
Norman Foster graduou-se na Manchester University School of Architecture and

City Planning em 1961 e ganhou uma bolsa de estudos para a Yale University, onde

obteve seu mestrado. Em 1963, fundou o Team 4, com Richard Rogers, e em 1967

estabeleceu o escritório Foster Associates, hoje conhecido como Foster and

Partners, com matriz em Londres e filiais em Berlim e Hong Kong. Na unidade lon-

drina, mais de 400 pessoas – incluindo Foster – trabalham em uma única sala

ampla, com vistas espetaculares para o Rio Tâmisa. 

Foster e os sócios Spencer de Grey, David Nelson e Graham Phillips já receberam

mais de 260 prêmios e citações por excelência e venceram mais de 55 concursos

internacionais. O estúdio ganhou reputação internacional com edifícios como a

sede do HSBC (Hong Kong, 1979-1986), a sede do Commerzbank (Frankfurt, 1991-

1997), o Novo Parlamento Alemão (Berlim, 1993-1999) e o Great Court do British

Museum (Londres, 1994-2000). A produção global do escritório inclui edifícios,

planos urbanísticos e design de produto, design gráfico e de interiores. 

Os projetos mais recentes de Foster são pioneiros em soluções com fontes de ener-

gia totalmente renováveis. Alguns buscam inspiração em tecnologias de ponta, mas

também em esquecidas tradições: é o caso da nova torre Swiss Re, que “torce” o

tradicional pátio interno, lhe dando nova dimensão. 

Outro elemento constante em seus trabalhos é a luz natural, que o arquiteto utiliza

como ferramenta poética (luz/sombra) e ecológica (para reduzir o consumo de energia).

Ao longo de 35 anos de carreira, Foster recebeu cerca de 165 prêmios, destacando-

se a Royal Gold Medal for Architecture do Royal Institute of British Architects (RIBA),

em 1983, a Médaille D’Or da Académie d’Architecture, Paris, em 1991, a Gold Medal

do American Institute of Architects (AIA), em 1994, e o Prêmio Pritzker em 1999.

Na publicação do Prêmio Pritzker, o arquiteto resume sua filosofia de trabalho:

“Acredito que a melhor arquitetura é uma síntese de todos os elementos que separa-

damente compreendem um edifício – a estrutura que o suporta; os serviços que o

permitem funcionar; a ecologia do edifício (se é naturalmente ventilado, se você pode

abrir as janelas, a qualidade da luz); os materiais utilizados, sua massa ou leveza; o

caráter dos espaços; o simbolismo da forma; a relação do edifício com o skyline ou o

entorno; e a forma como o edifício assinala sua presença no campo ou na cidade”.

FOSTER AND PARTNERS

ARQUITETURA É SÍNTESE

Foster 1ª dupla final  19/05/2004  21:38  Page 3



FOSTER AND PARTNERS – SWISS RE e CLARK CENTER

Um dos grandes nomes da arquitetura contemporânea, Norman Foster

sempre esteve na vanguarda da tecnologia e seu trabalho ultrapassa o

rótulo banal de “high-tech”. Descubra por que conhecendo duas obras

recentemente concluídas por seu escritório, Foster and Partners

NOVOS PARADIGMAS

Na página ao lado, a torre da Swiss Re, inaugurada em 27 de abril no centro financeiro de Londres. Com

mais de 46 mil metros quadrados de área de piso, o edifício acomodará cerca de 4 mil pessoas (800 delas,

funcionários da Swiss Re), além de outros inquilinos. Acima, operários finalizam a montagem da estrutura

da cúpula, que abrange os andares 39 e 40

Winnie Bastian

Com 180 metros de altura e um contorno instantaneamente reconhecível, a recém-

inaugurada torre da Swiss Re destaca-se no skyline de Londres. O apelo formal do

edifício projetado pelo escritório de Norman Foster é, no entanto, o aspecto menos

relevante do projeto.

Mais do que audaz em sua forma, o prédio projetado por Foster and Partners para a

companhia resseguradora suíça Swiss Re subverte a concepção da torre de escritó-

rios. O edifício desenvolve idéias exploradas inicialmente no Climatroffice, um pro-

jeto teórico desenvolvido por Norman Foster e Buckminster Fuller no início dos anos

de 1970. A idéia era criar um edifício que tivesse seu próprio microclima. 

