
 LELÉ formou-se em 
1955 no Rio de Janeiro; 
e, desde o início de sua 

carreira, atua 
explorando a linguagem  

industrializada, mas 
integrada com as 

questões ambientais, 
sendo um dos maiores 

arquitetos bioclimáticos
do país. 

Hospital Sarah Kubitschek
(1980/83, Brasília DF)

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

João Filgueiras Lima (1932-)



 Nos projeto do Centro               
de Reabilitação Infantil 
Sarah-Rio, as coberturas 
dispõem de nichos que 

contêm dutos de 
insuflação de ar das 

clarabóias destinadas à 
iluminação e ventilação 

naturais. As aberturas dos 
sheds estão protegidas por 
venezianas que impedem 
a incidência direta do sol 
nos vidros das esquadrias.

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)



 Esta corrente de 
arquitetura biomórfica 

encontraria reflexos 
também no design dos 
anos 70 e 80, porém 

seus expoentes estariam 
mais preocupados em 

explorar novas técnicas 
de fabricação e criticar o 
modo de vida corrente 
da sociedade ocidental. 

Ushida-Findlay Partnership
Soft & Hairy House
(1995,  Tsukuba Japão)



Arne Jacobsen
(1902-71)

Ant Chair (1951/2)

Swan Chair (1957)

Egg Chair
(1957)

Eero Arnio
(1932-)

Ball Chair
(1963/5)

Mushroom
Chair (1963)

Toungue Chair (1967)

Pierre Paulin (1927-2009)



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-)



 Nascido na década de 
1980, o DESIGN 

ECOLÓGICO, vem 
ultimamente buscando 

novas soluções de 
sistemas, técnicas e 

materiais recicláveis,                 
além do eficiente 

reaproveitamento de 
refugos e outros resíduos 

antes considerados 
descartáveis.   

Poltrona 
Astúrias (1989)
Carlos Motta

Fernando & Humberto Campana
Mesa Ralo, Cadeira Vassoura 
e Cadeira Bambu (1988/90)



Mobiliário de Polietileno reciclável de alta densidade

Jane  Atfield

Bar Belle
(2000,

London
GB)



Materiais alternativos

 MDF (Medium Densidity Fiber): Fibra de madeira     
de baixa densidade, extraída de madeira de 
reflorestamento, especialmente o pinho (Pinus elliotti
e Pinus taeda). Depois de moída, a madeira passa por 
um processo que separa apenas as fibras, as quais são 
mescladas com uma resina especial.

 CERÂMICA ORGÂNICA: Material resultante                
da prensagem de argila, água e materiais orgânicos, 
principalmente folhas de árvores, usado para a 
criação de utensílios domésticos (pratos, copos, 
vasos, etc.).



 TECIDO PLÁSTICO:                    
Material proveniente da 
reciclagem de garrafas 
plásticas, que são moídas          
e derretidas, e depois,                   
através de um espremedor, são 
transformadas em filamentos.

Estes são esticados e cortados 
em pequenos pedaços, 
tornando-se assim fibras, que 
são, por sua vez, emaranhadas, 
torcidas e esticadas várias 
vezes até formarem fios, 
prontos para serem tecidos.

Cláudia Moreira 
Salles (1955-)
Cadeiras Triz

(2000)



Wagner Murry
Upstream Restaurant 
(1990, Charlotte, N. Carolina EUA)

W New York Hotel
(1998, N.York EUA)

David Rockweel

Baang Bar
(2000, Aspen, Colorado EUA)



Etel Carmona
Livreiro
Jatobá
(1999)

Tuti Giorgi & Beto Salvi 
Estante Fresh

Poltrona Enora (2000) 
Jorge Montana

Cadeira
Iracema

(2000)
Luciano

Deviá
(1943-)



Earthship Biotecture

 Denomina-se EARTHSHIP a prática arquitetônica 
ecológica baseada na reutilização de materiais de 

origem urbana, tais como garrafas PET, latas, cones 
de papel acartonado, etc., os quais são aplicados na 

construção sem ter havido seu reprocessamento.

 Trata-se de uma reapropriação criativa, prática que  
se tornou comum desde o último quartel do século 

passado em áreas suburbanas ou em locais de despejo 
descontrolado de resíduos sólidos, principalmente 
onde a comunidade improvisa para si a habitação.



 As obras EARTHSHIP são 
exemplos da criatividade de 
autoconstrução ecológica, 

que ocorre muito nas 
periferias dos grandes 

centros urbanos, ou junto               
a profissionais com espírito 
inovador. Seus precursores 

foram os arquitetos 
informalistas das décadas 

de 1960 e 1970.

Casa do Arquiteto
(1960/2, Norman Oklah.)
Herb Greene (1929-)

Frederick J. Kiesler (1890-1965)
Maquete da Casa Interminável (1960)

Villa 
d'Anières
(1970/2, 
Genebra

Suíça) 
Daniel

Grataloup



Earthship Residence
(Taos, N.Mexico EUA)

Nuestro Pueblo
The Watts Towers

(1921/55, Los Angeles,
Califórnia. EUA)

Simon Rodilla
(1895-1955)



Recycled Plastic
Bottle Igloo Building

Recycled Glass Bottle
Buddhist Monastery

(Bangkok, Tailândia)

Recycled Trailer Theatrical Set Design



Sustentabilidade

 Na década de 1980, o HUMANISMO CRÍTICO 
enfatizava a sustentabilidade socioambiental; e 

subordinava    as mudanças do uso econômico dos 
recursos naturais aos objetivos sociais, defendendo a 

erradicação da pobreza em busca de uma nova 
organização da sociedade, desta vez mais sustentável.

 Entretanto, em meados dos anos 80, ao invés dos 
impactos ambientais diminuírem, eles se agravaram, 
o que conduziu a novas discussões que culminariam 

em ações cada vez mais abrangentes, voltadas à 
mudança do modelo ocidental de desenvolvimento.



 A situação complicou-se em 
1986, quando ocorreu o maior 

desastre nuclear até então 
conhecido: um reator da 

Usina Nuclear de Chernobyl, 
na Ucrânia, explodiu e a 

radioatividade condenou uma 
área de aproximadamente 

10.000 km2 contíguos, 
deixando clara a fragilidade 

do meio ambiente e, 
consequentemente, do ser 

humano e de sua tecnologia. 



 No ano seguinte, a CMMAD 
divulgava seu diagnóstico, 
através do RELATÓRIO 

BRUNDTLAND (1987), que 
procurou fazer um balanço do 
desenvolvimento mundial até 

então, com seus prós e contras.

 Esse importante documento, 
publicado com o título Our

common future (Nosso futuro 
comum), organizava-se em 03 

partes: as preocupações 
comuns; os desafios comuns             

e os esforços comuns. 

Gro Harlem Brundtland (1939-)
Primeira-Ministra da Noruega
Presidente da
CMMAD
(ONU)
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