
Konzernverwaltung RWE AG
(1997/2000, Essen Alemanha)

Christoph Ingenhoven
(1960-) & Jürgen
Overdiek (1954-)



Commerzbank Headquarters
(1993/97, Frankfurt Alemanha)

Norman
Foster
(1935-)



 As fachadas de dupla pele 
não somente protegem das 

perdas de calor, como 
também defendem os 

mecanismos para 
proporcionar sombra da 
deterioração que sofriam 

quando expostos às 
intempéries. Favorece-se  
ainda a VENTILAÇÃO 
NATURAL do edifício 

com a ajuda dos princípios 
da termodinâmica.

Foundation
Cartier

(1991/94, Paris
França)

Jean Nouvel (1945-)



Ken Yeang (1948-)

Menara Mesiniaga Building
(1990/93, Selangor Malásia)

Trump Tower
(1992/95, Stuttgart Alem.)

MBF Tower
(1990/93, 
Penang
Malásia)



 Os coletores fotovoltaicos têm seu uso bastante 
ampliado, sendo usados em coberturas e painéis de 

fachadas. A possibilidade da sua inserção entre 
lâminas de vidro está abrindo novas alternativas, 
proporcionando sombra ao mesmo tempo em que 

permite passar luz pelo espaço intersticial das células.

Solarsiedlung
(1999/2000, Freiburg, Breisgau
Alemanha)
Rolf Disch (1944-)



Heliotrop Hotel
(1995/99,
Freiburg, 
Breisgau

Alemanha)

Rolf
Disch

(1944-)



Gordon Campbell (1945-)
Thomas York Environmental Education Center (2000)



 O uso da energia solar na 
forma de luz diurna pode ser 
muito eficiente, em especial 

através de sistemas de 
iluminação com luz difusa que 

refletem e neutralizam os 
raios solares. Com a ajuda              
de microprismas no vidro 
(esféricos ou triangulares), 
pode-se refletir ou difundir 

maior parte da luz solar direta.

Microprismas esféricos:
nível de luz constante

(galerias, museus e auditórios)

Microprismas triangulares:
reflexão no verão e absorção no inverno

(edifícios comerciais e habitacionais)



 Além do emprego de cristais 
diácromos, há a possibilidade 

do uso de recobrimentos 
holográficos no vidro para                  

a redução da luz solar. Soma-se 
a isto os vidros eletrocrômicos, 

em que o material rígido 
adquire qualidades dinâmicas 

(correntes elétricas baixas 
transformam o vidro em 

opaco); e os vidros multicapas
(aplicação de gases, fluidos             

e substâncias orgânicas). 

Vidros multicapas

Cristais diácromos

Vidros eletrocrômicos



Linz Design Center
(1988/93, Alemanha)

Thomas Herzog (1941-)



 A arte de utilizar a luz solar 
para criar efeitos é bastante 
antiga. Contudo, as últimas 

tecnologias têm aberto novas 
possibilidades para  a 

multirreflexão, sem grandes 
perdas por absorção. 

 O emprego de espelhos e 
demais superfícies refletoras 
garante a coleta e difusão da 

luz natural, além da aplicação 
de diafragmas sensoriais, 

informatizados e dinâmicos. 

Menil Collection Museum
(1981/86, Houston Tex. EUA)

Renzo Piano (1937-)



Mineral Bath Extension
& Renovation

(1998/99, Bad Elster
Alemanha)

Günter Behnisch
(1922-)



Reichstag
(2000/04, Berlin

Alemanha)

Norman Foster
(1935-)



 Visando diminuir a 
demanda energética total 

de uma edificação, 
empregam-se materiais e 

formas de construções 
eficientes, dos quais se 

destacam as tenso-
estruturas, as 

membranas e as cúpulas 
geodésicas, que podem se 
combinadas com outros 

materiais, inclusive a 
madeira e o bambu. 

Nicholas Grimshaw (1939-)
Eden Project

(2000/04, St. Austell GB)



Norman Foster
(1935-)

Stansted Airport
(1981/91, London Inglaterra)



Grande Mesquita de Medina
(1990/92, Arábia Saudita)
Bodo Rasch (1903-1995)

Millennium Dome
(2000/01, London Ingl.)

Richard Rogers (1933-)

Aeroporto de Barajas
(2000/05, Madrid Esp.)



