
Arquitetura e 

Sustentabilidade
Antonio Castelnou

PARTE IX

(final)



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.

 Aproximando de um ambientalismo moderado, seus 
expoentes são antropocentristas e enquadram-se nas 
regras mercadológicas, associando biotecnologias a 

questões socioeconômicas e preocupações ambientais



 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



 Em termos gerais, analisa-se o 
IMPACTO AMBIENTAL

que uma construção tem sobre                       
o meio ambiente avaliando-se:

 Sua implantação em um local                        
determinado e sua integração                                        

com o entorno;

 Seu comportamento  ao longo                                
de sua vida útil, analisado desde                                    

a influência  do  projeto arquitetônico;

 Seu consumo energético durante                                   
sua vida útil, analisado desde as fontes                                   

utilizadas até sua eficiência;

 As características dos materiais                        
utilizados, pelo impacto que produzem                     

sobre o meio ambiente durante seu                       
processo de fabricação,  sua vida útil                                    

e a sua fase de reciclagem ou eliminação. 

Architect Studio
(1985, West
Country GB)
David Rea
(1945-)



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 uma área de cerca de 3.500 m2, 10 pavilhões alinham-se 
na faixa litorânea de uma reserva natural, de modo a 
receber os ventos dominantes. O conjunto distribui-se                     

em 03 grupos de funções distintas – exposições, espaços 
pedagógicos e administrativos –, empregando paredes 

duplas, arcos verticais de madeira colada e peças metálicas 

transversais para contra-ventamento. 

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



 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:



 A idéia de as construções 
respeitarem as condições 
socioambientais locais 

encontrou mais força em um 
livro publicado em 1999 

pelo Conselho de 
Arquitetos da Europa –

CAE, que se intitulava: A 
Green Vitruvius: Principles
and practices of sustainable

architectural design.



 Na Espanha, o Institut Ildefons Cerdá de Barcelona e 
o Instituto para la Diversificación  y Ahorro de la  
Energía – IDAE de Madrid apoiaram e lançaram a 

Guía de la edificación sostenible (1999).

Casa Kyoto
(2008/09, Torre-Serrona

Barcelona Espanha)
Pich-Aguilera i Teresa Batlle



 Em 2000, o International
Council for Research and

Innovation in Building and
Construction – CIB, fundado 

em 1953, criou e passou a 
difundir a AGENDA 
SETORIAL PARA                          
A CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL                 

PARA PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO. 



 Em 2001, o Conjunto Residencial BedZED, 
construído em Beddington, ao sul de Londres, e 

projetado pelo arquiteto Bill Dunster marcou o início 
de uma nova era em condomínios: formado por 100 

unidades mistas (residências e escritórios), propunha-
se como solução sustentável de alta densidade.

ZED = Zero Energy Development.



 Entre as soluções sustentáveis                   
do complexo BedZED estão:

 Disposição dos blocos e aberturas       
segundo orientação solar;

 Cada unidade residencial tem                       
um jardim próprio, instalado                        
na cobertura dos escritórios;

 Janelas feitas em vidros triplos e                    
vedação em borracha (30% de                     
economia em calefação);

 Paredes em concreto com isolamento 
termoacústico e fechamento cerâmico;

 A ventilação parcial por meio um sistema 
eólico (chaminés coloridas na cobertura);

 Captação solar por placas fotovoltaicas 
(economia de 90% de energia total);

 Reutilização de 50% da água,  tratamento 
próprio de esgoto e central de purificação 
da água, por meio de plantas que fazem a 
desintoxicação da água. 



Térreo e Mezanino

(Moradia e Trabalho)

1º e 2º 
Pavimentos

(Terraço 
para 

Kitinete)

Térreo
(Jardim 

p/1 Apto.)

Quintal das
Unidades

ESQUEMA ISOMÉTRICO – BEDZED



 Na França, o índice da 
construção sustentável 
passou a ser aplicado 

somente em 2002, sendo 
denominado de Haute

Qualité Environnementale
(HQV) , o qual procura 
estabelecer um padrão 

comparativo que oriente               
o projeto na direção de sua 

sustentabilidade.



 Também foi em 2002                
que o Japão entrou na               

era dos certificados para 
construções sustentáveis, 
através da implantação      

do Comprehensive 
Assessment System for 

Building Environmental 
Efficiency (CASBEE).

César Pelli (1926-)
Nihonbashi Mitsui Tower
(2002/05, Tokyo, Japão)



 Em 2004, a Austrália 
elaborou e implantou seu 
sistema de certificação –
o National Australian 

Building Environmental 
Rating System (NABERS) –, 
o qual avalia tanto edifícios

novos como antigos.  

National Award for 
Sustainable Architecture

VS1/SA Water Head Office
(2008/09, Adelaide, 
South Australia )
HASSELL Architecture



Bendigo Bank
Headquarters

(2008/09, Bendigo
Victoria Austrália)
BVN Architecture
& Gray Puksand



 Criada em 2004, a associação Green Building
Challenge – GBC, implantada em cerca de 15 países, 

entre os quais, Canadá, EUA, Holanda e Inglaterra, 
desenvolve uma rede de intercâmbios na pesquisa e 

difusão da sustentabilidade na arquitetura e construção.

Living as You Want
(2001, Almere Holanda)
Marlies Rohmer

Tham & Videgård Hansson
Garden House

(2009, Södermanland,  Suécia)



 Possuindo seu próprio sistema 
de avaliação, o Sustainable

Building Tool (SBTool), este 
grupo organiza conferências 

regionais e globais, mantendo 
um sistema internacional on
line de informações sobre o 

tema, através da International
Initiative for a Sustainable
Built Environment – iiSBE.

www.iisbe.org

Bennetts Associates Architects
Jubilee Public Library
(2004/05, Brighton GB)
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