
Práticas Verdes

 Hoje em dia, tanto edificações como infra-estruturas 
urbanas devem ser construídas de modo sustentável, 
tanto em termos ambientais quanto econômicos, além 

de serem socialmente sustentáveis ao adicionarem 
valor à qualidade de vida do indivíduo e comunidade.

 Deste modo, designers, arquitetos e engenheiros vêm 
ultimamente desenvolvendo práticas de projeto e 

construção voltadas à sustentabilidade, as quais são 
denominadas “verdes” ou “limpas”, devido ao seu 

caráter socioambientalista e  por buscarem um 
equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente



 Denominam-se PRÁTICAS 
VERDES justamente a 

incorporação de preocupações 
ambientais na concepção                        
e construção sustentável,               

as quais abrangem desde a 
correta seleção de materiais                 
e técnicas até a instalação de 

equipamentos especiais, fontes 
alternativas de energia e novos 
métodos de gestão construtiva. 

Richard Rogers (1933-)
Kabuki-Cho Building

(1993/96, Tokyo Japão)

Palazzo ENI
(2000/04, Roma Itália)
Emílio Ambasz (1943-)



1. Uso de cobertura do telhado com grama, que é isolante 
térmico, deixando a edificação fresca no verão e mais 

quente no inverno, além da utilização de clarabóias para 
melhorar a iluminação natural do interior.

Heeley City Farm Training and Resource Centre

Green roof plateau
(2004, Mont-Royal França)
Owen Rose

Green roof
in Beijing, China



CAMADAS FUNCIONAIS

TÍPICAS DE UM  TETO 

VERDE (GREEN ROOF)

1 Base da cobertura/isolamento/impermeabilização

2 Camada de proteção e armazenamento

3 Camada de drenagem e capilarização

4 Camada filtrante permeável a raízes

5 Camada extensiva de crescimento

6 Cobertura vegetal (plantas e gramíneas)



CuijkTorens
(1997/99, Woningen

Holanda)

Peter van Gerwen
Ecolonia
(1995, Woningen
Holanda)



2. Emprego de materiais 
reciclados, duráveis e de 

baixa toxidade, tais como 
pneus preenchidos de 

pedregulho e terra para 
execução de escadas; 

garrafas de vidro para 
fechamento de janelas e 

tanques de plastocimento
(mistura de ferro, sacos de 

cebola e concreto fino) para 
receber a água da chuva 
proveniente do telhado.

Paper House
(1995, Yamanashi Lake, Japão)
Shigeru Ban (1957-)

Issei Miyake
Paper Galery
(1993)

Paper
Low Houses

(1995)



3. Uso de estruturas e 
paredes feitas de terra
– que é um excelente 
isolante térmico, 
diminuindo gastos       
com ar-condicionado         
e aquecedor – bambu
ou  madeiras de 
reflorestamento, que 
têm custo inferior                         
de produção e não 
degradam o meio 
ambiente.

Pintu Merah
Red Door

(2001, Darwin
Austrália)

Hully Liveris

Bamboo Chair
(2000)
Michael McDonough

Allford Hall
Monaghan Morris
Sustainable School
(1999, London GB)



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

Gyoergy Vadasz
(1943-)
Hugrian Pavillion
(2000, Expo Hannover
Alemanha)



4. Além da terra e madeira, 
também se empregam tijolos 

de solo-cimento (não são 
queimados em fornos que 

consomem madeira) e telhas 
ecológicas (feitas de aparas 
de tubos de creme dental). 

5. Como alternativa                  
ao PVC, há o polietileno

e polipropileno para as 
tubulações; a poliamida e o 
silicone para os conduítes;         

e o linóleo para a 
pavimentação.

David Grey
Heeley City Farm Training
& Resource Centre (1981/3)

Construção em
solo-cimento



Construções em Solo-Cimento
(Tijolo Ecológico)



6. Criação de jardins ecológicos
compostos de plantas nativas, que 
sobrevivem com menos água e cuja 
irrigação é feita com a água 
proveniente do chuveiro e pias ,         
a qual passa por filtros de areia, 
que sugam a gordura e deixam-na 
própria para a reutilização.

Rijke Marsh Morgan
One Centaur Street Southwark

(2003,  London Inglaterra)

Wohnanlage Housing
(1997, Alemanha)
Hermann Kaufmann



A vegetação, quando bem utilizada, é um elemento capaz 
de criar ambientes que envolvem todo o conjunto 

arquitetônico, criando microclimas e amenizando os efeitos 

climáticos. Desde Roberto Burle Marx (1909-94)  
sabe-se que os projetos paisagísticos podem atuar como 

fatores de coordenação da arquitetura “verde”.



