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IDHEA - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO 
ECOLÓGICA

Conceito: Um sistema construtivo que promove alterações conscientes 
no entorno, de forma a atender as necessidades de habitação do homem 
moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo 
qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.







Em busca da certificação Leed de sustentabilidade (americana, oferecida 
pelo GBCB- Green Building Council Brazil):

vEUA;
vEmirados Árabes Unidos ; 
vChina.;
vBrasil que contabiliza: 503 registros e 46 certificados    Leed, desde 2007.

Fonte: O Globo
12 de abril de 2012

Ranking de empreendimentos 



   Desvantagens da construção sustentável –
§ Preço desses tipos de materiais pode ser um pouco maior:
§ Pouca oferta desses materiais: 

  Vantagens da construção sustentável – 
§ Durante sua vida útil, menos gastos de manutenção; 
§ Diminuição na conta de energia;  
§ Maior quantidade de vidros, janelas e vitrôs, gerando uma maior 
iluminação e ventilação dos ambientes;



Projeto arquitetônico

 Estudo aprofundado dos condicionantes climáticos locais, como 
orientação solar, radiação, temperatura do ar, umidade relativa, 
sombreamento de elementos externos e ventos. Voltadas para o melhor 
aproveitamento do clima da região. 



ØPriorizar terrenos já degradados para recuperação; 
ØSempre que possível respeitar o perfil natural do terreno, quanto menos 
movimentação de terra menor o impacto ambiental; 
ØTransporte e acessibilidade de pessoas e insumos

Escolha do terreno e preparação do solo 



Como construir uma casa sustentável

Cuidados com a área externa - A área livre deve ser entendida como área 
permeável. Quando não for área verde, ao menos deve garantir a 
permeabilidade do solo. O não cumprimento desse item desencadeia um 
problema urbano que está cada vez mais visível nas nossas cidades: o 
destino das águas pluviais. 





Melhor proveito da energia solar - construindo  a  casa orientada ao  Sul,  
minimizando consideravelmente as necessidades de aquecimento durante 
a estação de Inverno. A radiação solar incide nas janelas de vidro e aquece 
de forma natural o espaço interior da casa



O que são materiais ecológicos? são todos artigos de 
origem artesanal ou industrializada, que sejam não -poluentes, atóxicos, 
benéficos ao meio ambiente e á saúde dos seres vivos, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável.

Este produto atende a Norma Brasileira ABNT 
NBR 15210.

A telha de fibrocimento Ondulada



O tijolo ecológico tem sua composição 
formado por terra, água e cimento.





Telhado verde
O uso de vegetação na cobertura da casa tem o objetivo de melhorar o 
conforto termo-acústico, contribui para reduzir a poluição, estabilizar a 

umidade relativa do ar no entorno, aumento da biodiversidade.



A laje plana é mais indicada, quer 
para lazer ou manutenção do 
telhado.



Esquema de construção do tipo 
convencional de telhado verde.



A determinação das espécies de vegetais mais adequadas se constitui 
preferencialmente de plantas adaptadas a solos rasos, resistentes a estiagem 
e com baixa manutenção.              



ØPreparo do telhado ou da laje para 
receber a aplicação de duplo sistema 
de impermeabilização, para garantir 

problemas com infiltração.

Sequência de preparação do telhado  
para colocação das plantas



ØSão posicionados sobre a 
laje impermeabilizada um  sistema de 
drenagem da água e dutos de irrigação 
com reservatório interno de água. 

ØApós, são cobertos com uma manta 
que os separa das raízes da vegetação. 



. 

ØAplicação de uma camada de 
terra ou substrato fibroso, onde 
será plantada a vegetação



Base isolante acústica e térmica Pisoleve com 
compostos reciclados pós consumo





REUSO DE ÁGUA

A água dos chuveiros e das pias 
é filtrada num reservatório e 
então bombeada até o telhado 
para a rega da grama, 
responsável por uma nova 
filtragem. Então, escoa para o 
sistema laminar, que a 
redireciona para as descargas.



Ambientes de cores claras, refletem a 
luz e dispersam o calor, e lâmpadas 
frias, que consomem menos energia



1- Filtro bruto: retém as partículas maiores.
2- Reservatório
3- Bomba
4- Filtro fino: retém as impurezas menores
5- Caixa d’água específica para armazenamento de água da chuva
6- Caixa d’água comum
Obs.: A água captada da chuva não é apropriada para beber, 
cozinhar ou tomar banho. Ela pode ser utilizada para regar jardim, 
lavar quintal, limpar carros e calçadas, dar descarga no vaso 
sanitário e lavagem de roupas.

Infográfico de um sistema residencial 
de captação de água da chuva



Aproveitamento de Água de Chuva







Os resíduos do lodo do esgoto doméstico são ricos em materiais 
orgânicos e nutrientes que podem ser usados na agricultura com 
vantagem econômica, sanitária e ambiental. 

Esgoto doméstico transformado em adubo



Sistema de tratamento de esgoto com filtro



Em uma casa ecologicamente correta: na cozinha, os resíduos de 
alimentos podem ser triturados, diminuindo o lixo orgânico e 
gerando economia no armazenamento e no uso de materiais de 
limpeza



O sistema conserva a água por 
filtração, desinfecção e reutilização da 
água da pia do banheiro para abastecer 
a caixa de descarga do vaso sanitário.



http://maesso.wordpress.com/2011/07/04/caiu-do-ceu-
aproveitamento-da-agua-da-chuva/

http://www.brasilit.com.br/produtos/paineis/placa-cimenticia.php

http://www.reciclagem.pcc.usp.br/a_utilizacao_entulho.htm

http://colunistas.ig.com.br/dicasdaarquiteta/tag/projetos-de-casas/
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