Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Daniela Jorge de Melo

Janelas da Vila Mariana: Ecos do Modernismo

São Paulo
2013

Daniela Jorge de Melo

Janelas da Vila Mariana: Ecos do Modernismo

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia
(Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr.André Luiz Gonçalves Scabbia(Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr.Ademir Pereira dos Santos (Convidado)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Profª. Drª. Maria Lúcia Bressan Pinheiro (Convidada)
Faculdade Arquitetura e Urbanismo

Daniela Jorge de Melo

Janelas da Vila Mariana: Ecos do Modernismo

Dissertação apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo – IPT, como parte dos
requisitos para obtenção do título de
Mestre em Habitação.

Área de Concentração: Tecnologia de
Construção de Edifícios – TCE
Orientador: Prof. Dr. André Luiz
Gonçalves Scabbia
Coorientador: Marco Antonio Gomiero
Oricolli

São Paulo
Out./2013

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

M528j

Melo, Daniela Jorge de
Janelas da Vila Mariana: ecos do modernismo. / Daniela Jorge de Melo. São Paulo,
2013.
250p.

Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia
em Construção de Edifícios.

Orientador: Orientador: Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia
Coorientador: Marco Antônio Gomiero Oricolli

DEDICATÓRIA

Dedico sempre a meu Pai (Sr. Trindade), o grande incentivador do estudo, pessoa
mais dedicada e com uma das mais bonitas histórias que conheci em minha vida.
A meu marido e companheiro, Ricardo, pessoa que de forma sempre amorosa divide
todos os momentos a meu lado, pessoa com quem eu me orgulho muito por dividir
minha vida.
A minha mãe, parceira Célia, sem ela nada andaria, nada funcionaria.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a conclusão
deste Mestrado: - minha tia Maria Helena, Beth, Aléssio, minha mãe Célia, meu pai
Trindade, ao João Victor e aos proprietários que me deixaram entrar em suas
residências.
A meu marido e companheiro, Ricardo Buturi, pela parceria, assistência e enorme
ajuda por toda a jornada deste mestrado e principalmente na dissertação.
A professora Maria Lúcia Bressan por aceitar o convite de participar da minha banca
de defesa e contribuir com seu conhecimento.
Ao professor Ademir Pereira dos Santos por aceitar participar da banca avaliadora
da dissertação de mestrado, favorecendo-a com suas observações sempre
enriquecedoras.
A meu orientador, André Scabbia, pela orientação, pelo voto de confiança, e por ter
acreditado em algo que nem eu mesma pude enxergar.
Finalmente, agradeço a

meu coorientador, Marco Oricolli, que me orientou

sabiamente durante a construção desta dissertação, pela paciência e pelas
incansáveis horas de tantas dúvidas e muita ajuda.

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo o levantamento de obras de
edificações modernistas da região da Subprefeitura da Vila Mariana, a fim de
registrar o que foi sucedido no mesmo bairro onde se encontra, até hoje, a Casa
Modernista, construída por Warchavichik no ano de 1929 – a primeira manifestação
moderna concretizada no Brasil. O levantamento dessas edificações foi realizado
com base em referências bibliográficas, onde foram estudadas suas origens, seus
princípios e linguagens.Após visitas em campo e tomadas fotográficas das fachadas,
foram definidas como objetos de estudo as janelas, um dos elementos muito citados
ao se estudar o modernismo e sua evolução prática em termos arquitetônicos.O
estudo das janelas se constitui no detalhamento do desenho de cada uma delas e a
avaliação de suas qualidades quanto à iluminação que trazem ao ambiente, à
ventilação, à ergonomia, além de suas tipologias e os materiais de cada uma das
composições.Os detalhamentos foram feitos com base nos registros fotográficos,
medições e vistorias nas edificações e representados de forma detalhada em
desenhos técnicos que ilustram dimensões e

medidas retratando a tipologia de

cada janela.

Palavras Chaves:Modernismo; Vila Mariana; Janelas.

ABSTRACT
Inserir o titulo da dissertação em inglês, centralizado e em negrito
This study is aimed to survey the modernist works of the borough of Vila Mariana, in
order to record what was succeeded in the that neighborhood where we can find the
tumbled Modernist House, made by Warchavichik in 1929 - the first modern manifestation
made in Brazil. The survey of these buildings was based on bibliographic references, which
studied its origins, its principles and languages. After field visits, and photographic surveys of
the façades the windows were defined as objects of study ,as they are one of the very
elements cited by studying modernism and its practical progress in architectural terms. The
study of windows constitutes the detailed design of each type and evaluates their qualities
as they bring enlightenment to the environment, ventilation, ergonomics, and also studies
their typologies and the materials of each of the compositions. Recitations were based on
photographic records, measurements and surveys in buildings, and were represented in
detail on technical drawings and their measures.