 Para os arquitetos 
tecnocentristas, dizer que uma 
edificação é SUSTENTÁVEL

não significa um retorno ao 
passado, mas que ela, com 

especial respeito e compromisso 
com o meio ambiente, faz uso 
sustentável da energia e reduz 

os impactos ambientais 
causados pelos processos 

construtivos, pelo seu uso e sua 
demolição.

Le Pavillion du Jardin des
Premières  (2000 Toronto, Canadá)

Saucier + Perrote (1988-)

Enrique Browne (1942-)
Green Office Building

(2003/04, Concepción,Chile)



 Alguns críticos ecomarxistas à 
ARQUITETURA ECOTECH 

alegam que o sistema capitalista é 
capaz de resolver os problemas de 
poluição e depredação ambiental, 
pois permite o desenvolvimento 

de tecnologias e a geração de 
capital financiador. Porém, a 

conservação da natureza acaba 
totalmente subordinada aos 

objetivos e interesses do Capital. 

India Tower
(2008/10, Mumbai, Índia) 

FXFOWLE Architects



 Para esses críticos, os 
problemas da pobreza e da 
desigualdade social são de 

interesse do capitalismo, pois 
são condições necessárias para 
estabelecer a própria relação de 
exploração em que se baseia. 
Mas isto não é sustentável. 

Logo, seria fundamental uma 
nova concepção, agora voltada 
ao ANTROPOCENTRISMO. 

Amphibious Living
(2000, Barendrecht Hol.)
Hans Venhuizen (1961-)

MVRDV
3D Garden Building

(2000, Hengelo Hol.)



Green Architecture

 Na última década, a arquitetura sustentável voltou-se 
para uma corrente que nasceu da intenção em 

conciliar a tradição e as possibilidades modernas, em 
especial através da aplicação de tecnologias “limpas”, 

buscando a eficiência energética, a adequada 
especificação de materiais e a proteção da natureza.

 Seus expoentes são antropocentristas e enquadram-se 
nas regras mercadológicas, associando biotecnologias 

a questões socioeconômicas e preocupações 
ambientais. Assim, defendem a conciliação entre os 

pressupostos ecológicos, tecnológicos e sociológicos.



 Para eles, a questão da 
SUSTENTABILIDADE 

implicaria em como 
desenvolver métodos 

ambientalmente corretos 
de produção e consumo, 

os quais garantam a 
integridade dos 
ecossistemas e a 

qualidade de vida, o que 
também deve se refletir  
na área da construção. 

Richmond City Hall
(1990/94, Virginia EUA)

Hotson Bakker Boniface Haden – HBBH 

Ian MacDonald Architect Inc. (1984-)
House in Mulmur Hills

(1997, Dufferin County ON)



 Entretanto, tal conceito 
não significaria 

imobilidade ou o puro 
ecologismo, segundo o                                        
qual a natureza deveria 
permanecer intocada,                 
o que negaria todos os 

avanços da humanidade 
e corresponderia a uma 
visão impraticável no 

mundo contemporâneo.

Real Goods Solar Living Center
(1997/98, Hopland Cal. EUA)
Van der Ryan (1948-)

Shedkm Architects
The Collegiate School
(2000/01, Liverpool GB)



 Ao mesmo tempo, não valeria a pena apostar em 
ecotecnologias de ponta, não-acessíveis a países em 

desenvolvimento ou àquelas sociedades que se 
pretendem igualitárias e, portanto, sustentáveis.    

Logo, os green architects descartam a tecnolatria.

Bürogebäude
(1990/91,
Áustria)

Carlo Baumschlager
(1956-) & Dietmar

Eberle (1952-)

Martinspark Hotel
(1992/95, Áustria)



 Visando produzir 
edificações que se 

adaptam, ao mesmo 
tempo, às condições 

ecológicas e sociais de 
um determinado lugar,  

a GREEN 
ARCHITECTURE 
emprega tecnologias 

“verdes” e preocupa-se 
fundamentalmente com 

o impacto ambiental.

Centennial College
(1996/99,  Toronto Canadá)

Kongats Architects

Ken Yeang (1948-)
Bioclimatic Skyscraper



GREEN

ARCHITECTURE

habitat  sustentável

ECONÔMICO

funcional

e barato

SOCIAL

universal

e seguro 

AMBIENTAL

eficiente 

e ecológico



 Suas obras são edificadas    
com ecoprodutos fabricados 
industrialmente, adquiridos 

prontos, com tecnologia e em 
escala e atendendo a normas       

e à demanda de mercado. 

 É a tipologia que incorpora, 
na maioria das vezes, medidas 
para redução da energia fóssil 

(energia solar e eólica, gás 
natural, etc.) e consumo de 

água (captação e reuso).

