
 A idéia de as construções 
respeitarem as condições 
socioambientais locais 

encontrou mais força em um 
livro publicado em 1999 

pelo Conselho de 
Arquitetos da Europa –

CAE, que se intitulava: A 
Green Vitruvius: Principles
and practices of sustainable

architectural design.



 Na Espanha, o Institut Ildefons Cerdá de Barcelona e 
o Instituto para la Diversificación  y Ahorro de la  
Energía – IDAE de Madrid apoiaram e lançaram a 

Guía de la edificación sostenible (1999).

Casa Kyoto
(2008/09, Torre-Serrona

Barcelona Espanha)
Pich-Aguilera i Teresa Batlle



 Em 2000, o International
Council for Research and

Innovation in Building and
Construction – CIB, fundado 

em 1953, criou e passou a 
difundir a AGENDA 
SETORIAL PARA                          
A CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL                 

PARA PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO. 



 Em 2001, o Conjunto Residencial BedZED, 
construído em Beddington, ao sul de Londres, e 

projetado pelo arquiteto Bill Dunster marcou o início 
de uma nova era em condomínios: formado por 100 

unidades mistas (residências e escritórios), propunha-
se como solução sustentável de alta densidade.

ZED = Zero Energy Development.



 Na França, o índice da 
construção sustentável 
passou a ser aplicado 

somente em 2002, sendo 
denominado de Haute

Qualité Environnementale
(HQV) , o qual procura 
estabelecer um padrão 

comparativo que oriente               
o projeto na direção de sua 

sustentabilidade.



 Também foi em 2002                
que o Japão entrou na               

era dos certificados para 
construções sustentáveis, 
através da implantação      

do Comprehensive 
Assessment System for 

Building Environmental 
Efficiency (CASBEE).

César Pelli (1926-)
Nihonbashi Mitsui Tower
(2002/05, Tokyo, Japão)



 Em 2004, a Austrália 
elaborou e implantou seu 
sistema de certificação –
o National Australian 

Building Environmental 
Rating System (NABERS) –, 
o qual avalia tanto edifícios

novos como antigos.  

National Award for 
Sustainable Architecture

VS1/SA Water Head Office
(2008/09, Adelaide, 
South Australia )
HASSELL Architecture



Bendigo Bank
Headquarters

(2008/09, Bendigo
Victoria Austrália)
BVN Architecture
& Gray Puksand



 Criada em 2004, a associação Green Building
Challenge – GBC, implantada em cerca de 15 países, 

entre os quais, Canadá, EUA, Holanda e Inglaterra, 
desenvolve uma rede de intercâmbios na pesquisa e 

difusão da sustentabilidade na arquitetura e construção.

Living as You Want
(2001, Almere Holanda)
Marlies Rohmer

Tham & Videgård Hansson
Garden House

(2009, Södermanland,  Suécia)



 Possuindo seu próprio sistema 
de avaliação, o Sustainable

Building Tool (SBTool), este 
grupo organiza conferências 

regionais e globais, mantendo 
um sistema internacional on
line de informações sobre o 

tema, através da International
Initiative for a Sustainable
Built Environment – iiSBE.

www.iisbe.org

Bennetts Associates Architects
Jubilee Public Library
(2004/05, Brighton GB)



White Rock 
Operation Building

(2001, S. Caroline EUA)

Busby Architects
Alliance



Bioarquitetura

 Recentemente, passou-se a empregar o termo 
arquitetura saudável para a corrente que amplia                     
as preocupações ecológicas e socioambientais a 

outras dimensões de bem-estar e conforto espacial, 
incorporando aspectos ligados à qualidade interior,                  

à saúde física e mental e à harmonia espiritual.

 Esta tendência passa a considerar como critérios 
implícitos no conceito de arquitetura sustentável as 

chamadas BIOTECNOLOGIAS, as quais se abrem 
às filosofias orientais e às ciências alternativas.



 A BIOARQUITETURA
define a questão da 

sustentabilidade por meio da 
sínteses de escolas, filosofias 

e abordagens alternativas                 
que procuram conciliar as 
questões ambientais com                         

a preocupação com a saúde e 
bem-estar humanos, 

incorporando elementos do 
Zen Budismo e Feng Shui.

Capela sobre a Água
(1985/88, Tomamu Hokkaido
Japão)

Kidosaki House
(1982/86, Tokyo Japão)
Tadao Ando (1941-)



 FENG SHUI (pronuncia-se                 
fon’xuei) é um termo chinês 

que significa literalmente 
“vento e água” e designa                  

o conhecimento, com base 
na relação Yin/Yang,                    

das forças necessárias para 
conservar as influências 

positivas que supostamente 
estariam presentes em um 
espaço e redirecionar as 

negativas de modo a 
beneficiar seus usuários. Ba Gua



 Constatando que certos tipos de vibrações presentes 
no ambiente e em seu entorno poderiam agir de modo 
benéfico para o corpo e a mente, enquanto que outros 

tipos tenderiam a ser prejudiciais,esta metodologia 
milenar desenvolvida por antigos mestres taoístas

propõe-se a auxiliar na concepção espacial.



