcado por espaços flexíveis e multifuncionais, além da exposição de 
materiais, amplas aberturas e ênfases circulatórias. São alvo de estudo as experiências projetuais das casas realizadas 
por nomes como os de Rino Levi (1901-65), Oswald Arthur Bratke (1907-97), Lina Bo Bardi (1914-92), Paulo Mendes da 
Rocha (1928-), Joaquim Guedes (1932-) e Ruy Ohtake (1938-) (N. A.). 
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mas que jamais foram resolvidos definitivamente. Para LEMOS (1999), pouco se inovou a partir 

deste período, agregando-se, na década de 1920, a varanda e um pequeno jardim como fronteira 

entre público e o privado; e, nos anos 40 e 50 pelo fascínio do american way-of-life, a moradia 

restringiu-se a uma sala ligada diretamente à cozinha, esta associada à copa ou ao um “jardim-de-

inverno”. Foi então na década de 1950 que surgiram residências verdadeiramente modernas, com 

jardins projetados, telhados escondidos e garagens em destaque, dividindo espaço com a 

varanda. 

  Paralelamente, foi nas primeiras décadas do Movimento Moderno (1915/45) que 

proliferaram em todo o mundo os edifícios multifamiliares, compostos por vários pisos de 

apartamentos e áreas comuns com notáveis portarias. No Brasil, apareceram nos anos 20 

curiosas distribuições, como um alojamento coletivo para os empregados das unidades, localizado 

no último pavimento, considerado muito próximo do telhado, e equipamentos de serviços, portanto 

desvalorizado. Nas décadas de 1930 e 1940, vários edifícios destinados a dar moradia à classe 

média, admitiam varandas, abandonadas nos anos 60, substituídas por grandes panos de vidro, 

que passaram em seguida a ser os grandes vilões da arquitetura do último quartel do século 

passado (VERÍSSIMO & BITTAR, 1990).  

  Foi justamente no período pós-Brasília que a arquitetura baseada em princípios 

bioclimáticos ganhou destaque em nosso país, concomitante ao movimento de diversos arquitetos 

ao longo do território nacional, em consonância aos ideais do governo militar com os planos de 

integração nacional. Assim, trabalhando em regiões mais afastadas dos grandes pólos urbanos, 

esses arquitetos passaram a fazer uso de técnicas construtivas e materiais tradicionais próprios 

das localidades em que se encontravam, adaptando-se às condições existentes em cada região 

(NEVES, 2006). Conceitualmente, uma construção dita sustentável deve estar baseada em 

diferentes princípios já na sua fase de projeto, indo desde a extração de matérias-primas até o 

processo e as técnicas construtivas a serem aplicados na construção do edifício, através da 

redução de resíduos e emissões poluentes, uso de tecnologias limpas, eficiência energética, e 

aumento da vida útil da construção. Nas palavras de PEREIRA (2003): “o objetivo de qualquer 

projeto ecológico deve ser um modelo cíclico que diminua os desperdícios e as perdas em todas 

as atividades e processos [...]”. Isto, lembrando que um objeto edificado faz parte de um sistema 

maior, e que, qualquer destruição ao seu entorno, trará destruição também a si mesmo. 

  A partir da década de 1970, a crítica pós-moderna foi cada vez mais se afirmando, 

acabando por se associar ao debate internacional sobre o resgate da história e da tradição, assim 

como o retorno de elementos arquitetônicos do passado – nem sempre, nacionais, como 

colunatas, arcadas e telhados íngremes –, do ornamentalismo fachadístico e do simbolismo na 

arquitetura. Isto conduziu a uma crescente valorização do espaço de moradia, que se ampliou 

além dos fatores de uso e atingiu também as esferas cultural, histórica e artística. A casa pós-
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moderna transformou-se em cenário de relações pessoais, símbolo de status social e/ou campo 

de experimentações estéticas, o que resultou em neo-ecletismos amplamente debatidos hoje em 

dia, confrontando-se os ideais modernos e as tendências internacionais (SEGRE, 2004; 

CAVALCANTI & LAGO, 2005; CAVALCANTI, 2006). 

