
 Defendendo uma arquitetura baseada na máquina, 
acreditam no domínio da natureza através do 

desenvolvimento tecnológico, sendo assim criticados 
pelos ecocentristas, para os quais o meio ambiente 
seria o determinante na organização da sociedade.

Emílio Ambasz (1943-)
ACROS Building

(1999/95, Fukuoka
Japão)



 Basicamente, a  corrente              
da ECOTECHNOLOGY

busca a introdução de 
métodos e sistemas 

ecológicos no projeto                    
e execução de edifícios de 

alta tecnologia, visando                
a conservação energética,              
a arquitetura inteligente e 
a diminuição do impacto 

ambiental ao máximo. Hitechniaga Tower
(2000, Kuala
Lumpur Malásia)

Ken Yeang (1948-) 

Ecological buildings
studies (1998)



 A década de 1990 foi marcada pela   
grande experimentação internacional, 

recorrendo-se à tecnologia e à 
informática para a obtenção de 

conforto e redução de gastos 
energéticos, explorando-se a 

ARQUITETURA INTELIGENTE.

Ecohouse
(1989/91, Breisach Alem.)

Thomas Spiegelhalter

88 Wood Street
(1993/99, London Ingl.)
Richard Rogers (1933-)



 É INTELIGENTE a arquitetura feita através de               
uma metodologia de racionalização do consumo 
energético, obtida com a automação (sistemas 

computadorizados) e a concentração de serviços
e equipamentos, além da previsão de sistemas,  
buscando a redução de custos de manutenção.

Hong Kong & Shangai Bank Corporation
(1979/85, Hong Kong)  
Norman Foster (1935-)



 Sistemas de termoacumulação que trabalham à noite 
fazendo gelo  para ser utilizado no edifício durante o dia;

 Sistemas de detecção de presença por infravermelho                 
para controle automático do nível de iluminação e/ou 
condicionamento de ar;

 Sistemas de controle de brises (anteparos), adequando               
sua inclinação à incidência dos raios solares, além de 
isolamento termoacústico;

 Sistemas paisagísticos internos e externos, visando a 
manutenção do nível de umidade adequado ao conforto;

 Sistemas de movimentação vertical integrados aos                         
de controle de acesso, com programação seletiva e                      
uso de cartões magnéticos (identificação eletrônica);

 Sistemas de gerenciamento de infra-estrutura, permitindo 
a implantação de programas de manutenção preventiva.



Instut du Mondo Arabe
(1981/87, Paris França)

Jean Nouvel (1945-)



 Para os arquitetos                   
eco-tech, um EDIFÍCIO 
SUSTENTÁVEL deve 

possuir um sistema 
construtivo que promova 
alterações conscientes no 

entorno, de forma a atender 
as necessidades do homem 

moderno, preservando o 
meio ambiente e os recursos 

naturais, mas garantindo 
qualidade de vida para as 
gerações atuais e futuras. 

Konrad-Adenauer Haus
(2000, Berlim Alem.)
Karl-Heinz Petzinka (1956-)

ARAG Tower
(2000/03, 
Düsseldorf
Alem.)



 Em 1990, especialistas 
britânicos em 

ECOTECNOLOGIA
lançaram uma tabela de 
avaliação denominada 
Buildiong Research

Establishment
Environmental

Assessment Method –
BREEAM, a qual 
estabelecia como 

elementos de análise 
construtiva:

 Gestão, saúde e bem-estar

 Energia (consumo e emissões 
de CO2)

 Transporte (distâncias e 
emissões de CO2)

 Consumo de água

 Impacto ambiental dos 
materiais de construção

 Uso das superfícies 
(ajardinadas e 
impermeabilizadas)

 Valorização ecológica do 
lugar

 Contaminação do ar e água 



 Segundo a quantidade                 
de pontos obtidas para 
cada item, o edifício 

recebia a qualificação                 
de: suficientemente bom, 
muito bom ou excelente. 

Como resultado, até 2000, 
mais de 500 obras foram 
realizadas seguindo este 
método de avaliação de 

sustentabilidade. 

Michael Hopkins (1935-)
Inland Revenue Building
(1992/94, Nottingham GB)

Bureaux ISOMER (1990/93, Nantes Fr.)
Jacques Ferrier (1958-)



Richard
Rogers
(1933-)

European
Court of

Justice
(1989/95,

Strasbourg
França)



 Em 1993, grandes nomes 
como Richard Rogers 

(1933-), Norman Foster 
(1935-), Renzo Piano 

(1937-), Thomas Herzog 
(1941-) e o casal  

Françoise-Hélène Jourda
(1955-) & Gilles 

Perraudin (1949-), 
formaram a READ, uma 
associação destinada a 

aprofundar a pesquisa das 
energias renováveis.

