
Bioclimatismo

 Entre os anos 70 e 80 do século passado, aparecia 
mais uma vertente da arquitetura ecológica, desta vez 
mais interessada em produzir uma edificação que se 

adequasse ao clima, iluminação e ventilação naturais, 
tirando maior proveito das condições naturais.

 A esta derivação do movimento ambientalista 
nomeou-se ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA, 
preocupada principalmente com a redução ou até 

mesmo eliminação o uso de energia elétrica em prol 
de novas – e alternativas – fontes energéticas.



 Em termos gerais, seus 
defensores enfatizam 

questões relacionadas ao 
CONFORTO 
AMBIENTAL 

(iluminação, ventilação, 
orientação, isolamento, 
sombreamento, etc.), 

possuindo alto sentido 
ecológico e resgatando 

formas regionais e práticas 
tradicionais.

Thomas Herzog (1941-)
Regensburg House
(1977/79, Alemanha)



 Para os arquitetos 
bioclimáticos, ao se projetar 

qualquer edificação ou 
espaço urbano, deve-se 

conscientemente considerar 
o clima, a localização,                    

a tecnologia e a cultura –
04 fatores de cujo adequado 
equilíbrio permite a criação 

de uma entidade física, 
concreta e viável.

Brewster House (1980, Mass. EUA)
Malcolm Wells (1926-)



Thorncrown Chapel
(1979/80, Eureka Springs, 
Arkansas EUA)

Fay Jones
(1921-2004)



Brian MacKay-Lyons 
Kutcher House
(1983/85, Canadá)

Messenger House

(1986/87, Canadá)

New Scotia Coast
House (1984/86)

Leahey House
(1990/91,
Canadá)



 Seus precursores passaram 
a experimentar já em 

meados da década de 1970 
soluções alternativas de 
conservação energética                
e novas conformações 

espaciais, como o austríaco 
Hans Hollein (1934-) e o 

grupo SITE – Sculpture in 
the Enrironment, de James 

Wines (1932-) e Alison
Sky (1946-). Abteiberg

Municipal Museum
(1972/82, Alemanha)
Hans Hollein (1934-)

SITE Group (1970-)
BEST Forest Building

(1980/83, Richmond VI)



 No Brasil, pode-se dizer que as preocupações de 
adequação ambiental sempre existiram, devido à 
própria diversidade climática do país e as lições 

vernáculas, que inspiraram nomes como Rino Levi 
(1901-65) e Oswald Arthur Bratke (1907-97).

Rino Levi
(1901-65)
Banco Sul-
Americano
(atual Itaú)

(1960/63, 
S. Paulo SP)

Residência Maria Luisa
e Oscar Americano

(1952, São Paulo SP)
Oswald A. Bratke (1907-97) 



Sedes Sapientiae
(1940/42, São Paulo SP)

Rino Levi
(1901-65)

Casa Olivo Gomes
(1959/61, S. J. dos Campos SP)

Companhia Jardim do Café
(1943, São Paulo SP)



 Em seus ensinamentos, Costa já 
apontava para quais seriam os 
elementos nacionais para uma 

arquitetura bioclimática:

 Telhados cerâmicos

 Varandas e beirais

 Corredores 
alpendrados

 Interiores em gaiola

 Pátios internos

 Clarabóias e sheds

 Elementos vazados

 Treliçados em madeira

 Azulejos e pastilhas

 Galerias e palafitas 

Habitat
José Zanine
Caldas
(1919-2001)

Cadeira duplaCasa Costa e 
Moreira Pena
(1980, Rio de 
Janeiro RJ)
Lúcio Costa
(1902-88)



Palácio Capanema (1937/45) 
Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro 
Lucio Costa (1902-98),  Affonso E. Reidy (1909-64),  
Carlos Leão (1906-83), Jorge Moreira (1904-92), 
Ernani Vasconcellos (1909-88) e  Oscar Niemeyer (1907-) 



 Embora já tenham aparecido 
na atuação dos regionalistas
brasileiros, as preocupações 
bioclimáticas tornar-se-ão 
prioritárias nas obras dos 

arquitetos a partir da década 
de 1980, especialmente nos 

trabalhos de João Filgueiras
Lima (1932-) , mais   

conhecido por LELÉ. 

Edifício Mirage
(1967, Recife PE)

Acácio Gil Borsoi (1924-)

Francisco Bolonha (1922-)
Educandário D. Silvério
(1954, Cataguases MG)



Hospital Sarah Kubitschek
(1980/83, Brasília DF)

Hospital do Aparelho Locomotor
(1990/94, Salvador BA)

João Filgueiras Lima (1932-)

Centro de Reabilitação Infantil Sarah
Kubitschek (2001/02, Rio de Janeiro RJ)



Arquitetura Subterrânea

 Em fins da década de 1970, 
a discussão ecológica levou 

muitos profissionais a 
buscarem soluções através 

de espaços semi-enterrados, 
nos quais se experimentava 

criar uma nova forma de 
desenvolvimento do 

ambiente construído, de 
menor impacto ambiental.  