 O ENFOQUE BIOCÊNTRICO
na construção envolve tanto a 

questão energética como o uso de 
materiais renováveis, incluindo 

preocupações com:

 Combinação de diferentes                     
materiais construtivos;

 Alteração de hábitos de vida                                
e de consumo; 

 Controle de doenças e                                     
de produtos contaminantes;

 Controle e gestão                                              
de resíduos da construção.

Casa em Cascais
(1994, cascais Portugal)
Eduardo Souto de Moura (1952-)

Casa Nevogilde
(1983/88, Porto Port.)



 Dentro dessa concepção que 
reflete um fenômeno bastante 

recente (East Goes West),                   
co-existem vários termos que 

apontam para os diversos 
caminhos possíveis de serem 

trilhados pela 
BIOARQUITETURA, como 

arquitetura antroposófica, 
arquitetura biológica, 

bioconstrução e domobiótica. 

Shoei Yoh (1940-)
Casa de Cristal (1984/91,
Itoshima Fukuoka Japão)

Casa Costa Tenero-Contra
(1992/93, Ticino Itália)

Livio Vacchini (1933-2007)



David Johnson
Autonomous Ecohouse

(1990/93, York Inglaterra GB)



Caso Brasileiro

 No Brasil, embora as grandes universidades 
pesquisem exaustivamente técnicas de construção que 

não agridem o meio ambiente, as descobertas ainda 
são vistas como coisas exóticas e idealistas, ficando                 

à margem da arquitetura convencional e sendo 
tratadas como pitorescas ou apenas alternativas.

 Os arquitetos brasileiros devem incorporar técnicas 
simples, mas eficientes, procurando resolver os 

problemas do nosso meio urbano com inteligência e 
sensibilidade; e rejeitando fórmulas não adequadas                

à nossa cultura e realidade socioeconômica. 



 Desde a realização da 
ECO’92 no Rio de 

Janeiro, os princípios da 
sustentabilidade vem 

sendo difundidos em todo 
o território nacional, 

embora ainda falte muito 
para uma completa 

conscientização tanto por 
parte das autoridades 

como de toda a população.



 No país, a legislação ambiental 
é uma das mais avançadas do 

mundo, sendo a 
RESOLUÇÃO N. 237,                  

de 19 de dezembro de 1997, 
do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, 
a mais importante quanto ao 

licenciamento ambiental e aos 
estudos de impactos 

ambientais (EIA), além da 
referência ao seu relatório 

(RIMA) 

www.mma.gov.br



 Porém, mesmo que seja 
reconhecido o avanço da 

nossa legislação ambiental
em relação ao resto do 

mundo – como a aprovação 
do ESTATUTO DAS 
CIDADES (2001) –,       

várias são as críticas de               
sua eficaz aplicabilidade, 

principalmente diante o frágil 
controle das instâncias de 
planejamento de nossas 
cidades no processo de 
urbanização nacional. 



 Em agosto de 2007, criou-se o 
CONSELHO BRASILEIRO DE 

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 
– CBCS, estruturado nos moldes do   

U. S. Green Building Council –
USGBC e de certificação voluntária.

 Seu maior objetivo é o de instruir           
os fabricantes de materiais de 

construção a reduzir o impacto 
ambiental e social, através de um 

conselho científico, responsável pela 
pesquisa, e um corpo operacional, 

que dá apoio ao mercado.

www.cbcs.org.br 



Conclusão

 Para que o projeto se torne sustentável é necessário 
que se conheça as premissas da sustentabilidade, 
incorporando-as desde a concepção do partido,                        

a volumetria e o dimensionamento até a definição      
das tecnologias construtivas e as especificações de 

materiais, equipamentos e instalações. 

 SUSTENTABILIDADE é um conceito passível de 
interpretações, da mesma forma que um projeto pode 
ser sustentável em determinados aspectos e não em 

outros. Deve-se, no entanto, buscar pontuar soluções 
e optar pelas mais viáveis, social e economicamente.



 Não há fórmulas prontas 
para o desenvolvimento                  
de um ECOPROJETO,                         

já que o importante é 
entender o público-alvo e 
adotar uma agenda verde, 
envolvendo-se com todos    

os projetos complementares 
e procurando soluções que 

funcionem de modo 
holístico e satisfatório.

Driendi Architects
Tube Solar House

(2000/01, Viena Áustria)



 A incorporação de um ou 
vários elementos funcionais 

não consiste em si uma 
estética ou movimento 

arquitetônico; não é mais                   
do que a manifestação externa                  

de uma FILOSOFIA 
AMBIENTAL, a qual tem 
que abraçar as necessidades 

sociais, econômicas, culturais 
e espirituais de uma 

determinada comunidade.

Villa Langbo
(2003/04, Kimito Island, Finlândia)
Olavi Koponen



 Tanto os arquitetos como 
os engenheiros brasileiros 
devem incorporar técnicas 

simples, mas eficientes, 
procurando resolver os 

problemas do nosso meio 
urbano com inteligência e 
sensibilidade; e rejeitando 
fórmulas não adequadas à 
nossa cultura e realidade 

socioeconômica. 

Agmont América Factory
(2000, Montreal QB Canadá)

Architectes Lemay et Associés
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