Foi diante desse quadro que tomou corpo a discussão ecológica, esta iniciada por 

autores norte-americanos que popularizaram o debate sobre o meio ambiente através de suas 

publicações, que denunciavam o desperdício da sociedade ocidental e anunciavam os desastres 

ambientais (CASTELNOU, 2005). Em meados dos anos 70, nascia o movimento Deep Ecology 

(“Ecologia Profunda”), expressão criada pelo filósofo norueguês Arne Næss (1912-) com a 

intenção de ir além do simples nível factual da ecologia como ciência, para um nível mais 

profundo de consciência ecológica. Questionando a cientificidade da sociedade industrial 

orientada para o desenvolvimento materialista, fornecia a base filosófico-espiritual que seria ideal 

para um estilo de vida “ecológico”, assim como para o ativismo ambientalista (DIEGUES, 1996). 

No Brasil, em 30 de outubro de 1973, criava-se a SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA, órgão federal vinculado ao Ministério do Interior e responsável pelo trabalho 

político e de gestão ambiental, incluindo as preocupações com a preservação dos recursos 

naturais e o controle de poluição no país. A SEMA teve um papel de articulação muito importante 

na elaboração da Lei Federal n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

– PNMA5, regulamentada pelo Decreto n. 99.274/90, este alterado pelo Decreto n. 2.120/97, em 

vigor até hoje. Essa lei também estabeleceu o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 

além da instituição do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, único conselho com 

poder de legislar. Composto de um plenário e várias câmaras técnicas, o CONAMA hoje é 

presidido pelo Ministro do Meio Ambiente, que passou a existir com a criação do MMA6. 

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

mesma forma que se iniciou uma série de conferências promovidas pela ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS – ONU, que visavam uma maior cooperação internacional quanto às questões 

ambientais mais relevantes. Desde então proliferaram iniciativas, onde o campo das 

preocupações puramente ecológicas estendeu-se amplamente, evoluindo-se do conceito de eco-

desenvolvimento para o de desenvolvimento sustentável, surgido em meados da década de 1980 

                                                 
5
 A PNMA, além de objetivar a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, visa também 

assegurar o desenvolvimento econômico, mas com racionalidade de uso dos recursos naturais. Foi um grande avanço, 
principalmente em uma época onde a visão que existia era a de desenvolvimento a qualquer preço. Quando a 
Constituição Federal de 1988 foi promulgada, essa lei foi a única a ser recepcionada na íntegra. Por outro lado, sua 
efetivação foi construída aos poucos (IBAMA, 2009). 

6
 O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA somente foi criado em novembro de 1992, com a missão de promover a 

adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente; o uso 
sustentável dos recursos naturais; a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável 
na formulação e na implementação de políticas públicas, de forma transversal e compartilhada, participativa e 
democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade (MMA, 2009). 
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(VILLENEUVE, 1992). Concluiu-se que a manutenção dos processos ecológicos, da diversidade 

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

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

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

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

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

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

econômico, própria da sociedade urbana moderna (HELENE & BICUDO, 1994; ALVA, 1997). 

  Para o Brasil, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por grandes 

empreendimentos com alto impacto ambiental – como a construção da Rodovia BR-230 

Transamazônica7 e a Usina Hidroelétrica de Itaipu, que acabou com Sete Quedas PR –, além de 

outros eventos que levaram a desastres ambientais, como a autorização para uso de “agente 

laranja” como desfolhante em Tucuruí PA e o acidente radioativo com Césio 137 em Goiânia GO. 

Somavam-se a isto o alarmante índice de desmatamento, que em 1988 chegou a 21.050 km² 

contra os 11.224 km² em 2007; a caça e a pesca predatórias e sem controle – os jacarés do 

Pantanal e as baleias do litoral brasileiras encontravam-se às vias de extinção –; e os crescentes 

conflitos entre comunidades tradicionais e seringueiros, que tiveram como ápice a morte de Chico 

Mendes (1944-88). Esses incidentes acabaram por aumentar a pressão interna e externa, o que 

fez surgir no governo a urgência de se mapear os órgãos federais com atuação ambiental. 