Underhill (1974, Yorkshire GB)
Arthur Quarmby



Gustav Peichl (1928-)
EFA Radio Satellite Station

(1976/79, Aflenz Áustria)

The Pit (1971/72,
Breitenbrunn

Áustria)
Peter Noever

(1941-)



Law Library Addition
University of Michigan

(1976/81, Ann Arbor, Michigan)
Gunnar Birkerts (1925-)

David F. Gibson (1931-)
Wildwood School

(1970/74, Aspen, Colorado)

Terraset & Terra Centre Schools
(1978/80, Fairfax County, Virginia)
Douglas N. Carter



 Alguns autores chamam essa 
vertente do ambientalismo 
como ARQUITETURA 

NEORGÂNICA, tendo em 
vista que alguns arquitetos 
passaram a fazer pesquisas 

de novos materiais e 
espaços, procurando integrar 
edifício e paisagem através 

de formas orgânicas e 
proteção de terra.

Emílio Ambasz (1943-)
Lucille Halsell Conservatory

(1981/83, San Antonio, Texas EUA)

Schlumberger Research Laboratories
(1983/85, Austin, Texas EUA)



Hill House
(1977/79, La Honda, Cal. EUA)

Jersey Devil Architecture



 Inspirando-se em tocas de animais, fundindo edifício 
e topografia, e utilizando-se materiais alternativos, 

como o polymerbitumen (espuma feita de vidro 
reciclado), algumas obras recairam no biomorfismo.

Nine Houses
(1993/95, Dietikon Suíça)
Peter Vetsch (1945-)



Hotz House
(1993, Dietikon Suíça)

Peter Vetsch (1945-)

Suter House
(1993, Dietikon

Suíça)

Pallavicini House
(1994, Dietikon

Suíça)



Arquitetura Alternativa

 A partir da denúncia do desperdício e os impactos 
dele decorrentes, os anos 70 também produziram uma 

versão alternativa da arquitetura ecológica, esta 
baseada no reaproveitamento de resíduos e/ou 
materiais de demolição (“de segunda mão”).

 Seus defensores incorporam produtos convencionais, 
geralmente produzidos pela indústria; e prolongam 
sua vida útil, requerendo a pesquisa de locais para a 

compra de materiais, o que reduz seu alcance e 
reprodutibilidade, mas contribui com pouco impacto.   



 Em geral, esse tipo de 
arquitetura emprega 

materiais convencionais 
fora de mercado, sendo um 

sistema híbrido entre os 
métodos de autoconstrução

e a construção com 
materiais fabricados em 

escala, sendo que estes não 
são sustentáveis em sua 

produção.

Paper Church
(1995-2005,

Kobe Japão)
Shigeru Basn (1957-)

LOT-EK Architects
Puma City Shipping Container Store

(2006/8, N. York EUA)



Design Coalision
Taylor House, Shorewood Hills 

(1990/92, Wisconsin  EUA)



 Há ainda aqueles que utilizam 
materiais convencionais, 
encontrados no mercado, 
conferindo-lhes funções 
diferentes das originais, 

ocorrendo principalmente no 
seio das comunidades carentes.

 Exemplificando, um aquecedor 
solar improvisado que utiliza 
peças de forro de PVC como 

painel para aquecimento e caixa 
de água comum como boiler.

Ross Stevens
Cliffside Shipping Container House
(2000, Wellington rNew Zeland)

Shipping Container Playground
Phooey Architects



 Outro exemplo dessa forma alternativa de empregar 
materiais descartados do sistema industrial na 

arquitetura e construção está no reconhecido trabalho 
do arquiteto japonês Shigeru Ban (1957-).

Paper House
(1995, Lake Yamanaka,

Yamanashi, Japão)

Shigeru Ban (1957-)

Paper Loghouse
(1995, Kobe
Hyogo Japão)



 A ARQUITETURA 
ALTERNATIVA é mais 
comum em áreas urbanas 
ou em locais de aplicação 
experimental, geralmente 
vinculada a programas de 

pesquisa, tendo grande 
repercussão no chamado 

ECODESIGN ou Design 
Ecológico, que se difundiu 

a partir dos anos 80.

Advanced Green Builder Demonstration
(1994/97, Austin, Texas EUA)

Plinny Fisk III (1944-)
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