Keywords: Modernism; Vila Mariana, Windows.
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1 INTRODUÇÃO

A região da Subprefeitura da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, foi escolhida
como cenário de estudo por ser conhecida como o local onde se deu a primeira
manifestação do estilo modernista no país, na Rua Santa Cruz, pelo Arquiteto Gregory
Warchavchik.A região ainda abriga diversas edificações desta corrente arquitetônica que
foram objeto de análise para compor o presente estudo. (Ver figura 1)
Figura 1 - Mapa Subprefeitura de Vila Mariana

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, 2010
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Além da arquitetura moderna, a região estudada abriga uma mescla de estilos e
classes sociais, como resultantes

de diferentes culturas e

épocas. Esta mescla em

harmonia representa o cosmopolitismo que tanto caracteriza a cidade de São Paulo.
A região da Subprefeitura da Vila Mariana, ocupada inicialmente por
habitantes predominantemente de classe média, em grande parte
imigrantes, contempla ainda algumas centenas de exemplares da
arquitetura dos séculos XIX e XX, com uma nítida mescla de influências
arquitetônicas europeias e inúmeras edificações cujas intenções plásticas
não são facilmente rotuláveis sob uma ótica de classificação estilística –
“talvez por adaptarem elementos apropriados de estilos eruditos sem ter
entendido o significado dos agenciamentos atraentes” (LEMOS, 1989) ou
por serem resultado de caracterizações individuais de seus proprietários. O
fato é que mesmo a grande massa das edificações dos séculos passados
que remanescem nessas regiões não representam um estilo comum,
prevalecendo como padrão justamente a falta de padrão. Em função de
suas características definiu-se a Vila Mariana como o local ideal para a
realização do presente trabalho.” (ORICOLLI, 2011,p.22)

No presente estudo foram

analisadas as janelas das obras modernistas

encontradas na região com base em levantamento fotográfico, detalhamento e análise
precisa de seus elementos, observando suas características relacionadas às suas
funções básicas: Iluminação; ventilação; ergonomia; tipologia e materiais.
Conforme BRUAND (2010), a reflexão acerca dessa manifestação modernista no
Brasil teve entre seus primeiros formuladores Gregori Warchavchik (dentre outros
arquitetos), tomando como foco, inicialmente a Vila Mariana, onde foi construída a
primeira residência modernista do Brasil. Tratava-se de sua própria casa e enfrentou
dificuldades diversas,pela falta de técnicas atualizadas em São Paulo, tais como materiais
e mão de obra locais, e ainda a não aprovação por parte de órgãos públicos para edifícios
não ornamentados na década de 1920.
A adoção das idéias modernistas se justificava por sua praticidade e versatilidade
em termos do projeto e o conceito de liberdade dos elementos arquitetônicos,

suas

funções e adaptações ao clima brasileiro, através de um conceito que o modernismo
propiciava.
A janela,no modernismo, traz uma tarefa estratégica para as construções
modernistas,em que as grandes aberturas integram ao ambiente interno a paisagem
externa que passa a ser como um pano de fundo para os ambientes, oferecendo
possíveis diálogos entre o espaço interior e o exterior das edificações.
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Com o processo da renovação da linguagem arquitetônica, cujo objetivo
era a conquista da autonomia e da independência das partes (Kaufmann,
1985), a janela passa a ter significado e especialidades isoláveis, o que
ocorrera para um papel definitivo e estrutural na linguagem da arquitetura
(um dos expoentes desse processo renovador, projeta edifícios onde as
janelas aparecem nuas, sem nenhuma moldura, na parede lisa. Não há
edículas, ornamentos, pilastras ou frontões, há uma valorização do caráter
funcional da janela: uma abertura na parede que por sua vez, delimita um
espaço, antes de servir como fundo para uma série de relevos. A janela
assume nitidamente o papel de protagonista na composição da fachada. O
novo sistema estrutural derivado da aplicação do ferro levou
necessariamente ao aumento dos vãos, o que ocasionou uma ruptura com
ritmos de fachada dados sobretudo pela prática construtiva da alvenaria
estrutural.”(JORGE, 1995, p.86,88)

A norma ISO 6241: 1984 Performance standards in building - Principles for their
preparation and factors to be considered (ISO, 1984) é uma ferramenta de apoio ao
projeto, uma vez que define as exigências dos usuários e as expressa sob a forma de
requisitos de desempenho que definem as condições que a construção deve atender. Os
critérios de desempenho definidos pela Norma (quatorze no total) são itens que
representam exigências do usuário. Concentrou-se este estudo na abordagem das
características relativas aos itens “Pureza do Ar”, “Conforto Visual” e “Ergonomia”
particulares de cada janela estudada.
Como um dos principais elementos construtivos que compõem as fachadas –
principalmente as modernistas – e pela adaptabilidade ao meio (como melhoria de
ventilação e iluminação),a janela foi escolhida como principal objeto do presente estudo. A
partir do levantamento de construções modernistas localizadas na Subprefeitura Vila
Mariana, estas foram classificadas em partidos arquitetônicos e suas janelas foram
detalhadas

