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Pequeno Manual do Projeto Sustentável
Com 69 dicas ilustradas, no formato pergunta e resposta, a professora
Françoise-Hélène Jourda que atualmente dirige o Departamento de
Arquitetura e Desenvolvimento Sustentável da Technische Universität de Viena,
esclarece de forma inteligente e sucinta o melhor caminho para um projeto
sustentável.
Os profissionais ,estudantes e interessados na temática da sustentabilidade
encontrarão uma orientação prática e de grande utilidade para o
desenvolvimento de seu estudo e trabalho desde os primeiros estudos de
implantação, ao programa de necessidades e as diferentes fases do projeto
arquitetônico até a escolha dos materiais.”
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São exemplos como organizar um canteiro de obra com baixo impacto
ambiental e se os materiais especificados tem uma baixa energia incorporada
como lembra a autora:
“Todo projeto é único. As dificuldades e limitações urbanas, funcionais,
técnicas, normativas e orçamentárias nem sempre permitem considerar todos
os critérios de um desenvolvimento sustentável da construção”. E completa:
“É responsabilidade de cada arquiteto ou profissional relacionado ao projeto
identificar, classificar e hierarquizar as dificuldades envolvidas e fazer suas
escolhas.”
Os Ecoprojetos são o surgimento de uma nova cultura de projeto e da forma
de se pensar o espaço de forma inteligente e econômica para o ambiente e
que ajudará os arquitetos para responderem às questões sociais, econômicas
e ambientais, às quais deverão se confrontar com urgência para viverem com
os recursos de um só planeta.
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EL AUTOR
Françoise-Hélène Jourda (Lyon, 1955) é arquiteta com longa experiência no
desenvolvimento sustentável na construção civil, campo no qual elaborou
numerosos projetos. Lecionou em diversas faculdades de arquitetura da
França, Noruega e Estados Unidos, e atualmente dirige o Departamento de
Arquitetura e Desenvolvimento Sustentável da Technische Universität de Viena.
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