  Com a Nova Constituição de 1988, foi instituído pelo presidente José Sarney (1930-

) o Programa Nossa Natureza, que tinha como uma das metas recriar a estrutura organizacional 

ambiental no Brasil. Após discussões e debates, apareceu o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA; criado pela Lei Federal n. 7.735, de 

22 de fevereiro de 1989, pela fusão da SEMA com o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

FLORESTAL – IBDF e a SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA – SUDEPE, ambos 

vinculados ao Ministério da Agricultura; além da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

BORRACHA – SUDHEVEA, esta vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio. 

Diferentemente da SEMA, a atuação de preservação ambiental destes órgãos era 
reduzida a ilhas dentro de suas estruturas, pois foram criados para dar incentivos 
fiscais e fomentar o desenvolvimento econômico. Mesmo assim, não havia um 
órgão com a atribuição de trabalhar o meio ambiente de forma integrada. Juntos 
com a SEMA, foram estes os quatro órgãos que deram origem ao IBAMA (IBAMA, 
2009, p.01). 

                                                 
7
 Considerada, na época de sua concepção, uma “obra faraônica”, esta rodovia foi projetada durante o governo do 

presidente Garrastazu Médici (1905-85), entre 1969 e 1974, com a intenção de integrar as regiões Norte e Nordeste, 
cortando os Estados brasileiros de Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas; e conectando-os ao Equador e Peru, 
em um total de 8.000 km de extensão pavimentada. Inaugurada em 20 de agosto de 1972, hoje possui 4.000 km de 
comprimento, sendo parcialmente pavimentada e a terceira maior rodovia do país, começando em Cabedelo PB (N.A.). 
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Em 1992, acontecia no Rio de Janeiro, com a participação de 175 países, a 

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

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

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

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

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

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

município, visando planejar o futuro de forma sustentável (BARBIERI, 1997; FOLADORI, 2001). As 

conclusões desse encontro, assim como o fato de ter ocorrido no país, despertaram muitos 

profissionais para a questão ambiental. Surgiram então experiências de projeto e execução de 

habitações que procuraram aplicar alguns princípios debatidos mundialmente. 

  Foi, sem dúvida, a ECO’92 que desencadeou no Brasil a pesquisa ambiental. 

Desde então, diversos eventos e seminários a respeito do ambientalismo ocorreram em nosso 

país. A Agenda 21 também acabou possuindo sua representatividade aqui: a construção de seu 

plano de ações teve sua primeira fase iniciada em 1996 e finalizada em 2002. Envolvendo 

aproximadamente 40.000 pessoas em todo o país, teve coordenação da COMISSÃO DE POLÍTICAS 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA AGENDA 21 NACIONAL – CPDS, a qual possuía, como 

principal preceito, a sustentabilidade, envolvendo a conservação ambiental, a justiça social e o 

desenvolvimento econômico (PUGLISI, 2006).  

  Em seus 20 anos de história, o IBAMA vem atuando de modo a encontrar respostas 

concretas aos desafios ambientais. Desde seu nascimento em 1989 e com a criação do MMA em 

1992, vai buscando reafirmar seu papel fundamental, inclusive participando das principais 

Convenções internacionais de meio ambiente lançadas a partir da ECO’92: a de Mudanças 

Climáticas, a da Diversidade Biológica e a da Desertificação. Segundo o site do IBAMA (2009), o 

aprimoramento do arcabouço legal também reflete a importância crescente da agenda ambiental 

no país: a chamada Lei das Águas foi aprovada em 1997; a Lei dos Crimes Ambientais foi criada 

em 1998; a lei que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental surgiu em 1999; a que 

estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação apareceu em 2000; e a Lei de 

Gestão de Florestas Públicas data de 20068. 

  Atualmente, diversas organizações e entidades tratam da questão ambiental em 

nosso país. Em nível federal, o órgão mais importante continua sendo o Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, cuja estrutura regimental foi regulamentada somente em 26 de abril de 2007, 

pelo Decreto n. 6.101/07. Mesmo assim, suas áreas de competência já haviam sido estabelecidas 

                                                 
8
 O Estado brasileiro precisou adequar-se para dar respostas crescentes à sociedade. Dessa forma, em 1996 o Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro somou-se ao Ministério do Meio Ambiente – MMA como um de seus órgãos vinculados. Em 
1997, foi criado o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; em 2000, a Agência Nacional das Águas; em 2001 o 
Conselho Nacional de Recursos Genéticos; em 2006, o Serviço Florestal Brasileiro; e, em 2007, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (IBAMA, 2009). 
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pela Lei Federal n. 10.683, de 28 de maio de 2003, segundo a qual caberiam a ele os seguintes 

assuntos:  