nos

estudos

de

caso,

estudando

suas

principais

características

ergonômicas,de iluminação,de ventilação das obras, bem como as tecnologias aplicadas.
Tais itens de desempenho, que embasaram as análises das janelas, abrangem
principalmente os seguintes aspectos observados: a ventilação (principal aspecto do item
“pureza do ar”); a iluminação e o contato visual entre o interior e o exterior da edificação
(aspectos do “conforto visual”); e ergonomia, no que diz respeito ao conforto e facilidade
no manuseio, limpeza e outras questões correlatas aos movimentos da janela (aspecto
tratado em conjunto com a uso das janelas, por ter-se considerado um aspecto
intimamente relacionado).
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A necessidade de estudar estas construções justifica-se pela localização das
edificações modificadas em São Paulo, onde ainda se encontram muitas edificações com
características deste movimento.
Por meio do grande crescimento da região da Subprefeitura da Vila Mariana, podese notar grande especulação imobiliária, e assim grande quantidade de casas demolidas,
tornando este trabalho um levantamento dos patrimônios modernistas encontrados na
Subprefeitura da Vila Mariana.

Figura 2 - Mapa de lançamentos no Município de São Paulo

Fonte: Guia Qual Imóveis, Jan 2013

Assim, por meio de levantamento fotográfico e da identificação das edificações
modernistas desta região, é possível observar como a linguagem modernista é usada e
como ela tem sido aplicada, e ainda mantida, até os dias de hoje.
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1.1 Objetivos e premissas
O Objetivo do presente trabalho é identificar e caracterizar

obras com

características modernistas na Vila Mariana, focando como principal elemento da fachada
o detalhamentos de janelas, considerando suas principais características relativas às
necessidades do usuário quanto ao conforto visual, pureza e ergonomia.
1.2 Método de Trabalho
Foram realizadas pesquisas bibliográficas com base nos estudos, histórias de
construções e manifestações modernistas para contextualizar o universo de estudos bem
como as teorias aplicadas à linguagem das edificações.
Dentro desse universo de pesquisa, foram estudadas vinte e cinco residências
ícones do modernismo, com enfoque nas janelas, elemento que, no modernismo, se
apresenta de forma significativa, principalmente nos fechamentos, às vezes totais, das
edificações.
Para a realização das análises, foram consideradas as fachadas das edificações e
seus elementos de composição, dentre os quais focaram-se as janelas como objetos a
serem detalhados. Neste tipo de

arquitetura, por se tratar de uma vertente livre de

rebuscamentos e adornos, são encontrados em muitas janelas modernistas inovações em
seus detalhes, as quais as diferenciam de muitas outras janelas das arquiteturas que as
precederam.
ORICOLLI (2011)serviu como base para delimitar o objeto de estudo - a janela –
dentro de seu partido Modernista, que será apresentado como principal objeto de
trabalho. As pranchas apresentas pelo autor foram utilizadas para o detalhamento das
janelas modernistas.
Foi delimitado como local de estudo de campo a região da Subprefeitura da Vila
Mariana e realizada a identificação

de suas construções modernistas através de

levantamento fotográfico (pesquisa de campo) e divididas em partidos.
Como apresentação de resultados iniciais de pesquisa, foram feitos os
detalhamentos e desenhos nas pranchas com base nos itens levantados e apresentados
na dissertação de Marco Oricolli.
Tendo as necessidades do usuário como premissas a serem atendidas pelas
janelas, estas foram escolhidas com base nos requisitos da norma ISO 6241: 1984
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Performance Standards in building – Principles for their preparation and factors to be
considered (Normas de desempenho em edificações – Princípios para suas preparações
e fatores a serem considerados ISO, 1984), onde foram escolhidos três principais critérios
de desempenho: pureza do ar, conforto visual e ergonomia. A escolha dos critérios,
dentre os 14 (quatorze) da Norma, considerou os dois primeiros como funções das
aberturas da edificação, entrada de iluminação e ventilação, essenciais ao usuário e
possíveis de uma análise comparativa. O terceiro critério foi escolhido em função de ser
do maior interesse como resgate do desenho no sentindo da qualidade relativa ao
manuseio e dispositivos de manobra.
Complementando a análise dos três critérios de desempenho que foram
determinados, foram totalizados seis critérios observados: Conforto Visual; Pureza do Ar;
Ergonomia e Usabilidade; Tipologia de Janela; Material de Construção; Partido
Arquitetônico.

