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Plano da Cidade Industrial – Tony Garnier, 
1904. 
 
Isolamento das indústrias; agrupamento da 
administração e das residências 
 

Brundtland, 1986 
 
Desenvolvimento de tecnologias, regulamentações e 
novos processos de produção 



Ecologia Industrial 

“Um ecossistema industrial é a transformação do modelo tradicional de atividade industrial, no qual cada 
fábrica, individualmente, demanda matérias-primas e gera produtos a serem vendidos e resíduos a serem 
depositados, para um sistema mais integrado, no qual o consumo de energia e materiais é otimizado e os 
efluentes de um processo servem como matéria-prima de outro.” (FROSH & GALLOPOULOS, 1989). 



Simbiose Industrial 



Certificação Ambiental de Edifícios Aplicável à Indústria 

Tabela dos itens 
avaliados pelo 
sistema de 
certificação 
BREEAM Industrial. 



Certificação Ambiental de Edifícios Aplicável à Indústria 

Tabela dos itens 
avaliados pelo 
sistema de 
certificação 
BREEAM Industrial. 



Indicadores de Sustentabilidade e Especificidades projetuais 
em edifícios industriais 

  
 
Indicadores: modelo quantitativo e forma de informação que deixam perceptíveis 
certos fenômenos que não são imediatamente detectados.(HAMMOND et al., 1997).  
 
 
Especifidades projetuais: 
- Implantação, forma e tipologia 
- Sistema estrutural  
- Adaptação a mudanças tecnológicas 
- Acessibilidade de ocupantes, matéria-prima e produtos 
- Tipos de equipamentos utilizados 
- Empregos, atividades comerciais e desenvolvimento regional 
- Qualidade estética e capacidade de melhorar o entorno próximo 
 



Conexões: Ecologia Industrial, Certificação Ambiental de 
Edifícios e Indicadores de Sustentabilidade 
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Visão sistêmica das interações  entre 

sistemas industriais e meio 
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Abordagem Multidisciplinar 

Reorientação do processo industrial 

Mudança de processos lineares para 

processos cíclicos 

Eficiência Industrial 

Promoção de sinergias: interligação entre 

as redes e fluxos que interligam as 

atividades de produção e produtos aos 

ciclos naturais. 



Conclusões 

 - O Projeto  do edifício contribui no aprimoramento das atividades 
industriais, no sentido de alcançar a ecologia industrial. 
 
 - As conexões entre os conceitos, princípios e ferramentas da ecologia 
industrial, da certificação de edifícios e dos indicadores ambientais, 
respectivamente, podem tornar o ambiente urbano-industrial mais 
sustentável. 
 
 - Deve-se considerar que algumas especificidades da Ecologia Industrial e do 
sistema de certificação não estão em perfeita correlação. Nem todos os itens 
do sistema BREEAM aplicam-se a EI. 
 
 - Necessária a construção de um novo padrão que integre e unifique todos 
os sistemas mencionados. 
 



Obrigado. 
 


