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Uma nova arquitetura 
para o mundo



UMA NOVA ARQUITETURA  
PARA O MUNDO

A arquitetura sustentável, ou arquitetura verde e eco-arquitetura é uma 

maneira de desenvolver projetos arquitetônicos otimizando o uso dos re-

cursos naturais nos sistemas de edificação e minimizando o impacto am-

biental sobre o meio ambiente e seus habitantes. O conceito começou 

a surgir no final da década de 70 buscando uma harmonia entre a obra 

final, o seu processo de construção e a preservação do meio ambiente. 

Os princípios da arquitetura sustentável incluem:

n A consideração das condições climáticas, da hidrografia e dos 

ecossistemas do entorno em que os edifícios são construídos, para 

obter o máximo desempenho com o menor impacto.

n A eficácia e moderação no uso de materiais de construção, dando 

prioridade ao baixo consumo de energia em comparação com os 

de alta energia.

n A redução do consumo de energia para aquecimento, refrigera-

ção, iluminação e outros equipamentos, cobrindo o resto da de-

manda com fontes de energia renováveis.

n A minimização do balanço global de energia do edifício, que 

abrange a concepção, construção, utilização e seu fim.

n O cumprimento com os requisitos de conforto térmico, salubrida-

de, iluminação e ocupação dos edifícios.



Pensando fora da caixa, a Entidade Ambientalista Onda Ver-

de, com patrocínio da Petrobras por meio do Programa Pe-

trobras Socioambiental, lançou em outubro de 2015 o seu 

prédio sustentável.

Com 240 m2, localizado na comunidade de Tinguá, a 25 km do 

centro de Nova Iguaçu e a 70 km do Rio de Janeiro, é um pro-

jeto inovador que apresenta soluções para redução do consumo 

de água, energia e emissão de CO2, responde questões funda-

mentais do mercado de construção sustentável relacionadas à 

rapidez dos processos, moradias mais acessíveis, durabilidade 

dos materiais utilizados e seu reaproveitamento, além da saúde e 

conforto das pessoas que habitarão seu espaço.

Conheça agora todas as tecnologias utilizadas na construção, fun-

cionamento e manutenção deste prédio sustentável e inovador. 

CASA CONCEITO

PATROCÍNIO



REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Sistema independente de reuso de águas de chuvas 
constituido por reserva, tratamento e distribuição da 
água captada para bacias sanitárias e irrigação.

AQUECIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Instalação de conjunto formado por coletor solar, reservatório térmico 
para aquecimento auxiliar e acessórios interligados às prumadas e rede.

DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES
Uso de arejadores e reguladores de vazão.
Uso de descarga de vasos sanitários com mecanismo de dupla utilização.
Torneiras e misturadores eficientes.

JARDIM VERTICAL
Equilibra a temperatura interna, proporciona 
isolamento térmico e acústico, produz 
oxigênio e consome CO2.

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS
Uso de adesivos, selantes e tintas com baixa emissão de 
compostos ôrganicos voláteis e uso de madeira legal com 
certificado de origem .

CINEMA COMUNITÁRIO
Área aberta ao público, onde serão 
instalados 4 telas para exibição de filmes, 
curtas ou documentários relacionados a 
sustentabilidade, cultura e cidadania.



PLANO DE REDUÇÃO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS 
NO CANTEIRO DE OBRAS
Conjunto de medidas 
adotadas na minimização 
de impactos à vizinhança 
durante a obra.

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL EFICIENTE (LEDDY)
Iluminação LED com economia de 30 %.  
Iluminação natural de 50% das áreas comuns.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
9 placas solares que produzirão 3,4 MWH/ano.
Potência nominal de 2,48KWP.
11,5 Toneldas de CO2 compensadas.
Produção de energia elétrica a partir de uma fonte 
de energia renovável e inesgotável.
Back up por bateria.
A energia gerada poderá ser armazenada e 
redirecionada à rede pública de iluminação.

ENERGIA EÓLICA
Aerogerador no telhado, produzindo 1,3 MWH/ano.

BIODIGESTOR
Tratamento natural do esgoto.

REDUÇÃO DAS ILHAS DE CALOR
Implantação de telhado verde e cobertura branca.



O processo de construção de qualquer edificação gera 

muitos resíduos e gasta inúmeros recursos naturais, 

ou seja, a construção civil é uma das maiores causa-

doras de impactos ambientais consideráveis ao meio 

ambiente. O prédio sustentável foi pensado desde seu 

início de forma que sua construção fosse o mais limpa 

e ecológica possível, em todos os sentidos.

