
BIOARQUITETURA
• Planejamento sistêmico de construções, considerando os aspectos ecológicos no 

desenho, escolha dos materiais, conforto ambiental, uso da água e das energias
• Formas orgânicas e harmônicas da natureza, geometria sagrada, feng shui, 

radiestesia/geobilogia, beleza, arte e plasticidade

DESIGN PERMACULTURAL

• Escolha da localização e avaliação do meio ambiente
• Correta orientação e aproveitamento das energias renováveis
• Definição de zonas, setores e inter-relação de elementos, suas funções e fluxos
• Padrões naturais, formas harmônicas e integração com a paisagem e arquitetura 

locais

MATERIAIS E TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO SAUDÁVEIS
• Utilização de recursos locais: pedra, madeira, bambu, terra, fibra vegetal, 

reciclagem 
• Cobertura: fibra vegetal, telhado-jardim
• Técnicas: piso de terra impermeabilizado, estuque, fardo de palha, pau-a-pique, 

abóbada, cúpula, acabamentos naturais (reboco e pintura de terra), tijolo de solo-
cimento, ferro-cimento, super-adobe, bambucreto, cascaje, cob, taipa leve e de 
pilão, painel de serragem 

• Produtos ecológicos industrializados: telha reciclada, painel reciclado, madeira 
plástica

CONFORTO AMBIENTAL E BIOLÓGICO
• Conforto térmico: 

Inércia e isolamento térmicos
Calefação: fogão a lenha, estufa, lareira, parede-trombe, piso aquecedor,
Refrigeração natural: ventilação natural e forçada, tubulação subterrânea 

• Conforto acústico
• Iluminação natural: abertura zenital, clarabóia, brise, elementos vazados (cobogó)
• Harmonia de cores

PAISAGISMO ECOLÓGICO
• Jardim comestível, aromático e terapêutico: espiral de ervas medicinais, horta 

mandala, pomar, canteiros e bordas
• Sistema de Agrofloresta (SAF)
• Recuperação de áreas degradadas e aumento da biodiversidade com espécies nativas 



• Formação de solo: minhocário, compostagem
• Barreira vegetal: quebra-vento, cerca-viva, corredor verde
• Viveiro de plantas
• Espelho d’água, açude, piscina natural, tanque
• Equipamentos e móveis de jardim: pérgola, biombo, treliça, parquinho, decks, fonte, 

relógio do sol, quiosque, floreira, ponte, passarela, ofurô, sauna, redário, muro 
ecológico

CICLO DA ÁGUA
• Sistema de captação de água pluvial (CAP)
• Cisterna para armazenamento de água
• Tratamento biológico de efluentes residenciais: círculo de banana ou mamão, bacia 

de evapo-transpiração, zona de raízes
• Banheiro compostável seco e Bason
• Filtros naturais
• Canais de infiltração e irrigação
• Condução de água e oxigenação

ENERGIA RENOVÁVEL
• Energia solar: aquecimento de água, sistema fotovoltaico, secadores 
• Energia hidráulica: turbina para geração de energia elétrica
• Energia eólica: turbina para geração de energia elétrica e bombeamento
• Biodigestor