Atlantic Center for the Arts

(1994/97, New Smyrna Beach FL EUA)

Maryann Thompson (1960-
& Charles Rose (1960-)



 As edificações em green
architecture são as mais 

viáveis para áreas de 
grande concentração 

urbana, porque se inserem 
no modelo socioeconômico 

vigente e porque o 
consumidor/cliente tem 
garantias claras, desde o 

início do processo, do tipo 
de obra/produtos que está 

recebendo.

Craig Steely

Gypsy House
(2005/06, Berkley CA, EUA)

Robert Trickey House
(2006/07, Hawaii EUA)



 Foram inúmeros os 
profissionais que 

contribuíram para a difusão 
e afirmação da green

architecture, merecendo 
destaque especial o italiano 
Renzo Piano (1937-), cujo 

trabalho vem evoluindo                       
em direção da prática 
socioambientalmente

responsável.

Renzo Piano (1937-)

Renzo Piano Building Workshop 
(1991, Punta Nave, Gênova It.)



 Resultado de um concurso 
internacional de 1991,                          

a construção de um Centro 
Cultural na Nova Caledônia –
um arquipélago no Pacífico 

que é colônia francesa –
foi a oportunidade ímpar que 
Piano encontrou de aplicar                               

os princípios da green
architecture, baseando-se na 

cultura nativa Kanak, 
especialmente seu trabalho    

em madeira iroko.
Jean-Marie Tjibaou Cultural Center

(1992/98, Nouméa,  Nova Caledônia)
Renzo Piano (1937-)



 Em todos os países tem 
havido ultimamente um 

grande esforço dos 
governos em enfatizar                      

a CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL, 

buscando criar sistemas 
de gestão e avaliação das 
obras construídas, além 

de métodos de 
certificação ambiental.

Hermann Kaufmann
Abbundhalle Zimmerei

(1990/92, Voralrberg
Alemanha)

Casa Passiva Hendelkens
(2007/09, Wassenberg Alem.)

Rongen Architekten



 Como já visto, foi a Inglaterra, em 
1990, que lançou o primeiro sistema 

de certificação para obras 
sustentáveis: o Building Research

Establishment Environmental
Assessment Method (BREEAM).

 Em 1993, criou-se no Canadá o 
primeiro selo verde, do Conselho                 

de Manejo Florestal – Forest 
Stewardship Council (FSC) – que 

passava a carimbar madeiras 
originárias de um processo produtivo 
manejado de forma ecologicamente 

correta e socialmente justa.



 A Holanda foi um dos primeiros Estados europeus a 
se comprometer com a sustentabilidade. Entre 1995              

e 2000, foram lá produzidos vários manuais de 
construção, além da elaboração da TABELA DCBA, 

que hierarquizava diferentes níveis de intervenção,      
de acordo com 04 escalas de fatores e resultados:

D = Projeto de edifício convencional

C = Edifício convencional com correção de impacto

B = Edifício de impacto muito reduzido

A = Edifício autônomo de impacto mínimo 



 Em 1996, o United States 
Green Building Council

criou o sistema de 
certificação para edifícios 
sustentáveis denominado 
Leadership in Energy & 
Environmental Design

(LEED), que passou a ser 
amplamente aplicado. 

Platinum LEED
Houses



 O LEED corresponde a um 
índice na área de energia  

baseado em uma pontuação 
que corresponde a um 
extenso questionário e, 
conforme o número de 
respostas afirmativas, o 

projeto é considerado mais 
ou menos  sustentável, 
classificando-se como 
prata, ouro ou platina.

Rafael Viñoly (1944-)
Carl Ichan Laboratory Genomics Institute
(2000, Princeton University, N. Jersey EUA)

Kimmel Center for the Performing Arts
(2004, Philadelphia Penn. EUA



Categoria Pontos Possíveis

(% do total)

Sustanaible Sites 14 (20%)

Water Efficiency 5 (7%)

Energy/Atmosphere 17 (25%)

Materials/ Resource 13 (19%)

Indoor Evaluation

Quality

15 (22%)

Innovation 4 (6%)

Accredited Professional 1 (1%)

Total 69 (100%)

ESTRUTURA

DE AVALIAÇÃO

DO LEED

Leed Certified
De 26 a 32 pts.

Silver
De 33 a 38 pts.

Gold
De 39 a 51 pts.

Platinum

De 52 a 69 pts.

Níveis de Classificação:
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