A base do prédio são oito contêineres, que após sua 

vida útil pelos mares do mundo foram descartados 

pelo comércio marítimo. A vida útil de um container 

é de aproximadamente 100 anos, porém para uso no 

comércio marítimo, devido à corrosão por intempéries 

do ambiente, esse tempo se reduz para no máximo 

12 anos. Para os outros 90 anos, podemos utilizar na 

construção civil gerando menos impacto, diminuindo 

o uso de materiais tradicionais como a alvenaria, a ge-

ração de resíduos, e ainda, reduzindo custos e tempo 

de execução no processo construtivo.

O PROJETO

O início de tudo. O terreno é preparado, 

nivelado e cimentado para receber os 

contêineres. A  construção seca utilizou 

apenas 5% de água de uma construção 

normal, e toda a água foi proveniente de 

captação da chuva. Sustentável e possível.

Antes da chegada dos contêineres todo o terreno foi 

preparado e foi construída a sua fundação com cimen-

to. Essa fase gastou apenas 5% da água que normal-

mente é utilizada na construção tradicional para fazer 

a mesma coisa. Além disso, essa água foi toda captada 

da chuva.





Já em seus devidos lugares, os contêineres passaram 

pelo processo de metalurgia todo feito pela Allcon-

tainer. Após soldados e cortados conforme o projeto, 

passa-se para a pintura interna e externa. A pintu-

ra externa do prédio utilizou uma tinta especial da 

Hidronorth chamada Telhado Branco, que reflete os 

raios solares, mantendo a temperatura da parte me-

tálica sempre mais baixa.

As instalações elétrica e hidráulica foram feitas de 

maneira tradicional, como em qualquer construção 

normal.

Logo depois todo o prédio foi isolado com a EcoFiber 

Wall que é uma manta termofixada ecologicamente 

correta e totalmente reciclada, feita de fibra de po-

liéster proveniente de garrafas PET. Uma ótima opção 

que garante o isolamento dos ambientes sem agre-

dir o meio ambiente, e que foi cedida gratuitamente 

pela Ecofiber, uma empresa que oferece produtos que 

Transformando  
contêineres  
em casa

proporcionam conforto e proteção aos consumidores, 

sempre em total harmonia com a preservação dos re-

cursos naturais e do bem-estar do planeta.

O próximo passo foi a colocação de todas as paredes 

internas, que são chapas de gesso para drywall doadas 

pelo Grupo Knauf. O gesso é um isolante térmico e 

acústico que ajuda a regular a temperatura interna, 

mantém em equilíbrio o grau de umidade do ambien-

te, não é inflamável nem agressivo à pele, é inodoro 

e livre de gases tóxicos. O Grupo Knauf, desde 1997 

no Brasil, trabalha para aprimorar os processos de 

preservação e recuperação do equilíbrio natural das 

áreas atingidas pela extração do minério gipsita, fonte 



primária do gesso, e todas as suas unidades de pro-

cessamento de gesso e derivados, são absolutamente 

limpas e lançam apenas vapor d’água na atmosfera. 

Após o processo tradicional de colocar a massa, veio 

a pintura interna realizada com tintas Suvinil e Coral 

com baixo VOC. Por VOC entende-se Volatile Organic 

Compounds, ou seja, teor de solventes orgânicos volá-

teis que cada tinta contém. São tintas formuladas com 

novas tecnologias que respeitam o meio ambiente, 

ajudando a evitar a poluição do ar e problemas como 

alergias, hipersensibilidades e irritações, pois contêm 

baixo ou nenhum teor de solventes orgânicos em sua 

composição, sendo assim livres de poluentes. 

A colocação e o encaixe dos contêineres que 

passam pela soldagem externa e cortes internos, 

respeitando o projeto arquitetônico. Cada dia 

mais com ares de uma casa, quando toda a fiação 

e encanamento são feitos, e suas, agora paredes, 

ganham isolamento, massa, tinta, cores e vida.



O deque de madeira foi inteiramente doado pela 

empresa Fibrolar. Uma empresa séria com 30 anos 

de mercado que só trabalha com madeiras de ori-

gem legalizada.

Os pisos e azulejos tem selo sustentável. As louças 

da Docol tem acionamento hidromecânico, basta 

pressionar e, em aproximadamente seis segundos, 

o fechamento ocorre de maneira automática. Esses 

produtos possuem vazão ecoeficiente, economizan-

do até 70% de água.