Figura 3 - Etapas do trabalho

DEFINIÇÃO DO TEMA E
1ª ETAPA

OBJETIVOS DO TRABALHO

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E
2ª ETAPA

MÉTODOS DE ANÁLISE

PESQUISA DE CAMPO E
3ª ETAPA

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

RESULTADOS DAS ANÁLISES
4ª ETAPA

CONCLUSÕES FINAIS

(Fonte: Elaborado pelo Autor.)
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1.3 O conceito do modernismo: liberdade para construir
A arquitetura modernista, desde suas primeiras manifestações, na década de 1920,
havia buscado contribuir para a solução da construção em massa, racionalizada, que
permitiria a estandardização e a pré-fabricação, acelerando o desenvolvimento
tecnológico da indústria da construção, reduzindo o preço da habitação e democratizando
o acesso a habitações de dimensões mínimas, mas construídas segundo princípios de
qualidade, salubridade e funcionalidade.
(...) os pilotis, ao mergulhar nos declives, dariam suporte a casa
pura, criariam gratuitamente espaços utilizáveis, permitiram que
se plantassem árvores e se formas sem gramados, substituindo
uma paisagem de pedra, melancólica e medievalista, por
espaços verdejantes e contínuos, no meio dos quais surgiriam
apenas os prismas das residências. (CORBUSIER, 2004. P. 61)

Le Corbusier passa a citar os cinco pontos da arquitetura moderna apresentando
assim ao mundo uma forma resumida dessas novas possibilidades, definidas como:
1. Planta Livre: através de uma estrutura independente permite a livre locação das
paredes, já que estas não mais precisam exercer a função estrutural.
2.Fachada Livre: resulta igualmente da independência da estrutura. Assim, a
fachada pode ser projetada sem impedimentos.
3.Pilotis: sistema de pilares que elevam o prédio do chão, permitindo o trânsito por
debaixo do mesmo.
4.Terraço Jardim: "recupera" o solo ocupado pelo prédio, "transferindo-o" para cima
do prédio na forma de um jardim.
5.Janelas em fita: possibilitadas pela fachada livre, permitem uma relação
desimpedida com a paisagem.
O conceito de liberdade tão efusivamente aplicado tem justificação: o uso de pilotis
liberando o térreo e o transformando em uma extensão da rua, independência entre
estrutura e vedações, o que permite a planta livre, aumentando a possibilidade de abrir
visuais que liguem o interior ao exterior, o uso da cobertura jardim, a devolução da área
de implantação do edifício e planta livre, a liberdade compositiva funcional além da
circulação livre, que permite também relação direta com a paisagem.
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A liberdade para construir trazida pelo modernismo resulta na interligação dos
cinco pontos citados acima, onde um completa o outro e resulta em partidos
arquitetônicos
Os pilotis se caracterizavam como elementos de transição entre o objeto
arquitetônico e o solo liberando-o para livre circulação, deixando o solo virgem e a
paisagem intacta, garantindo a integridade formal da arquitetura purista sobreposta às
características particulares de cada terreno, acentuando o domínio da edificação sobre o
entorno.(Figura 4)
Figura 4 - Conceitos do Modernismo

(FONTE: Elaborado pelo autor)

Dessa forma,vê-se resolvido um problema técnico funcional possibilitando a livre
circulação de pessoas e veículos sob a casa, que da mesma maneira se exige uma
solução para o chão, unindo ao mesmo projeto topografia, pavimentação e ajardinamento,
onde o jardim do fundo e o da frente se unem transformando-se em um só, acomodando
a paisagem e dando uma sensação de bem estar solucionada pelo novo partido.
A partir da conceituação de arquitetura moderna proposta por (ARGAN, 1992 apud
PINHEIRO, M. L. B., 1997 p. 206):
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1) A prioridade do planejamento urbano sobre o projeto arquitetônico.
2) O máximo de economia na utilização do solo e na construção, a fim de
poder resolver, mesmo que no nível de um ‘mínimo de existência’, o
problema da moradia.
3) A rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como
deduções lógicas (efeitos) a partir das exigências objetivas (causas).
4) O recurso sistemático à tecnologia industrial, à padronização, à pré fabricação em série, isto é, a progressiva industrialização da produção
de topo, tipo de objetos relativos à vida cotidiana (desenho industrial).
5) A concepção da arquitetura e da produção industrial qualificada como
fatores condicionantes do processo social e da educação democrática
da comunidade.

Usando como base os 5 elementos da arquitetura moderna, foram apresentadas ao
logo do tempo adaptações ao clima em alguns elementos construtivos inseridos nas
construções modernistas.Le Corbusier comentou em certa ocasião que “uma janela pode
ter um comprimento de 10 metros para uma casa unifamiliar e de 200 para um
palácio”.(MELENO, 2004)
Estes argumentos propiciaram a extensão da arquitetura moderna que evidencia a
necessidade, em climas quentes, de se corrigir o pano de vidro com um sistema auxiliar,
como elementos de sombreamento que poderiam trazer maior conforte térmico para
dentro das edificações diminuindo a incidência solar nas mesmas.
1.3.1 Brises:

Brises eram usadas para proporcionar sombreamento nos ambientes internos, uma
vez que imensos panos de vidro podiam causar e proporcionar significativo aumento de
temperatura interna.Como exemplificado no Instituto de Educação de Pernanbuco (1956),
em Recife, de Marcos Domingues e Carlos Corrêa Lima. Destaque para os brises
verticais na fachada oeste, que se projetam em relação ao plano dos pilares, fazendo com
que não sejam vistos da fachada.Ver figura 5.
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Figura 5 - Instituto de Educação de Pernambuco (1956), em Recife, de
Marcos Domingues e Carlos Corrêa Lima.