Renzo Piano (1937-)
Architect Office

(1994, Gênova Itália)



F. H. Jourda (1955-) & G. Perraudin (1949-)

Advanced Training-Academy
(2000/03, North Rhine

Westphalia, Herne Alem.)



British Museum Entrance
(2000/03, London Ingl.)

Norman Foster 
(1935-)

Swiss Re Tower
(2001/04, London Ingl.)

London City Hall
(2000, Ingl. GB)



Ecotecnologia

 Nas últimas décadas, a pesquisa corrente das 
estruturas e formas de organização reais dos 

fenômenos naturais possibilitou o desenvolvimento 
de várias tecnologias ecológicas, que passaram a ser 

aplicadas na arquitetura e construção sustentável.

 Da década de 1980 até hoje, inúmeros avanços foram 
feitos na direção de encontrar práticas construtivas 
sustentáveis, as quais fizeram criar uma tipologia  
própria, inspirada pela ECOTECHNOLOGY e 
especialmente defendida pelos tecnocentristas.



Ventilação e
Energia Eólica

 A força eólica vem cada vez 
mais ganhando popularidade 
por sua capacidade de gerar 

energia com fonte renovável: 
os ventos. Pesquisadas desde 

os anos 70 no Deserto de 
Mojave, na Califórnia, as 

turbinas eólicas são cada vez 
maiores e mais poderosas, 

chegando até 80 m de altura.



 São vários os arquitetos que incorporaram a força dos 
ventos em seus projetos, explorando ao máximo a 
ventilação natural e melhorando o comportamento 
aerodinâmico dos edifícios, como os malasianos T. 

R. Hamzah (1945-) e Ken Yeang (1948-). 

Armoury Building
(1994/96, Shangai China)

Ken Yeang (1948-)

UMNO Tower
(1995/97, Penang Malásia)



Ken Yeang (1948-)

Menara Mesiniaga Building
(1990/93, Selangor Malásia)

Trump Tower
(1992/95, Stuttgart Alem.)

MBF Tower
(1990/93, 
Penang
Malásia)



 Muitos arranha-céus já 
incorporaram sistemas               

de revestimento altamente 
eficazes, que permitem um 

maior controle da 
ventilação natural e do 
sombreamento; uma 

regulamentação dinâmica 
da iluminação natural;                

e um sistema domótico e 
integral de climatização.

Karl-Heinz Petzinka (1956-)
Stadttor Building
(1997/2000, Düsseldorf Alem.)



Konzernverwaltung RWE AG
(1997/2000, Essen Alemanha)

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



 De Norman Foster (1935-),                
a nova sede do Commerzbank

(1993/97), em Frankfurt, 
possui cobertura ajardinada                    

e janelas praticáveis, 
permitindo ventilação natural.

 Igualmente, a proposta de 
Richard Rogers (1933-)           

para o concurso do Inland
Revenue Centre (1990/92), 

na Inglaterra, explora 
princípios aerodinâmicos. 

Inland Revenue Centre Project
(1990/92, Nottingham UK)

Turbine Tower
(2000,
Shangai China)

Richard
Rogers
(1933-)



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-)



 No Ecomonical Foment Center (1988/93), em 
Duisburg, Alem., de Norman Foster (1935-) , 

uma fachada de vidro protege uma gelosia
informatizada de lâminas de alumínio 

perfurado, que permite a vista exterior. Atrás 
dela fica uma fachada em vidro duplo, cujo 

interior possui gás argônio.



 O projeto do Future Systems para o Green Building
(1990) também incorpora a idéia da segunda pele: um 

sistema de extração de ar, com ajuda do efeito 
chaminé, aspira o ar dos escritórios situados no limite 

exterior do prédio, criado em parceria com os 
engenheiros britânicos Guy Battle e Chris McCarthy.

Green Building Project (1990)
Future Systems



 O SITE Group criou               
uma green wall em um 

supermercado: no espaço 
intermediário das 02 

vidraças, um jardim linear  
é ocupado por terra e 

plantas, demonstrando as 
inúmeras aplicações da pele 
dupla de vidro. A água que 
cai pela face externa produz 

um efeito refrescante 
adicional ao local.

Avenue Five World Expo
(1992, Sevilla Esp.)

SITE Group (1970-)

Rainforest Showroom
(1979/83, Hialeah Flórida)



Iluminação e 
Energia Solar

 Com a ajuda de coletores, 
pode-se transformar os 
raios solares em calor e 

utilizá-los na calefação, na 
obtenção de água quente 
ou na ventilação térmica. 

Além disso, o uso racional 
de geradores produz 
energia elétrica, cujo 

aproveitamento pode ser 
eficiente e criativo. 



 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-)



 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
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