I. Política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 

II. Política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e 
biodiversidade e florestas; 

III. Proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para 
a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais; 

IV. Políticas para a integração do meio ambiente e produção; 

V. Políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e  

VI. Zoneamento ecológico-econômico (MMA, 2009). 

  Em relação às organizações não-governamentais ou ONG’s, há uma série de 

fundações e associações, inclusive privadas, como, por exemplo, a Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza – FBCN, fundada em 28 de agosto de 1958, no Rio de Janeiro RJ, que 

se constitui na mais antiga instituição ambientalista do país. Ela nasceu de um grupo de idealistas 

preocupados com a proteção e a conservação da natureza em face do crescente e descontrolado 

uso dos recursos naturais, promovendo assim ações de defesa e proteção de áreas reservadas 

(FBCN, 2009). Já a Associação Brasileira de Ecologia, Prevenção à Poluição do Ar e Defesa Civil 

– ABEPPOLAR é uma sociedade civil privada que atua em todo território nacional, cujo campo de 

trabalho constitui-se na preservação do meio ambiente, controle de poluição e recursos naturais. 

Criada em 30 de maio de 1966, consiste na mais antiga do setor na América Latina e, 

como instituição tecnológico-científica – e de pressão – contribuiu decisivamente 
para criação e desenvolvimento de importantes órgãos públicos e privados. 
Ajudou a fundar mais de uma dezena de outras instituições de pesquisa, 
ambientais, energéticas e de educação ambiental, em todo o país. Atua 
intensamente na Defesa Civil desde 1982. Sua marca é a total independência 
quanto a governos e a ideologias pelo que incomoda muito os incompetentes 
(ABEPPOLAR, 2009, p.01). 

  Por sua vez, o Greenpeace Brasil é a filial nacional do Greenpeace International, 

tratando-se de uma entidade formalmente estabelecida e dirigida a partir de um Conselho 

Supervisor, o qual nomeia um Diretor Executivo para todo o território. Este o representa em todas 

as instâncias, contando com uma diretoria colegiada à qual delega funções para os diretores de 

áreas específicas, a saber: Administração e Finanças, Campanhas e Comunicações, Amazônia, 

Sócios e Arrecadação de Fundos. O programa de licenciamento da marca Greenpeace para o 

território brasileiro, com o objetivo primordial de promover a produção limpa, conta ainda com um 

Agente de Licenças especialmente contratado para o relacionamento com as empresas 

interessadas e licenciadas (IWAMURA, 2008). 

  No que se refere à arquitetura sustentável, o Brasil ainda carece de organismos que 

promovam sua difusão, embora já existam várias ações nesse sentido, assim como institutos 

voltados à sua pesquisa e desenvolvimento. País possuidor de recursos naturais exuberantes e 

biodiversidade extremamente rica, mas também de discrepantes diferenças sócio-espaciais, aqui 

a idéia de desenvolvimento sustentável deve sempre considerar os fatores humanos já implícitos 
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em seu próprio conceito. As experiências dos últimos 20 anos apontam para soluções 

socioambientais que conciliem homem, sociedade e natureza, ou seja, uma arquitetura 

sustentável integrada às realidades locais e regionais, ao perfil das diferentes comunidades que 

compõe a nação e às diversas mentalidades que coexistem ainda em todo o país. 

  Sediado em São Paulo SP, o INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO 

ECOLÓGICA – IDHEA constitui-se no primeiro centro de referência no Brasil para pesquisa, 

aplicação e uso de ecoprodutos e tecnologias sustentáveis fabricados industrialmente, nas áreas 

de arquitetura, construção civil, design, movelaria, química e derivados, dentre outras. De acordo 

com o site institucional, são objetivos de sua missão: prover soluções sustentáveis que atendam 

às necessidades dos clientes e contribuam para consolidação de sua presença e imagem no 

mercado como empresas ecologicamente corretas, socialmente justas e para a disseminação do 

conceito de cidadania sustentável; estimular um modo de vida sustentável que resulte em um 

ambiente preservado e em uma sociedade mais saudável, segura e solidária; trabalhar pela 

expansão e fortalecimento dos mercados de ecoprodutos e construção sustentável no Brasil e na 

América Latina; e difundir uma nova visão, baseada na cooperação e sinergia entre pessoas 

físicas, empresas, ONG’s e governos, como modelo mais adequado para enfrentar o desafio por 

um mundo sustentável (IDHEA, 2009). 