Pisos, azulejos, louças  
e acabamentos  
com selo sustentável



O chão, a base. Aqui começa 

a colocação do deque de 

madeira, o piso, os azulejos. 

E assim, os contêineres vão 

aos poucos se transformando 

em espaços acolhedores e 

familiares.



Toda a água utilizada nos vasos sanitários é captada 

da chuva. O prédio não está ligado a rede de coleta 

de esgoto da cidade, nem a rede pluvial. A água em 

excesso é descartada no sistema de drenagem natural, 

um jardim permeável que facilita o fluxo de água para 

o lençol freático, ao invés de ser depejada no siste-

ma público, o que significa que o prédio é totalmente 

drenante e portanto não contribui para enchentes e 

inundações na região.

Todo o resíduo do esgoto e da caixa de gordura do 

prédio vão para o Biossistema Integrado. É um equi-

pamento usado para o processamento de matéria 

orgânica, como esgoto doméstico e resíduos orgâ-

nicos. Funciona como um reator químico em que as 

reações químicas têm origem biológica, ou seja, são 

feitas por bactérias que digerem a matéria orgânica em 

condições anaeróbicas (isto é, em ausência de oxigê-

nio) e produzem biogás, que é uma mistura de gases 

Água e esgoto

– cerca de 75% metano e 25% CO², e fertilizantes de 

ótima qualidade. Resumindo, o Biossistema é composto 

pelo biodigestor, filtro anaeróbio e sistemas de zona de 

raízes (também conhecido com wetlands construídas), 

esta tecnologia saneia o habitat humano, agrega valor 

à cadeia produtiva e preserva o meio ambiente, já que 

o tratamento devolve a água ao rio em estado de bal-

neabilidade (ou outra forma de disposição), sem riscos 

de contaminação à natureza.

A água é um dos bens naturais que nunca pensamos 

que pode acabar. Porém, a cada ano que passa com 

as mudanças climáticas, vemos secas, reservatórios 

secos, enfim um sinal de que precisamos aprender 

a lidar com falta da água. O prédio sustentável tem 

o maior respeito por esse bem tão essencial para a 

vida humana.



Vaso sanitário, chuveiro, 

construção do biodigestor e 

aqui ao lado o reservatório 

vertical, todos respeitando 

o nosso maior bem, a água



Um dos custos mais altos do dia a dia de uma casa é o 

valor da energia que ela consome.

Esse prédio é totalmente autossuficiente energetica-

mente, tendo uma mini usina de geração de energia 

sustentável composta por três sistemas, eólico, solar e 

a concessionária. A central eólica tem potencial gera-

dor de 1,3 megawatts/ano. A central solar fotovoltaica 

tem nove painéis com potencial nominal de 2,48 kilo-

watts/hora, 3,4 megawatts/ano. Geradas simultanea-

mente vão para uma rede única, em um quadro de 

disjuntores, que distribui para o prédio. O que sobra 

vai para a bateria de back up, que suporta 24 horas 

de uma geladeira, uma lâmpada, uma televisão e um 

ventilador. E caso ainda sobre, é devolvida para a rede 

da concessionária gerando créditos. Tudo isso significa 

uma compensação de 11,5 toneladas de CO2 por ano.

Todas as lâmpadas utilizadas no prédio são de LED 

(Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz) que 

Autosuficiência energética

tem melhor aproveitamento da energia, consumindo 

até 90% menos do que a tecnologia das lâmpadas in-

candescentes, e não emitem muito calor. Além disso, 

contribuem para a preservação da natureza – espe-

cialistas afirmam que uma lâmpada LED que funciona 

cinco horas diariamente, durante um mês, consome, 

em média, oito mil litros de água. Esse índice é de 60 

mil litros com as incandescentes.

Todos os vidros são da linha Habitat da Cebrace, garan-

tindo maior eficiência energética pois possuem proteção 

solar que reduz o calor interno dos ambientes em até 

70% e bloqueia quase 100% dos raios UV ajudando no 

controle da temperatura e na conservação dos móveis.

O telhado verde e o jardim vertical permitem que a 

temperatura interna se mantenha sempre mais baixa. 

A parede do lado norte do prédio, onde bate sol da 

tarde, tem o jardim vertical, que absorve o calor aju-

dando a manter a temperatura mais baixa. 



Gerar energia, conservar 

energia. Fazer isso todo dia! 