Naquela época, sua geometria complexa, com curvas em dois sentidos, teria sido de

difícil construção. Trinta anos depois, tecnologias digitais – como a “parametric

modelling”, originalmente desenvolvida nas indústrias aeroespacial e auto-

motiva – facilitam o projeto e a construção de edifícios como o da Swiss Re.

A forma da torre serve à sua proposta ambientalmente correta, maxi-

mizando a quantidade de luz e ventilação naturais para reduzir de

forma significativa o consumo de energia no edifício – comparado às

torres tradicionais de escritórios, essa redução pode significar até 50%.

A planta circular sofre um afunilamento na base do edifício, o que re-

duz reflexos, melhora a transparência e aumenta a penetração da luz

natural nos pavimentos inferiores. O perfil aerodinâmico faz com que

o vento circule ao redor da torre, minimizando cargas de vento na es-

trutura e no fechamento. O vento não é desviado para o nível do solo

– como acontece em edifícios retangulares –, melhorando o conforto

dos pedestres na base do edifício.

O afinamento do perfil da torre no térreo também ajudou a abrir espaço

para uma praça, cujo espaço é demarcado por muros baixos de pedra,
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que também fazem as vezes de assento. Acessível ao público, o nível térreo da torre

será ocupado por lojas e um edifício separado abrigará um restaurante e um café ao

ar livre que “transborda” para a praça.

Mas a solução mais interessante do projeto são os poços de luz, que percorrem em

espiral o prédio de 40 andares, algumas vezes combinados a jardins. Esses poços

conduzem naturalmente o ar fresco e a luz natural para os interiores dos escritórios,

minimizando a dependência de sistemas artificiais de aquecimento e resfriamento e

também de iluminação artificial. 

A função desses espaços vai além: do ponto de vista social, eles servem para adicionar

diversidade ao edifício – os balcões no eixo de cada poço de luz permitem conexões

visuais entre os andares. Os átrios internos são expressados externamente por meio

de faixas espirais de vidro cinza.

Outra solução ecologicamente correta é a “pele” do edifício, formada por 5.500 pai-

néis de vidros duplos, cujas cavidades atuam como zonas de amortecimento da tem-

peratura externa (reduzindo a necessidade de aquecimento e resfriamento) e são

ventiladas com o ar extraído dos escritórios por exaustão. 

O fechamento dos poços de luz é feito por painéis duplos de vidro que podem ser

Abaixo, sacada se abre para os átrios, que funcionam como poços de luz e ventilação e percorrem o prédio

de forma espiral. Cada andar rotaciona 5 graus em relação ao andar inferior (veja detalhe no pé da página

ao lado, à esquerda), e essa torção promove diferenciais de pressão que estimulam a circulação natural do

ar. No pé da página ao lado, à direita, vista noturna do pórtico de entrada do edifício, definido pela própria

estrutura, apenas sem a “pele” de vidro

Foto Nigel Young/Foster and Partners
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abertos e fechados, combinados a um vidro tingido e um revestimento de alta perfor-

mance que reduz a penetração da radiação solar.

Para combinar ventilação natural e artificial, o edifício se abre e fecha em resposta às

mudanças no tempo, comandado por um sistema inteligente de gerenciamento, que

verifica temperatura, velocidade do vento e intensidade do sol, entre outros fatores. 

Em virtude de sua geometria triangulada, a grelha de aço que forma a estrutura externa

é inerentemente forte e leve, permitindo um espaço interno flexível e livre de colunas.

Coroando o edifício, há uma cúpula envidraçada de 18 metros de altura, cuja estru-

tura se inicia no 39º andar e é formada por uma série de armações feitas de um aço

mais leve que o do restante do edifício. O ápice dessa cúpula, apelidado de “aranha”,

possui uma lente central, feita de uma peça de vidro com 2,4 metros de diâmetro (!).

No 39º andar, um restaurante oferece uma vista espetacular da St. Paul’s Cathedral

e, logo acima, no 40º andar, a cerca de 180 metros de altura, um mezanino permite

vista panorâmica de Londres em 360 graus.