(FONTE: Revista Au,2010)

1.3.2 Elementos Vazados
Os elementos vazados têm o objetivo de maior sombreamento e conforto, além da
estética criada como elemento de fachada, permitindo um jogo de luz no interior das
edificações,

podiam

ser

encontrados

brancos

ou

coloridos

criando,

além

do

sombreamento, uma textura nas fachadas das edificações.

Figura 6 - No edifício do CFCH (1955), em Recife, de Filippo Mellia,
destaque para o uso de Elementos Vazados cerâmicos em sua cor.

Fonte: Revista Au, 2010
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5.8.3 Pilotis:
O uso de pilotis, liberando o térreo e transformando-o em uma extensão da rua,
independência entre estrutura e vedações, aumenta a possibilidade de abrir visuais que
liguem o interior ao exterior, a cobertura jardim, a devolução da área de implantação do
edifício e planta livre, a liberdade compositiva funcional
Além da adaptação ao clima, a estrutura independente permitia elevar a edificação
do solo, permitindo maior permeabilidade dos ventos, aumentando o meio de contato de
cada edificação com o meio externo, provocando maior resfriamento da estrutura.Ver
figura 7.
Figura 7 - Esquema estrutural Domino de Le Corbusier

Fonte: Corbusier, 1981

1.3.4 Janelas
A estrutura independente permitia grandes aberturas de vãos, onde se podia
conceber o conceito da edificação se adaptando ao meio e trazendo o mesmo para dentro
da edificação, através das vistas que as grandes janelas permitiam através da estrutura
independente.
1.3.5 Terraço Jardim:
O uso de terraços jardim sobre a estrutura agora independente trazia grande ganho
no conforto térmico uma vez que a vegetação absorve parte da radiação solar,
protege a laje de cobertura e ameniza ganho térmico do ambiente construído.
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1.4 Características físicas e climáticas do meio brasileiro
O território brasileiro possui uma grande extensão geográfica: 8.514.000
quilômetros quadrados, assim podemos encontrar em um único país diferentes tipologias
físicas e climáticas.
A diversidade de formas de relevo, a altitude e a dinâmica das correntes e massas
de ar possibilitam uma grande diversidade de climas no Brasil.
1.4.1Adaptabilidade ao meio: Janelas para ventilação
As grandes intervenções nos terrenos, principalmente aquelas que ocorreram nas
grandes especulações imobiliárias tem projetos individuais também permitiram aos
arquitetos grande variedade em seus programas e projetos, sejam eles em grandes
edifícios,residências e solos bem acidentados observa-se o uso intenso de pilotis, uma
das arquiteturas mais marcantes da nova arquitetura brasileira.
O estilo modernista estava totalmente inserido no meio por ser um estilo que não
se importava apenas com o objeto construído e sim com a construção de uma paisagem,
a partir de um partido consciente cumprindo a função de se adaptar ao meio.
Além da condição de se edificar acima do solo eliminando a umidade, através dos
pilotis, pois tinham a função de levantar a edificação do solo arejando-o e proporcionandolhe sol, com higiene, sem epidemias, o que permitiu envolver e preservar o verde, com
vistas para a paisagem, caminhando no solo sem obstáculos.
O clima brasileiro foi o fator que mais interferiu na arquitetura. O país está
localizado entre os Trópicos de Capricórnio e Equador (zona tropical), apresentando
assim temperaturas bastante elevadas durante o verão e grande umidade devido aos
longos períodos de chuvas.
Assim, o primeiro desafio para os arquitetos era: combater o calor e o excesso de
luminosidade provenientes de uma insolação intensa.
Para o período colonial já eram partidos adotados: casas com amplos beirais (que
tinham como função também combater as fortes chuvas locais), generosas varandas das
casas rurais, casas com recuos laterais (ou centralizada no lote) e grossas paredes.
Já a arquitetura moderna, utilizou-se do clima para fazer uma releitura em seus
projetos, permitindo assim aberturas dos edifícios para seu exterior, proporcionando-lhes
além da maior penetração do ar e da luz, melhor visibilidade da natureza ao redor da
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edificação, trazendo-a para dentro de seus edifícios, segundo os princípios de Le
Corbusier.
Para o clima local, foi necessário desenvolver novas técnicas e soluções para
combater e se adaptar à forte insolação: assim foi idealizado por Le Corbusier o Brisesoleil no projeto de urbanização de Argel (1930-1934), mas as devidas adaptações foram
feitas posteriormente por arquitetos brasileiros, devido ao clima tropical encontrado no
Brasil.
A partir disso foram desenvolvidos vários estudos sobre fachadas que
