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A
ntítese da mata selvagem, a
"selva de pedra" – construção
humana, coletiva, artificial –
revela em uma primeira vista a
forte contradição entre a cidade

e a natureza. De fato, a integração da natureza e
da construção traz alguns problemas práticos,
técnicos e estéticos. A vegetação protege. Mas
também esconde, encobre, causa estragos. Não
é à toa que, para um grande número de arqui-
tetos, a natureza – e, na sua versão urbana, a
vegetação – é impopular. Ela cria uma atmosfe-
ra suspeita, aumenta a sensação de risco, gera
custos, coloca obstáculos às construções. A
ponto de um vencedor do Pritzker, Paulo
Mendes da Rocha, declarar que "a natureza é
uma droga, não serve para nada, é um trambo-
lho", em entrevista à revista Caros Amigos.

A análise de temas contemporâneos e urgen-
tes, como a sustentabilidade e o aquecimento
global, abre um novo olhar sobre a paisagem
urbana. Uma mudança de paradigma revela
que os benefícios reais da vegetação ultrapas-
sam os supostos problemas levantados. Se hou-
ver bom planejamento e eficiente gestão dos
investimentos, os custos de manutenção de
árvores em áreas urbanas serão muito inferio-
res aos benefícios econômicos que geram para
todos. Sem descartar os crescentes benefícios
climáticos que podem trazer no futuro.

PROBLEMAS AMBIENTAIS E
CLIMÁTICOS DA METRÓPOLE

O cientista inglês James Lovelock recente-
mente lançou um alerta aos povos que vivem
em áreas tropicais do planeta. "Pelas minhas
estimativas, a situação se tornará insuportável
antes mesmo da metade do século. Lá pelo ano
2040, a maioria das regiões tropicais, incluindo
praticamente todo o território brasileiro, será
demasiadamente quente e seca", disse ele à
revista Veja, em 2006.

RETROINOVAÇÃO
ENVERDECIMENTO URBANO: UMA ANTÍTESE AO AQUECIMENTO  POR JÖRG SPANGENBERG

Simulação da relação volumétrica estimada entre os vários materiais convencionais utilizados 
na construção e a biomassa viva na cidade de São Paulo: cubos de materiais, com altura total
aproximada de 844 m, com o mesmo comprimento da Avenida Paulista, versus um único cubo
de biomassa viva, com 771 m de altura, com densidade foliar típica de uma árvore. 
A distribuição real entre eles deveria ser mais equilibrada na metrópole (inspirada na obra de
Lara Almarcegui, Materiais de construção, Cidade de São Paulo, exposta na Bienal de Arte de
2006, com base em dados fornecidos pela Prefeitura de São Paulo)

Mudança da superfície do planeta e resposta climática: a correlação entre as áreas
urbanizadas (lilás) e a chamada "ilha de calor da superfície"
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Torcendo para que Lovelock esteja enganado,
os primeiros lugares a serem abandonados por
conta das mudanças climáticas e da perda da
qualidade de vida, serão as cidades. Núcleos da
produção, berços da cultura urbana e das finan-
ças. A sobreposição dos efeitos climáticos glo-
bais e locais transforma as cidades – sob o clima
tropical – em verdadeiras "ilhas de calor". E traz
consigo, em seu ritmo cada vez mais acelerado,
problemas ainda muito mais graves, tais como
desconforto, desigualdade socioambiental, au-
mento de estresse térmico, aumento de consu-
mo e dos custos de energia para o resfriamento
de imóveis e de automóveis. Enfim, prejuízos
crescentes para a economia e para o desenvolvi-
mento (sustentável) das cidades localizadas em
regiões de clima predominantemente quente.

Embora as áreas urbanas no Brasil represen-
tem apenas 2% do território nacional, mais de
80% dos brasileiros moram nesses gigantes hot
spots. Dentro do município de São Paulo, as
medições de temperatura do ar já mostram
diferenças de até 12ºC entre o centro urbano e
seu entorno rural distante. Isso significa o

co e paisagístico de uma obra, quanto pelo setor
público – é importantíssimo,dada a sua influên-
cia, positiva ou negativa, nas condições gerais.