  Em agosto de 2007, foi anunciada oficialmente a criação do CONSELHO BRASILEIRO 

DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL – CBCS, que, composto por lideranças empresariais, 

pesquisadores e profissionais, buscaria disseminar o conhecimento a respeito da prática 

construtiva sustentável. Segundo SILVA (2007), “o órgão tem como objetivo ser fonte de 

conhecimento das boas práticas de construção civil”, declarou o presidente do conselho Marcelo 

Vespoli Takaoka à REVISTA FINESTRA. Com esse intuito, a formulação de leis voltadas à 

sustentabilidade será, portanto, um dos resultados práticos da criação do conselho. No mesmo 

ano, foi lançado também o método ALTA QUALIDADE AMBIENTAL – AQUA; uma adaptação da 

metodologia francesa de certificação ambiental (Haute Qualite Environnmentale – HQV) emitida 

pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Até então, adotava-se o método de certificação norte-

americano, o Leadership in Energy & Environmental Design – LEED, mesmo este sendo 

direcionado a outra realidade que a nossa9. Há ainda o SISTEMA DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO SÓCIO-

HUMANO-AMBIENTAL – SAASHA, estudado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, 

de São Paulo SP; sistema este que procura fazer uma fusão entre o HQV e o LEED, orientando a 

respeito dos aspectos de caráter sustentável da edificação e dos que poderiam seguir os mesmos 

preceitos (DEEKE, 2006). 

                                                 
9
 Entre algumas edificações certificadas no Brasil estão: a Escola Viva de São Paulo SP, tido como o primeiro prédio 

sustentável do país; a Agência Granja Viana do Banco Real ABN-AMRO, situado em Cotia SP e considerado o primeiro 
prédio corporativo da América do Sul a obter a certificação LEED; o Banco J. P. Morgan situado em São Paulo SP; e o 
edifício da Bracor, que fica no Rio de Janeiro RJ, além de uma residência em Sorocaba SP, considerada a primeira 
casa de alto padrão sustentável do Brasil, a maior parte dessas obras assessorada pelo IDHEA (N.A.). 
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  Para países em desenvolvimento, como o nosso, a adoção de técnicas 

vernaculares é uma questão significativa, com o desenvolvimento do setor da construção civil 

concomitante ao desenvolvimento social (SERRADOR, 2008). Entretanto, alcançar um 

desenvolvimento realmente sustentável nesses países requer também medidas políticas, sociais e 

econômicas, assim como a adequação dos recursos naturais existentes com o aspecto 

demográfico. Segundo ANGEL et al. (2005) apud AULICINO (2008), nas próximas três décadas, a 

população dos países em desenvolvimento irá dobrar, o que demonstra a necessidade de 

abordagens ainda mais específicas em relação a essas questões. Entre os arquitetos brasileiros 

que trabalham com técnicas tradicionais em uma produção integrada ao ambiente, pode-se citar 

os nomes de Acácio Gil Borsoi (1924-), Severiano Mário Porto (1928-) e João Filgueiras Lima – 

Lelé (1932-), além de João Castro Filho, Milton Monte e Gerson Castelo Branco, entre muitos 

outros (CASTELNOU, 2002). 

No Brasil, a arquitetura sustentável ainda não conquistou a simpatia da sociedade. 

Embora o tema sustentabilidade esteja em voga, as práticas arquitetônicas relacionadas são 

tratadas como experimentações idealistas e alternativas. Como o país tem abundantes fontes de 

matéria-prima e energia, esse tipo de preocupação aparentemente pode ser adiado. Ao invés de 

cuidar de seu patrimônio enquanto ainda é tempo, a tradicional postura brasileira faz uso de seus 

próprios recursos de maneira irracional, conduzindo o país a uma futura crise geral e somente 

então pensar em soluções para esse novo problema. Já existe tecnologia acessível – de eficácia 

comprovada – para ser empregada nas edificações e nas cidades. Falta apenas incorporá-las, 

inovando a arquitetura brasileira e fugindo de padronizações já obsoletas. “Deve-se ter em mente 

que é impossível ser totalmente ecológico, já que existem materiais difíceis de serem substituídos 

como o vidro, podendo-se sim minimizar o impacto ambiental, buscando conforto e economia sem 

agredir o meio ambiente” (CASTELNOU et al., 2001, p.86). 