Um paradigma da prática ambientalmente responsável construído com tecnologia

avançada, a torre da Swiss Re serve também como um “lembrete” aos tecnocratas de

que a arquitetura deve levar em conta o elemento humano.

nd Partners
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FICHA TÉCNICA – SWISS RE
Arquitetura: Foster and Partners (Londres, Inglaterra)
Engenharia estrutural: Arup (Londres, Inglaterra)
Engenharia ambiental: BDSP Partnership (Londres,
Inglaterra)

Engenharia mecânica e elétrica: Hilson Moran Partnership
(Hampshire, Inglaterra)
Acústica/Audiovisual: Sandy Brown Associates (Londres,
Inglaterra)
Iluminação: Speirs and Major (Londres, Inglaterra)
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O caráter humanista da arquitetura de Foster é igualmente visível no James H. Clark

Center, um centro de pesquisas da Universidade Stanford, Califórnia, Estados Uni-

dos, projetado em colaboração com o escritório MBT Architecture, de São Francisco.

O edifício foi construído para abrigar o Bio-X, um programa interdisciplinar de pes-

quisa que reúne bioengenharia, biomedicina e biociências. A construção deveria

encorajar encontros eventuais e reuniões informais entre 700 pesquisadores de 23

departamentos da universidade, fomentando a troca de conhecimento. Não se tratava

de um edifício típico de pesquisa.

Inaugurado no final de 2003, o centro abriga, em três andares, laboratórios, escritó-

rios, salas de aula, auditório, restaurante e coffee-shop, organizados em torno de um

pátio, que é o “coração” do projeto: uma grande sala pública, sem portões, que fun-

ciona 24 horas por dia.

O conjunto é composto de três edifícios que se associam em “U”: enquanto o exterior

é formado por ângulos retos – para adequar-se ao plano piloto da universidade, que

data de 1880 –, o pátio central revela uma combinação de curvas. Os dois edifícios mais

longos ondulam um em direção ao outro, conectando-se, no ponto mais estreito, por

finas passarelas. Unificando os três prédios, um grande dossel metálico – suspenso a

cerca de 1,20 metro da cobertura do terceiro pavimento por discretas colunas em aço.

Os laboratórios, fechados por grandes paredes de vidro, voltam-se para o pátio cen-

tral, assim como a circulação dos três pavimentos, que acontece em corredores aber-

tos: o projeto do edifício intencionalmente coloca as pessoas em exibição. 

Os espaços dos laboratórios são amplos e abertos, sem paredes ou fileiras de balcões

que interrompam a continuidade. O mobiliário, com rodízios, pode ser deslocado

quando algum projeto exigir um espaço de trabalho diverso. Todas as necessidades

técnicas – água, gases, exaustores, energia elétrica, eletrônica – são fornecidas pelo

Acima, vista do pátio interno do Clark Center: destaque para o movimento da fachada, obtido graças à planta

curva. Na página ao lado, duas vistas dos laboratórios: espaços amplos e abertos, com a estrutura necessária

(energia elétrica e cabeamento de dados, por exemplo) disponível pelo teto em toda a área do laboratório
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Fotos Robert Canfield/Foster and Partners
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teto e podem ser obtidas em qualquer ponto do laboratório. Assim, amplas áreas podem

ser reconfiguradas para se ajustar às necessidades de diferentes projetos. 

A circulação externa contribui para essa adaptabilidade dos espaços internos, ao

mesmo tempo que permite um pátio mais amplo e mais aberto do que se houvesse

corredores convencionais e reduz os gastos de energia em 15%. Para a circulação

vertical, duas opções: elevadores nos lobbies de cada prédio ou as amplas escadas

externas que interligam os corredores abertos.

Os escritórios individuais, situados dentro dos laboratórios, podem estar na zona de es-

paços fechados, “flutuar” no espaço aberto, ou voltar-se diretamente para o pátio. Em todos

os casos, há privacidade acústica e a possibilidade de privacidade visual, para os pou-

cos momentos em que a interação – linha condutora do projeto – não for desejada. ❉
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FICHA TÉCNICA – CLARK CENTER
Arquitetura: Foster and Partners (Londres, Inglaterra)
Arquitetos associados: MBT Architecture (São Francisco, EUA)
Engenharia estrutural: Middlebrook & Louie (São Francisco, EUA)
Engenharia elétrica: Cupertino Eletric (Cupertino, EUA)

Engenharia hidráulica: Therma (San Jose, EUA)
Engenharia mecânica e hidráulica: Alfa Tech (Santa Clara, EUA)
Acústica: Charles Salter & Associates (São Francisco, EUA)
Paisagismo: Peter Walker (Berkeley, EUA)
Iluminação: Claude Engle (Washington, EUA)