Os solos abertos associados à vegetação regu-
lam o balanço hídrico e energético resultando em
superfícies mais frias. O conjunto favorece a
absorção e a infiltração de água (o que evita en-
chentes), o sombreamento e a evaporação con-
trolada. Em conseqüência, o conforto térmico e a
eficiência energética fazem diminuir a necessida-
de de resfriamento artificial. Problemas – e solu-
ções – urbanos que não se restringem aos limites
da porta do edifício e ao ambiente externo.

Em escala regional, a capacidade da vegetação
de transformar grandes partes da radiação solar
em vapor d'água pode gerar maior fração de calor
latente dispersível, em vez de calor sensível. A
vegetação absorve, filtra, retém e armazena todos
os impactos naturais e também aqueles gerados
pelo homem e danosos para nós mesmos. Entre
esses impactos podemos citar a fortíssima radia-
ção solar, as tempestades, o barulho, o CO2 e ou-
tras emissões – todos presentes em abundância
nas grandes cidades tropicais. Sem esquecer todo
o ar respirado, desde sempre, pela humanidade.

Ainda não existe nenhuma solução técni-
ca e altamente capaz de substituir e garantir
as mesmas funções da vegetação viva, com
milhões de metros quadrados de área (ou
seja, de massa) foliar. Mas existem tentativas
de substituição parcial.

Um exemplo interessante é o projeto Three
Air Trees (Três Árvores Aéreas), criado pelo
escritório Ecossistema Urbano, que inventou
réplicas de árvores – denominadas "próteses" –
que evaporam a água e resfriam o meio
ambiente urbano, tal como uma árvore verda-
deira, sombreando o espaço público da cidade
de Vallecas na Espanha.

Outra referência importante é o conceito da
Expo'92 em Sevilha, desenvolvido pelo escritó-
rio Site Arquitetos, que incorporou vegetação
própria junto com pulverizadores de água para
aumentar a taxa de evaporação e criar sombra
capaz de gerar qualidade no espaço público.

O TRINÔMIO SOCIOECONÔMICO-
AMBIENTAL URBANO 

As atuais transformações do tecido urbano de
São Paulo trazem maciças contradições socioe-
conômico-ambientais.Há,por exemplo,uma alta
densidade construída em contrapartida a uma

dobro do previsto nas mais pessimistas estima-
tivas sobre as mudanças climáticas globais.
Segundo estudo da Sociedade Brasileira de
Meteorologia, divulgado em abril de 2007, a
temperatura da cidade de São Paulo subiu, em
quase um século, o triplo do observado na
média mundial. O trabalho foi realizado a par-
tir da análise de médias históricas anuais.

CAUSA LOCAL: O USO DO SOLO
A construção desordenada de metrópoles,

com materiais e geometrias não-adaptados
segundo aspectos climáticos, trouxe um dese-
quilíbrio imprevisto ao bem-estar urbano. A
impermeabilização do solo em conjunto com o
desmatamento resultou em um baixíssimo per-
centual de cobertura vegetal. Como conse-
qüência, ocorreu o aquecimento local das
superfícies urbanas. O asfalto em si não é algo
tão ruim – desde que seja sombreado.

A cobertura vegetal é, do ponto de vista glo-
bal e local,um regulador climático fundamental
do planeta. O planejamento dessa cobertura –
tanto pelo setor privado, no projeto arquitetôni-

Representação gráfica da variação de temperatura de São Paulo entre 1870 e 2000 por J. A.
Morengo, em Present and past inter-hemispheric climate linkages in the Américas and their
societal effects (New York Academic Press) 

Medições de temperaturas superficiais por equipamento de radiação infravermelha, sem contato,
feitas pelo autor no bairro da Luz, região central de São Paulo, no dia 19 de dezembro de 2006 
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diminuição crescente da população em regiões
centrais, abandonadas por causa da perda de
qualidade, embora, ao contrário da periferia,
apresentem boa oferta de transporte público.