  Aqui, embora as grandes universidades pesquisem exaustivamente materiais e 

técnicas de construção que não agridem o meio ambiente – assim como as melhores adequações 

bioclimáticas para o conforto ambiental –, as descobertas ainda são vistas como coisas exóticas e 

idealistas, ficando à margem da arquitetura convencional e sendo tratadas como pitorescas ou 

apenas alternativas. Devido ao seu caráter interdisciplinar, a arquitetura sustentável poderá 

contemplar usuários com demandas distintas. Alguns, preocupados com a redução dos custos 

operacionais, terão como foco a economia de energia; outros, a qualidade de vida e a harmonia 

do ambiente através do uso de materiais mais saudáveis; e tantos outros o meio ambiente, dando 

ênfase à reciclagem de produtos e assim por diante (DEEKE, 2006). 

                     Enfim, um dos fatores para o sucesso da arquitetura residencial sustentável é a 

compreensão de que não existe uma única solução ótima aplicável a todas as situações. Existem, 

sim, ferramentas e o compromisso de usá-las adequadamente. Como conseqüência, em sintonia 
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com o novo paradigma, o usuário brasileiro dará mais importância ao processo – valorizando o 

projeto – do que o produto em si. Passará a perceber a arquitetura como espaço, e não como 

obra simplesmente – considerando o sentido reducionista de percebê-la apenas como matéria –, e 

a vivenciar a simbiose homem-casa. 

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 no Brasil. 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 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 realizada, 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 – a 

relevância da obra dentro do contexto do trabalho de um arquiteto e/ou grupo, assim como a 

implementação da obra em território nacional. 

  Assim, foram selecionadas as seguintes obras: 

I. Casa Popular Ecológica (2007, São Manoel SP) – César Augusto da Costa e 

Juliana Futata Okumura (Escritório Espiralando Bioarquitetura).  

II. Residência R. L. (2004/05, São Sebastião SP) – Andrade Morettin Arquitetos e Lua 

Nitsche.  

III. Residência do Arquiteto (2002, Nova Lima MG) – Carlos Moreira Teixeira 

(arquiteto e proprietário). 

  Na seqüência – e com base no material coletado em fontes webgráficas e/ou com 

os próprios arquitetos –, fez-se a descrição formal, funcional e técnica de cada obra. Procurou-se 

limitar a explanação de modo objetivo e esquemático, abordando as principais características e 

elementos definidores da sustentabilidade nessas obras. Para isso, foram elaboradas 03 (três) 

FICHAS DE ESTUDOS I, II e III, apresentadas a seguir. 

8 DISCUSSÃO 

  O CASO I corresponde a um exemplo da aplicação dos conceitos de arquitetura 

sustentável a uma residência de caráter popular, em São Manoel, no Estado de São Paulo. Sua 

construção foi feita a partir de projeto dos arquitetos César Augusto da Costa e Juliana Futata 

Okumura, do Escritório Espiralando Bioarquitetura; e possui como principal característica a 

utilização de tijolos de terra crua e de telhado verde, garantindo o conforto térmico necessário ao 

clima da região. O CASO II, referente a uma residência localizada no litoral do Estado de São 

Paulo, do escritório Andrade Morettin Arquitetos e Lua Nitsche, foi inspirado nas estações de 

pesquisa científica em lugares remotos, caracterizando-se especialmente pela rapidez na sua 

execução e por sua integração com o sítio. Por fim, no CASO III, residência do arquiteto Carlos 

Moreira Teixeira, que está implantada em Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, foi feito uso de 

grandes painéis de vidro nas fachadas para a captação de luminosidade, assim como se optou 

pela utilização de madeiras certificadas para compor grande parte da estrutura. 