Acima, corte transversal destaca a relação do edifício com o pátio interno, a interligação entre os blocos

pelas passarelas e os corredores externos de circulação, assim como a concentração das estruturas de

serviços entre os andares. Abaixo, a planta-tipo. Na página ao lado, vista do pátio interno a partir da circu-

lação do último pavimento coloca em evidência o grande dossel metálico que unifica os três blocos do conjunto
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THE SAGE – GATESHEAD, INGLATERRA
Localizado na margem sul do Rio Tyne, o edifício reunirá três auditórios: uma

grande sala de concerto (1.650 lugares), uma sala para música de câmara

(400 lugares) e um espaço para ensaios, todos conectados a um enorme sa-

guão envidraçado com vista para o rio. Também fazem parte do programa uma

escola de música (situada sob o saguão) e um centro de informação sobre

música, além de lojas, bares e cafés, totalizando 12 mil metros quadrados de

área construída.

Geograficamente, o complexo preencherá uma lacuna no que diz respeito a

espaços para concertos, já que as alternativas mais próximas estão a mais

de 3 horas de distância (Gateshead tem cerca de 200 mil habitantes e situa-

se no norte da Inglaterra).

Uma cobertura única, composta por 3 mil painéis de aço inox e 250 painéis de

vidro, abarca todo o conjunto. Os painéis, com cerca de 1 x 4 metros cada,

foram projetados para prevenir ruídos em caso de chuva forte. 

Com custo estimado em 70 milhões de libras, o edifício já está em construção

e deve ser concluído até o início de 2005.
Foster and Partners

Richard Davies/Foster and Partners
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ESTAÇÃO AV – FLORENÇA, ITÁLIA
Primeira obra de Foster na Itália, essa estação de trens de alta velocidade será o ponto focal do

novo sistema ferroviário de Florença, com 7 quilômetros de linhas subterrâneas.

As plataformas estarão a 25 metros abaixo do solo e a câmara da estação será um volume único

com 454 metros de comprimento e 52 metros de largura, com uma grande cobertura envidraçada,

sustentada por uma estrutura leve em aço. A cobertura idealizada por Foster é articulada em dia-

fragmas, cuja estrutura variável garante o controle ambiental e acústico, a iluminação natural e a

renovação do ar.

Devido ao grande volume de tráfego, o projeto utilizará materiais com alta resistência e facilidade

de manutenção: concreto, aço inoxidável e vidro. 

A estação terá uma “distribuição vertical”, com o espaço interno aberto a toda a altura, deixando os

trens visíveis desde a superfície. Esteiras inclinadas e escadas rolantes e elevadores ligarão as

plataformas ao térreo (onde estarão concentrados todos os serviços da estação), às saídas para o

terminal de ônibus, à parada do bonde, aos táxis, aos estacionamentos e às plataformas dos trens

regionais. Com mais de 45 mil metros quadrados, a estação custará cerca de 240 milhões de euros.

A construção está prevista para ter início em 2005 e ser concluída em 2009.
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SCOTTISH GAS (CENTRICA) – EDIMBURGO, ESCÓCIA
Inaugurada em novembro de 2003, a sede da companhia Scottish Gas tem um proje-

to baseado na flexibilidade: a longo prazo, pode ser dividida e reconfigurada inter-

namente para atender a novos usos.

O edifício possui cerca de 10.500 metros quadrados, que acomodam 1.800 pessoas

em dois turnos: um “espaço de trabalho funcional de alta densidade”, como define

Foster. O térreo reúne salas de reunião, administração, tecnologia de informação,

saúde ocupacional e restaurante para o staff. Os outros três andares, interligados

por elevadores e escadas em balanço, são ocupados pelo call center da empresa.

Com planta em U, o edifício organiza-se em torno do átrio central, coberto com uma

clarabóia em vidro branco, pelo qual a luz natural difusa penetra no espaço. Nos an-

dares superiores, espaços de descontração se abrem para o átrio e para passarelas

que ligam os dois lados do prédio. Brises horizontais em alumínio dispostos de for-

ma ritmada cercam o edifício, trazendo movimento à fachada envidraçada.

Foster and Partners

nd Partners
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