interessavam a nosso país e chegou-se à seguinte conclusão: era desnecessário o uso
de brises na face sul e leste (nascente) das edificações, e necessárias ao norte e ao
oeste (poente). Esses elementos de sombreamento eram feitos em geral por lâminas
paralelas, fixas ou móveis – estas mais eficazes, pois podem ser posicionadas conforme a
orientação do sol, assegurando ainda a visibilidade.Sua funcionalidade apresenta-se no
inverno, quando o sol está relativamente baixo no horizonte, penetrando profundamente
nas dependências.
Foram mantidas as varandas e corredores externos (amplos espaços livres
cobertos), possíveis para as novas técnicas construtivas,pois era normal encontrar térreos
total ou parcialmente livres, empregados pelo pilotis e grandes terraços ou sacadas
pretendidas pela projeção de laje em balanço.
Ainda sobre o problemas de altas temperaturas, demandou-se a preocupação dos
arquitetos brasileiros com um sistema eficiente de circulação de ar onde a solução mais
racional seria uma ventilação cruzada de ar, com estabelecimento de correntes de ar
cuidadosamente estudadas que atravessam o edifício de ponta a ponta, sem criar
qualquer desconforto para os que nele vivem, resultado obtido através de paredes
internas rebaixadas, não alcançando a altura do teto, ou até mesmo o térreo aberto em
pilotis.
A captação das águas de chuva, anteriormente feita através de telhados inclinados
e grandes beirais, passa a ser feita por lajes impermeabilizadas, porém um sistema
construtivo caro e ainda pouco eficiente, por isso ainda se viam algumas adaptações à
nova linguagem como esconder telhados por trás de platibandas, um modo de dar a
impressão de existir na edificação uma laje impermeabilizada.
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Uma forma inovadora muito usada e mantida na era modernista foi o telhado
inclinado para escoamento da água, onde foram evidenciadas novas formas,
simplificando esteticamente a solução anteriormente usada com o telhado em mais de
uma água, ou até mesmo exibindo telhados de duas águas com calha central,
simplificando canalizações.
Outra solução muito usada nesse tipo de construção, ainda devido às chuvas,
foram as marquises que possibilitavam em alguns partidos arquitetônicos a proteção
contra chuvas.
O clima brasileiro também era motivo de preocupação para os arquitetos no que se
refere aos acabamentos e manutenção das edificações, pois era importante a escolha de
bons materiais devido à intensidade das chuvas. Daí o uso de revestimentos na fachada
como azulejos e mármores nas paredes externas dos edifícios, mantendo a conservação
como nova por longo tempo em muitos dos edifícios, além de ser um ótimo isolante
térmico e imune ao mofo.
A umidade também era um aspecto importante para a escolha entre o emprego do
aço e do concreto armado na estrutura, considerou-se que além do concreto em alguns
partidos dar muito mais liberdade, o revestimento e a impermeabilização das fachadas
ficavam muito mais fáceis de ser empregados para a conservação dos edifícios.
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2 ANÁLISE DAS JANELAS DAS CASAS ÍCONES DO MODERNISMO
Para a análise das casas ícones do modernismo, bem como para selecionar a
tipologia de suas janelas, foram analisadas vinte e cinco construções modernistas que
serão a base para a seleção dos partidos.
A nova maneira de fazer arquitetura introduzida no início do século XX com o
adoção da arquitetura moderna, baseada nos cinco pontos principais do modernismo –
pilotis, terraço jardim, planta e fachadas livres e janela em fita (BRUAND, 2000) – trouxe
consigo um desafio: repensar como a arquitetura lida com as consequências das novas
atitudes projetuais para o conforto ambiental.
O uso dos cincos pontos citados acima propiciavam interligados entre si grande
adaptabilidade ao meio.
A arquitetura sendo um jogo sábio, correto e magnífico dos volumes
reunidos sob a luz, o arquiteto tem por tarefa fazer viver as superfícies que
envolvem esses volumes, sem que essas, tornadas parasitas, devorem o
volume e o absorvam em seu proveito: triste história dos tempos
presentes.
Deixar a um volume o esplendor de sua forma sob a luz mas, por
outro lado, consagrar a superfície a tarefas quase sempre utilitárias, é verse obrigado a encontrar na divisão imposta da superfície as linhas
reveladoras, as geratrizes da forma. Em outras palavras, uma arquitetura é
uma casa, templo ou fábrica. A superfície do templo e da fábrica é, na
maioria dos casos, uma parede furada de portas e de janelas; esses
buracos são amiúde
destruidores de formas; é preciso torná-los
reveladores de formas. (Corbusier, 2011, p.21)