 15 

ESTUDO DE CASO I                                     CASA POPULAR ECOLÓGICA 
César Augusto da Costa e Juliana Futata Okumura 

2007 – São Manoel SP 

 

Concebida, inicialmente, para atender ao objetivo da Prefeitura Municipal de São Manoel de criar 

um modelo para um programa de habitação popular com construções mais saudáveis, esta 

residência utiliza elementos encontrados na arquitetura vernacular brasileira. Com área de 82m2, 

maior que as convencionalmente adotadas em casas populares, possui seus espaços distribuídos 

de maneira a isolar as áreas de descanso das de serviços. A técnica de vedação utilizada é a de 

tijolos de terra crua (adobe), cujo principal diferencial é a supressão das emissões de CO2, que 

resultam do processo de cozimento dos tijolos cerâmicos convencionais. Fez-se uso também de 

cobertura verde que, assim como a técnica do adobe, contribui para um bom isolamento térmico, 

minimizando o desconforto nos dias de calor típicos da região.  

            1∙2                3∙4∙5 

 

                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1∙2  Exterior ∙ Planta 
∙ Utilização de tijolos de terra crua (adobe) para vedação (melhoria do conforto e redução de impacto) 
∙ Cobertura verde e reboco ecológico, feito com terra e fibras vegetais (isolamento natural e ecológico) 
∙ Inicialmente concebida como uma residência unifamiliar, a construção hoje abriga a Secretaria Municipal 

do   Meio Ambiente de São Manoel SP (difusão dos princípios da arquitetura sustentável) 

 
3∙4∙5 Etapas da obra ∙ Abóbada 
∙ Fabricação dos tijolos no próprio local da obra (economia no transporte) 
∙ Utilização de mão-de-obra de jovens em situação de risco (caráter social da sustentabilidade) 
∙ Iluminação zenital sobre a área de circulação (economia energética) 
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ESTUDO DE CASO II                                                         RESIDÊNCIA R. L. 
Andrade Morettin Arquitetos e Lua Nitsche 

2004/05 – São Sebastião SP 

 

Esta residência, projetada para ser um refúgio em meio à região em que foi implantada, possui 

área de apenas 60m2, o que resultou em um desmatamento mínimo da vegetação do local, de 

cerca de 5000m2. Por ser transparente, garante a entrada de quantidade significativa de luz 

natural, e, devido ao fato de quase não possuir divisórias, permite uma maior flexibilidade e 

ventilação dos espaços. A rapidez da sua execução assim como a redução da área de canteiro 

deram-se devido ao fato da maior parte de seus elementos construtivos já chegarem prontos à 

obra. A redução de desperdícios verificada foi possível graças à mesma modulação adotada para 

os elementos de estrutura e vedação, possibilitando, ainda, um eventual deslocamento da 

residência para outro local. 

    6∙7      

 8∙9    10  

6∙7 Exterior 
∙ Utilização de pilotis (diminuição da área de contato com o solo e sua impermeabilização) 
∙ Integração com a paisagem (sentido ecológico) 

 
8∙9 Interior 
∙ Uso de elementos modulados, que evitam cortes desnecessários (redução de desperdícios) 
∙ Emprego de painéis leves e transparência (racionalização da construção e economia energética) 
∙ Custo mínimo (diminuição de gastos; economia) 

 
10 Planta 
∙ Flexibilidade espacial (integração funcional e visual entre os espaços) 
∙ Possibilidade de desmontagem das estruturas (adaptabilidade para outro local) 
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ESTUDO DE CASO III                                    RESIDÊNCIA DO ARQUITETO 
Arquiteto Carlos Moreira Teixeira 

2002 – Nova Lima MG 

 

Ao comprar o terreno em que esta residência encontra-se, dentro de um condomínio, o arquiteto 

procurou fazer uso somente de madeira certificada como opção para uma das tecnologias 

construtivas. Foi utilizada a técnica da madeira laminada colada (MLC), que consiste em tábuas 

de eucalipto coladas e prensadas até adquirirem a espessura e comprimento desejados, de 

maneira a vencerem os vãos propostos pelo projeto. O madeiramento já chegou cortado à obra, o 

que também reduziu desperdícios e garantiu uma obra limpa. As fachadas da residência 

apresentam grandes painéis de vidro, de maneira a proporcionar uma luminosidade abundante. 