Burle Marx não considerava 

o jardim apenas como uma 

ordenação dos 

ELEMENTOS VEGETAIS, 

mas sim uma verdadeira 

decantação dos componentes 

naturais, tais como plantas, 

pedras, relevo e água; estes 

organizados e harmonizados 

pelas suas formas, texturas, 

cores e volumes, a partir de 

um forte sentido ecológico. 

Paisagismo interno do
Palácio do Alvorada
(1960, Brasília DF)



7. Utilização do paisagismo como 
elemento regulador do projeto. Por 

exemplo, a colocação de muitas plantas 
em varandas e janelas que recebem 

mais vento melhora a umidade do ar; e 
a criação de estufas e jardins internos 

possibilita maior ventilação e 
integração dos espaços interiores.

Wintertuinen Kattenbroek (1995/97)
Peter van Gerwen

Bateson Building

(1977/80, Cal. EUA)



8. Instalação de biogestores, 
que recebem o esgoto               
dos vasos sanitários e                      
transformam-no em 
biofertilizante, o qual 
geralmente é conduzido 
por baixo da terra para                   
o quintal ou pomar, onde 
serve de adubo.

Agmont América Factory
(2000, Montreal QB Canadá)
Architectes Lemay et Associés

Teeple Architects
Albert Thornbrough

Building Addition
(2000, Guelph Univ.

Canadá)



9. Reaproveitamento da água                  
de pias e chuveiros para                        

dar descarga, diminuindo                         
o consumo e desperdício                          

de  água potável.

10. Disponibilidade de açudes ou 
cisternas localizadas aos fundos 
da edificação para reserva de 
água proveniente da chuva, que 
é captada através de coletores 
instalados nos telhados; ou 
ainda de poços para captação 
de água do subsolo.

Cotton Tree House (1996/98, 
Sunshine Coast Queensland Austr.)
Lindsay Clare (1952-)

Somente 4 dos 150 litros de água potável 

que uma pessoa consome cada dia

são utilizados para beber



White Rock 
Operation Building

(2001, S. Caroline EUA)

Busby Architects
Alliance



11.  Geração de energia 
através de painéis 
fotovoltaicos instalados na 
cobertura, além de placas 
solares para esquentar a 
água  (Custo de 
investimento alto devido               
a poucos fabricantes, mas 
que compensa após certo 
tempo, pois não se  pagará 
mais contas de luz). Balcomb Residence

(1970/73, Santa Fé, N. Mexico  EUA)
William Lumpkins (1909-)

Pierre Bonnet
et Christian Bridel

Chaufferie 
(1998, Biére França)



Weberhaus
(1997, Copenhague

Dinamarca)
Rolf Disch (1944-)

F. H. Jourda (1950-) 
& G. Perraudin (1950-)
Palais de Justice
(2000/04, Melun França)



12. Desenvolvimento do green design, no qual se leva em 
consideração todo o ciclo de vida do produto, desde a 

extração de materiais e o impacto de seu processamento, 
até sua utilização, durabilidade, reciclagem e descarte final 
na natureza, com o eficiente reaproveitamento de refugos  

e outros resíduos antes considerados descartáveis.

Poltrona Orgânica (1990)
André Isai Leirner
(1968-)

Banco de Bambu (2001)
Raphael Vasconcellos

Marcelo
Suzuki (1956-)

Cadeira Borboleta
(1993)



Roberto 
Corte  Real
Poltrona 
Quatro
Folhas (1993)

Banco Ripado
(1999)

Cadeira Mistral
(1994)

Roberto 
“Neco”

Stickel (1954-)

Cadeira
Trança
(1994)

Marieta
Ferber
(1968-)

Poltrona Gabi
(1990)

Renzo Bonzon (1954-)

Mesa Fresta (2002)
Cláudia Moreira Salles

(1955-)



 Basicamente, o GREEN DESIGN preocupa-se                  
em minimizar o desperdício e uso de energia e 
materiais, levando-se em consideração o ciclo                    

de vida completo do produto, incluindo:

 a extração de materiais brutos e o impacto do seu 
processamento; 

 a energia requerida no processo de fabricação e seus 
rejeitos (produtos secundários ou dejetos); 

 a energia requerida para distribuição e os efeitos do 
sistema desta distribuição; 

 a durabilidade (tempo de vida útil) do produto; 

 a recuperação das componentes; 

 a eficiência da reciclagem (reutilização do produto); 

 os efeitos da sua libertação na natureza através, por 
exemplo, de aterros ou incinerações. 
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