Se, por um lado, tem-se a degradação do
ambiente público,por outro,se nota a sofisticação
dos espaços restritos e privados (condomínios
fechados e shopping centers), verdes ilhas com
"clima de oásis", circundadas por mares aqueci-
dos,espaços de passagem ressecados,empobreci-
dos, ameaçadores e cada vez mais próximos.

Outro ponto a ser ressaltado, a reforçar a
degradação do espaço público, é a utilização
privilegiada do transporte individual, conceito
fundamental do Modernismo e restrito a cerca
de 20% da população paulistana. Tudo leva a
crer que a infra-estrutura sem o mínimo de
planejamento não permite boa integração com
o meio ambiente urbano.

No conceito tradicional de construção das
cidades, a vegetação quase sempre foi percebida
como desperdício de espaço, sem, portanto,
nenhum valor econômico. Recentemente, essa
noção começou a mudar. O verde está se tor-
nando – talvez pela primeira vez na história da
humanidade – elemento da moda e excelente
argumento de venda, o que traz, não deixa se ser
irônico, certos benefícios para a cidade inteira.

INTEGRAÇÃO DA VEGETAÇÃO NA
ARQUITETURA, COMO AÇÃO DE
INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO

Pequenos oásis de contemplação urbana, liga-
das aos negócios, ao bem-estar e à qualidade cli-
mática em meio ao caos desordenado e asfalta-
do. É assim que deveríamos caminhar em dire-
ção a novos conceitos. Se abríssemos mão do
isolamento em favor de uma planejada abertura
para o bem público, a vida nas grandes cidades
poderia se tornar um verdadeiro paraíso.A idéia
não é totalmente nova e vários exemplos podem
ser vistos em Cingapura, cidade tropical como
muitas das metrópoles brasileiras.

Os edifícios e suas áreas livres, na era da sus-
tentabilidade, não podem mais ser vistos sim-
plesmente como objetos solitários, isolados e
fechados. É importante enxergá-los integrados
à cidade, à paisagem urbana (e ao meio
ambiente urbano) e ao mundo. Interagindo
com o planeta em relação recíproca, como par-
tes de um mesmo organismo.

Para uma boa integração do privado e do

público, a árvore deve ser vista não mais como
objeto isolado, vazio e perdido no meio
ambiente urbano, mas como elemento que
pode melhorar e diminuir os impactos sócio-
ambientais do edifício graças à sua sombra e ao
seu entorno no mundo – e vice-versa. O dese-
nho da fachada (envelope da edificação), como
separação e interface entre o público e o priva-
do, torna-se crucial para o desenvolvimento
sustentável do espaço urbano.

Principalmente no exterior, a unissonância
com a natureza e o lugar é considerada como uma
das particularidades mais marcantes da arquitetu-
ra brasileira.No Brasil,existem de fato abordagens
muito interessantes, mas poucas obras construí-
das nessa linha de pensamento, que busca a mais
profunda integração da construção, da arte e da
natureza, do público e do privado.

Niemeyer, mesmo aos 100 anos, ainda procu-

ra o natural nas formas arqueadas, femininas e
montanhosas. Mas essa busca não se estende às
matérias-primas que utiliza. Grande oportuni-
dade para Burle Marx criar um estilo próprio de
construção tropical, mundialmente reconhecido
e fortemente interligado às obras de Niemeyer,
no qual se vale de exuberante vegetação tropical.