A construção sobre pilotis, por exemplo, proporcionou ganhos ao conforto térmico,
uma vez que a elevação da construção do solo permite maior permeabilidade dos ventos,
além do aumento da área de contato da envoltória da edificação com o ar externo,
provocando maior resfriamento de sua estrutura.
Com a eliminação das paredes autoportantes, a prática da planta livre tornou
possível maior permeabilidade entre os espaços interiores e consequente permeabilidade
à circulação dos ventos e luz natural, beneficiando o conforto térmico e o luminoso.
As fachadas, agora livres, tornaram possível o uso dos grandes panos de vidro e,
consequentemente, maiores áreas de captação de luz natural representando por outro
lado, grande desafio para o conforto térmico, uma vez que no caso da ausência de
proteção adequada, as transparências favoreceriam a formação do efeito tipo estufa.
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Desta forma, tornou-se imprescindível nos projetos de arquitetura a previsão de
elementos para proteger as fachadas mais expostas à incidência solar, de acordo com
sua orientação. Elementos de sombreamento e redirecionamento da luz natural como os
brises-soleil, representativos dos projetos modernistas, somados a criteriosos estudos de
implantação permitiram a exposição das fachadas sem o possível desconforto causado
em sua ausência, permitindo a entrada seletiva da luz natural, em sua parcela difusa ou
indireta refletida pelo entorno, sem prejuízo ao conforto térmico e luminoso.
O partido arquitetônico tem nas soluções adotadas nas fachadas modernistas um
dos principais motivos da difusão do movimento moderno. Os usos abundantes do vidro,
das janelas em fita e dos elementos de proteção solar faziam das fachadas modernistas a
própria exposição do seu estilo. Esses elementos, ao mesmo tempo em que
caracterizavam a arquitetura moderna com sua carga simbólica, eram responsáveis por
aspectos de conforto ambiental proporcionado no interior da edificação (BARBOSA,
2005).
2.1 Casa para Frederick C. Robie, em Chicago, Ilinóis, 1906 – 1910, Frank Lloyd
Wright
A casa constitui uma importante transformação para Wright sobre a decomposição
volumétrica e leveza dos volumes. A construção tinha coberturas pouco inclinadas, muito
salientes, beirais baixos, muros e jardins afastados das casas para conseguir os efeitos
de horizontalidade já pretendidos. A composição arquitetônica total do edifício trabalha o
tema do disfarce da verticalidade por meio de um sistema de alinhamentos horizontais
tornando ainda mais evidente pelos generosos beirais, conforme figura 8.
Figura 8 - Fachada principal: horizontalidade nos
beirais com grande avanço.

Fonte: Gossel, 1996, p.66.
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A implantação se organiza na relação entre dois triângulos desalinhados. O
primeiro deles constituído por um único grande ambiente dividido ao meio pela lareira,
acolhe os espaços mais representativos da casa, no térreo a sala de bilhar e a sala de
jogos; no primeiro pavimento, a sala de estar e de jantar. No outro retângulo estão
dispostos sempre em dois níveis, os serviços e os espaços para empregados. Na junção
dentre duas partes, Wright posiciona a entrada, as escadas e, em um pavimento mais
alto, os quartos.
Figura 9 – Plantas da residência para Frederick C. Robie

Fonte: Gelmini, 2011, p. 26

O exterior se caracteriza pela alternância de setores envidraçados e alvenaria de
tijolos vermelhos, enquanto o desenho dos interiores e da mobília completa em harmonia
com o caráter geral da residência.
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Figura 10 – Interior da residência

Fonte: Gelmini, 2011, p. 27

Segundo Gossel, Wright dedicava em suas primeiras construções muita atenção
aos efeitos das aberturas da edificação, incluindo faixas verticalizadas no partido. Não era
adepto à janela estilo guilhotina, dando preferência ao estilo europeu, por onde, através
dos vitrais, Wright inseriu grande efeito no interior da construção, pois a luz se filtra pelos
vidros coloridos e seus desenhos orgânicos, em ascensão, simbolizando o crescimento
natural.
Figura 11 – Vidros com Desenhos

Fonte: Highsmith, C., 2006
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Figura 12 – Janelas vistas de fora

Fonte: Highsmith, C., 2006

2.2 Fábrica dos motores pequenos da AEG (Companhia Elétrica Geral na
Alemanha), em Berlim, 1910 – 1913, Peter Behrens
Em 1907, o diretor da AEG (Companhia Elétrica Geral na Alemanha) confia a Peter
Behrens o encargo de consultor artístico de toda a sua indústria desde os edifícios aos
produtos de publicidade.
Assim,Peter Behrens constrói para a AEG em Berlim, vários edifícios industriais.
De linguagem sóbria, se apresentavam desenhos decorativos simplificados e reduzidos à
combinação de poucos elementos geométricos, a fim de dar maior ênfase à textura dos
materiais. Procura acomodar elementos funcionais com sobriedade.
Figura 13 – Fachada AEG – elementos decorativos simplificados

Fonte: Gossel, 1996, p. 91.
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As formas geométricas alcançavam nas fábricas uma arquitetura monumental,
apresentando em sua linguagem força, imponência e rigidez por projetos puramente
funcionais, utilizando os materiais modernos como ferro e vidro, principalmente nas
janelas que compunham toda a fachada,incorporando a seu partido a transparência.