O prédio sustentável gera 

sua própria energia, além de 

contar com jardim vertical, 

telhado verde, lâmpadas de 

LED e vidros eficientes para 

economizar energia, conservar 

e manter a temperatura 

interna, gastando menos 

energia para gerar conforto 

térmico. Inteligência e 

eficiência



O mobiliário foi elaborado com um conceito susten-

tável, projetado pelo Estúdio Guanabara, com ma-

teriais desenvolvidos pela MateriaBrasil e coloridos 

e revestidos pelas tintas orgânicas do Zebu. Feito de 

madeira de reflorestamento e construído com encai-

xe, sem pregos, com cola ecológica e verniz a base 

de cera de abelha. 

Modernos, estilosos e super práticos e úteis, são 

móveis a altura de um prédio conceito sustentável. 

O Estúdio Guanabara é uma empresa de arquitetu-

ra, urbanismo e design com foco em Impacto Social, 

Estratégias Urbanas e Tecnologias Construtivas, além 

de sócio-fundador da GOMA, associação interdisci-

plinar de empreendedorismo em rede, com foco em 

inovação social, economia criativa e design sustentá-

vel, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

A MateriaBrasil é um centro de referência em mate-

MOBILIÁRIO

riais e sistemas com alto índice de responsabilidade 

sócioambiental e em modelos de produção e consu-

mo conscientes. Criada pela união entre a Sistema As-

sessoria Ambiental e a Fibra Design, a MateriaBrasil 

reúne um dos melhores acervos de materiais de baixo 

impacto ambiental e alta contribuição social do Brasil.

A ZEBU criou uma linha de tintas orgânicas para apli-

cação em papel e madeira. Com receita exclusiva 

da empresa, as tintas são feitas a partir de diversos 

pigmentos naturais, como: cacau, canela, beterraba, 

urucum, azeitona, casca de cebola, entre outros, que 

totalizam uma cartela de 36 cores básicas.



Quando a beleza vem aliada à 

inteligência vemos a perfeição! 

Móveis bonitos, funcionais, 

modernos e ecologicamente 

corretos. Um prédio de arrasar



O Centro de Ecologia e Educação para Eco-

nomia Criativa tem como propósito principal 

ser um espaço educador, contribuindo para a 

formação de jovens profissionais e estudantes 

no campo da educação ambiental para habi-

tações sustentáveis. Permitir que os visitantes 

vejam, sintam, toquem e percebam os bene-

fícios dos produtos, serviços e tecnologias de 

uma indústria que investe no bem estar do 

homem e do planeta. Um local para se cons-

truir o diálogo e o saber comunitário, sendo 

um instrumento motivador na luta por mais 

educação, respeito e criatividade.

Com 240m2 o prédio sustentável está dividido 

em três espaços, a Casa 3E - Eficiência Ener-

gética e Educadora, a Loja de Comércio Justo 

e o Estúdio de Economia Criativa. A casa 3E é 

o único imóvel desse tipo aberto para visitação 

O CENTRO DE ECOLOGIA 
E EDUCAÇÃO PARA 
ECONOMIA CRIATIVA

pública. E a Onda Verde é a única ONG am-

biental com uma sede sustentável.

O Estúdio de Economia Criativa é onde são 

realizados cursos, oficinas, debates, encontros, 

criado para mulheres de todas as idades que 

perseguem um ideal empreendedor. Um espa-

ço privilegiado para as atividades de formação 

das jovens mulheres, um lugar inovador e cria-

tivo, gerados dos instrumentos que darão asas 

aos seus sonhos e firmeza para por os pés no 

chão e realizá-los. Buscando integrar o passa-

do, o presente e o futuro de forma harmoniosa 

na busca de soluções que ofereçam alternati-

vas com potencial transformador e em sinergia 

com políticas públicas, motivando-as a cons-

truir novos caminhos na luta por seus direitos e 

pela preservação do planeta.



A loja de comércio justo apoia a prática do 

consumo responsável tendo como base os 

princípios da economia solidária. Um local 

simpático e agradável para comercialização 

de produtos sustentáveis de diversos atores 

sociais e cooperativas que lutam por um co-

mércio justo e solidário, fortalecendo a cadeia 

produtiva entre as comunidades empreende-

doras e o consumidor consciente do seu pa-

pel, permitindo uma ação mais crítica e pró 

ativa daqueles preocupados com a qualidade 

de vida e a preservação do meio ambiente.

Tudo isso em prol de um futuro mais sustentá-

vel para as próximas gerações.
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