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s áreas urbanas estão em 
processo de saturação. 
Os poucos espaços que 
restam são ocupados por 
arranha-céus e áreas em

presariais. As vias públicas, cada 
vez mais movimentadas, sufocam 
os motoristas e moradores em cida
des consideradas, até pouco tempo, 
de médio e pequeno porte. Com o 
avanço da tecnologia e agindo com 
inovação, alguns arquitetos resol
veram criar espaços que possam 
ser hábitat para seres vivos, sempre 
estruturados com base no conceito 
da sustentabilidade. O Sea Tree é 
um dos ícones da criação moderna. 
Desenvolvido pelo arquiteto holandês 
Koen Olthuis, o projeto alia estrutura 
urbanística para fauna e flora. Como 
uma espécie de edifício marinho, 
ele pode ser construído em lagos, 
rios metropolitanos e até no próprio 
oceano. "O homem está deslocando 
toda a vida selvagem e a natureza 

para fora do seu lugar de origem", 
diz o próprio idealizador. "Temos 
de aproveitar a água que ainda está 
disponível e salvar o meio ambiente." 
Com cerca de 38 metros de altura, 
oito sob a superfície, o Sea Tree surge 
como um viveiro para plantas e ani
mais em geral, entre eles pássaros e 
peixes. Sua estrutura, idealizada de 
maneira semelhante às plataformas 
de petróleo, tem um custo estimado 
em 9 milhões de dólares. No entanto, 
os estudos realizados por Olthuis 
têm como meta reduzir esse valor. 
"O Sea Tree tem como diferencial a 
possibilidade de aumentar a fauna 
e a flora existentes nas cidades", 
explica. "Além disso, auxilia na des
poluição da água e na absorção da 
chuva, diminuindo a possibilidade 
de enchentes." 
Para o instituto americano Seaste-
ading, localizado em Palo Alto, na 
Califórnia, a missão é ainda mais 
inusitada: promover um país no meio 
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do oceano, já a partir de 2013. A 
idealização promete ser revolucio
nária não somente nas questões dos 
sistemas político e social, mas tam
bém na averiguação de modelos de 
negócios em plataformas Seasteading, 
nos desafios da engenharia aquática, 
sem afetar a cadeia. Com 160 mil 
m2, terá capacidade para abrigar 270 
pessoas. Cada indivíduo será respon
sável pelo seu espaço, tendo que se 
adaptar ao uso apenas de materiais 
biodegradáveis. A energia para as 
casas e os motores, que farão a ilha 
se locomover, será renovável, pro
veniente de fonte solar, das ondas e 
variação térmica do oceano. 
Mais ambicioso, o Recycled Island 
está em fase de criação pela empresa 

holandesa WHIM Architecture e tem 
como visão transformar todo lixo 
depositado no Oceano Pacífico em 
uma ilha flutuante. E habitável. 
De acordo com levantamento reali
zado pelo escritório, cerca de 100 
milhões de toneladas de plástico 
estão acumuladas nas águas do 
Pacífico, principalmente entre a 
costa dos Estados Unidos e a do 
Japão. A ideia é desenvolver um 
espaço com casas e lojas, visando 
a redução do acúmulo de lixo, mas 
com estrutura rígida suficiente para 
suportar a convivência das pessoas. 
Agora é torcer para que todas as 
criações possam sair do papel e ser 
ótimas fomentadoras da proteção 
do planeta. 
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Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 70-72, 2012. 




