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Sustentabilidade no design de interiores
Siân Moxon, professora de design sustentável na London Bank University,
Inglaterra, apresenta de uma forma prática no livro Sustentabilidade no
design de interiores um guia dos fundamentos do projeto sustentável e
diretrizes para a escolha de materiais, sistemas energéticos e hidráulicos e
métodos construtivos sustentáveis.
Direcionado para estudantes, profissionais de design de interiores e a todos
que são comprometidos com a incorporação de princípios ecorresponsáveis no
desenvolvimento de projetos, este livro é ilustrado com dezenas de fotos de
projetos e 161 endereços de sites de todo mundo que são referências úteis
para designers como: guias práticos de produtos, sistemas de certificação,
organização para sustentabilidade, fabricantes, fornecedores de produtos
sustentabilidade, imprensa entre outros.
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As mudanças climáticas, a diminuição dos recursos naturais e a escassez de
água são alguns dos problemas ambientais gerados pela atividade humana no
mundo atual. Diante do grande impacto ambiental causado pela indústria da
construção civil, todos os profissionais desse setor precisam reavaliar seus
princípios e formas de atuação como afirma a autora no livro:
“Os designers de interiores podem, portanto, fazer uma grande diferença, tanto
através de seu papel criativo em projetos quanto em sua capacidade de
influenciar a equipe de projetos mais amplamente. Esse aspecto deve ser visto
como um desafio e não como um fardo...” afirma a autora.

A maioria das informações sobre projetos sustentáveis, em livros ou websites,
foca a arquitetura e a legislação que os governos têm criado para combater a
mudança climática. As ferramentas de avaliação têm sido tipicamente
desenvolvidas com edifícios inteiros tradicionalmente concebidos para durar
muitos anos enquanto, as suas áreas internas, frequentemente são projetadas
para ter uma vida curta como Siân Moxon lembra:
“Em um mundo ideal, um designer conceberia e desenvolveria a melhor
solução possível para um escopo de projeto e espaço específico,
experimentando uma suave transição da prancheta desenho para o canteiro.
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Infelizmente, este é um cenário não realista, já que muitas influências externas
impedirão um processo perfeito. Na mesma moeda, outras restrições de
projeto – tais como custo, o trabalho dentro de um invólucro existente e a
resistência da equipe de projeto podem entrar em conflito com o desenho
sustentável”.
Siân Moxon é arquiteta especializada em sustentabilidade nas áreas de
habitação e conservação. Desde 2002, atua no renomado escritório de
arquitetura e design de interiores Jestico+Whiles, do qual se tornou associada
em 2008, e dirige a equipe especializada em sustentabilidade. Entre os seus
projetos realizados estão o Royal Quay e Wakering Road Foyer, em Londres.
Leciona design sustentável na London Bank University.
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