Lina Bo Bardi também procurou a mais pro-
funda integração da arquitetura com a natureza,
à que chamou de "binômino", e percebeu a vege-
tação como uma das mais sutis substâncias na
sua arquitetura. Lina Bo levou em conta as trans-
formações naturais e suas inevitáveis conse-
qüências, seu próprio processo de envelheci-
mento corporal e estético. Vilanova Artigas
desenvolveu em sua arquitetura aspectos asso-
ciados à integração visual e climática com o meio
circundante, criando prédios públicos sem por-
tas, caso do próprio edifício da FAUUSP.

Projetos Three Air Trees (Três Árvores
Aéreas, à esquerda) e 5a Avenida, realizada
na Expo'92, em Sevilha, Espanha, que
empregam água e vegetação na arquitetura
do espaço público

Contrastes: espaços restritos e desigualdade socioambiental no Morumbi-Paraisópolis, zona sul
de São Paulo
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Hoje imperam na paisagem urbana paulistana
as mais "novas" (embora vencidas) visões crista-
lizadas e importadas, principalmente dos Es-
tados Unidos, sem nenhuma adaptação ao clima
e à cultura brasileira. Em função da abundância
de energia de baixo custo utilizada para resfria-
mento e de uma auto-imagem corporativa e glo-
balizante, a arquitetura brasileira contemporâ-
nea tornou-se difusora do chamado conceito
"Ice-T": o paradoxal princípio de aquecer um
líquido para depois resfriá-lo. Revela-se, assim,
no Brasil atual, o elo perdido entre o paisagismo
público e a arquitetura privada, entre a natureza
cuidada e o homem globalizado e urbanóide.

Recentemente,novos conceitos foram lançados
por vários escritórios de arquitetura, entre esses
Tryptique, Baptista, Haussmann & Spangenberg,
e Kogan, os quais levam em consideração o
"enverdecimento" dos edifícios como novo valor
estético e benefício econômico. Esses projetos,
ainda não construídos, alinham-se com clareza a
conceitos desenvolvidos em todo o mundo: na
Europa, por Piano, Foster, Rogers, Herzog &
DeMeuron, Hundertwasser, Gaudí; na América
do Norte, pelo site Arquitetos; pelos argentinos
Ambasz e Wright, por Buckminster-Fuller; na
Ásia por Yeang e na África por Michael Pearce.

Ainda há aqueles que acham que a arquitetu-
ra contemporânea (ainda moderna?) não deve-
ria mudar à mercê da necessidade de causar
menos impacto ambiental. E que fachadas e
telhados verdes, placas fotovoltaicas e painéis
para geração de água quente não poderiam ser
considerados elementos do desenho arquitetô-
nico. Estaremos com medo de mudanças?

Este texto tenta mostrar que é exatamente
aqui, na mudança de paradigma do desenho,
que se encontra uma oportunidade para a cria-
ção de uma nova arquitetura tropical que, sem
ser nostálgica, leva em conta o que havia de ver-
dadeiramente bom "nos bons e velhos tempos".
Uma arquitetura que, talvez, poderá ser chama-
da de "retroinovação".

Jörg Spangenberg é arquiteto graduado na
Alemanha com mestrado pela PUC-Rio. Fez
estágio no escritório de Oscar Niemeyer, no
Rio Janeiro, e está doutorando pela Bauhaus
em convênio com a USP; subsidiado pela
Holcim Foundation for Sustainable
Construction. É consultor de projetos
sustentáveis e tem trabalhos desenvolvidos no
Brasil e no exterior. 

Procurando a interação da arquitetura com a natureza: Palácio Itamarati, em Brasília, projeto de
Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx (1957), e desenho preliminar da fachada verde do Masp,
por Lina Bo Bardi (1965)

Acima, à esquerda, projetos
apresentados pelo escritório Tryptique
para o concurso Bairro Novo Barra Funda
(2004). Acima, à direita, proposta para o
retrofit energético do Instituto Goethe,
em São Paulo, apresentado por Baptista,
Haussmann & Spangenberg no concurso
Holcim (2005). À esquerda, idéia de
Marcio Kogan para o concurso fechado
para o Centro Cultural Brasil-España
(2006), em Brasília 