Foi ainda escolhida a energia solar como fonte alternativa para o aquecimento da residência.  

11∙12∙13 

             

    

            

  14∙15                                                         16                                                     

                                                         

 
11∙12∙13 Plantas 
∙ Utilização mínima de divisórias (fluidez espacial)  
∙ Integração de funções (flexibilidade) 
∙ Malha estrutural adaptada às necessidades do programa (racionalização projetual) 

 
14∙15 Exterior 
∙ Adaptação topográfica (integração com espaço natural) 
∙ Implantação consciente, evitando cortes desnecessários de árvores (consciência ecológica) 

 
16 Interior 
∙ Amplos pés-direitos (melhoria do conforto ambiental) 
∙ Iluminação natural e ventilação integrada entre os espaços 
∙ Emprego de madeira certificada para a estrutura e os móveis (princípios de sustentabilidade) 
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9  CONCLUSÕES 

  Em prosseguimento à pesquisa iniciada em 2007 e já finalizada, sobre arquitetura 

residencial ecológica, este trabalho de iniciação científica buscou analisar o mesmo tema, mas 

desta vez aplicado ao contexto brasileiro. Para tanto, fez-se necessário o estudo da evolução do 

espaço habitacional unifamiliar em nosso país, associando-se às iniciativas relacionadas à 

sustentabilidade, e, conseqüentemente, à própria arquitetura residencial ecológica. 

Pode-se dizer que a sustentabilidade aplicada à arquitetura habitacional no Brasil 

está intimamente relacionada com as técnicas da arquitetura vernacular. Com a utilização de 

materiais e tecnologias baratas e simples, foram construídas casas que, além de servir de abrigo 

às famílias, procuravam minimizar desconfortos de ordem climática, exercendo também menores 

impactos ao meio ambiente. Com a evolução e expansão dos conhecimentos acerca da 

sustentabilidade ao longo dos anos, por meio da criação de diversas organizações e realizações 

de grandes eventos, a arquitetura ecológica vem ganhando, hoje, destaque no panorama 

nacional. Contudo, a preocupação com os impactos ao meio ambiente pelas construções 

caracteriza-se mais pela aplicação de soluções em casos isolados, carecendo de maiores estudos 

e divulgação destes pela própria comunidade científica. 

No presente estudo, através do embasamento teórico necessário e a busca por 

diferentes tipologias de residências ecológicas brasileiras, foram selecionados 03 (três) casos, em 

que foram percebidos elementos em comum e outros diferentes entre si. O primeiro caso 

analisado, a Casa Popular Ecológica, situada em São Manoel SP, de César Augusto da Costa e 

Juliana Futata Okumura, demonstra que é possível a aplicação de elementos ecológicos em uma 

arquitetura de caráter social, conceito bastante presente em nosso país. Já o segundo caso, a 

Residência R. L., localizada em São Sebastião SP, do escritório Andrade Morettin em conjunto 

com Lua Nitsche, foi escolhido devido à sua semelhança com outra residência, construída na 

Austrália, e abordada na pesquisa anterior (2007/08). Assim, confirma-se a idéia de que também é 

possível a utilização, em diferentes países, de soluções e técnicas parecidas, mas adaptadas ao 

seu contexto. Por fim, a Residência do Arquiteto em Nova Lima MG, de Carlos Moreira Teixeira, 

da mesma maneira que as outras, revela que os princípios da sustentabilidade podem ser 

aplicados nas diferentes etapas de uma obra, desde a sua implantação, passando pela otimização 

na fase de obras, redução de desperdícios e escolhas conscientes de materiais e técnicas 

construtivas, em especial certificados ambientalmente. 

  Esse estudo permitiu, assim, a continuidade do vínculo com as premissas de uma 

pesquisa de iniciação científica na área de teoria e história da arquitetura e urbanismo, através da 

revisão de literatura, delimitação de objeto, seleção e análise de casos. Possibilitou, ainda, uma 

maior reflexão acerca dos principais objetivos da sustentabilidade aplicada à arquitetura no Brasil, 

os quais devem estar associados também ao fator social e humano.   
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12 RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

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

objetivos estabelecidos, 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, ofertado pelo Departamento 

de Engenharia Civil.  
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  A aluna voluntária 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. 
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