Figura 14 – Grandes janelas entre pilares

Fonte: Gossel, 1996, p. 90.

O partido adotado para o projeto da fábrica era impressionante e imponente, bem
como a sensação de leveza justificada pelo uso de janelas intercaladas pelos pilares no
desenho de sua fachada e por seu interior onde, pela grande entrada de luz e claridade
proporcionadas pelas janelas que compunham a fachada, aumentasse a eficiência dos
operários no local em que os mesmos trabalhariam com mais satisfação, devido ao
conforto que a claridade e as temperaturas térmicas alcançavam graças ao uso do
material.
Figura 15 – Fachada lateral do edifício – janelas intercaladas pelos pilares

Fonte: Gossel, 1996, p.90.

2.3 Edifício Bauhaus, em Dessau, 1925 – 1926, Walter Gropius
Logo após o fim da guerra, o alemão Walter Gropius unifica dois institutos e funda
assim, em 1919, a Bauhaus.Existia em Weimar, desde 1906, a Escola de Artes de Ofícios
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do Grão-Ducado da Saxônia. Van de Velde, deixando, em 1917, a escola que criara, foi
substituído por Walter Gropius, que criou o projeto da Bauhaus.
Sua história pode ser dividida em três fases: a de fundação (1919-1923, em
Weimar), a de consolidação (1923-1928, em Dessau, para onde se transferiu), e a de
desintegração (1928-1933), ainda em Dessau e, depois, em Berlim, para onde mudou-se,
em 1932.
A nova Escola funcionava com oficinas, à frente das quais estavam um artista
(mestre da forma) e um artesão (mestre do artesanato): oficinas de imprensa, tecelagem,
metal, olaria, escultura em pedra, pintura mural, pintura vitral, carpintaria, oficina de teatro
e escultura em madeira. O permanente contato produtivo com a indústria era fundamental
para Gropius, mas ele desejava “conferir um novo lugar na sociedade ao artista que se
tornara socialmente apátrida no XIX; um lugar que lhe permitisse atuar socialmente e de
forma construtiva na configuração da realidade”.
Em 1927, surgia o Departamento de Arquitetura, dirigido por H. Meyer (1889-1954).
Nesta época, a Bauahaus tornou-se definitivamente funcionalista, um estabelecimento de
ensino e um centro de produção cujo ponto central era o projeto e a produção de
protótipos para a indústria.
Meyer sucedeu Gropius na direção da Bauhaus, que deixou definitivamente de ser
uma escola de arte, tornando-se um local de produção voltado para as necessidades
sociais. Por motivos políticos, o arquiteto Mies van der Rohe (1886-1969) substituiu Meyer
em 1930. Mies deu prioridade ao ensino mais do que ao trabalho de produção: a Bauhaus
tornou-se, então, uma Academia de Arquitetura com algumas classes de design, pintura
livre e fotografia.
A construção abrange um corpo para laboratório, ligados por uma ponte suspensa,
onde estão localizados os escritórios administrativos, um corpo baixo com amplos
ambientes para a vida social e uma ala com cinco andares de salas-estúdio para os
estudantes.
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Figura 16 – Bauhaus e as alas de laboratórios, escritórios e salas-estúdio.

Fonte: Gossel, 1996, p. 146.

A experiência com a sobreposição de volumes apresentadas no partido
arquitetônico assimétrico e dinâmico do edifício construído para a Bauhaus davam ao
edifício diversas funções diferentes bem como suas aberturas.
Gropius evita ressaltar sua individualidade com um
tratamento que marque a consistência física que tem esses
elementos, e em substância recorre a apenas dois materiais:
o vidro para os espaços vazios, envolvido em metal, e o
reboco branco para os espaços cheios.(BENEVOLO, 2009,
p. 416)

Toda a estrutura do prédio era formada por tetos apoiados em vigas de betão,
assim as paredes exteriores não necessitavam de desempenhar a função de suporte,
podendo dar lugar às variáveis modulações de fachadas criadas no edifício.
Figura 17– Bauhaus - foto aérea

Fonte: Cordeiro,2008
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O prédio da ala das oficinas tinha todo o revestimento de vidro contido numa
grelha retangular de finas barras de aço negro que cobriam três lados do bloco, onde a
janela por sua vez foi substituída pela fachada inteiriça de vidro o que permitia grande
entrada de luz nas áreas de trabalho, porém, a forma simples de execução das fachadas
envidraçadas ofereciam pouco isolamento térmico e a condensação levava o fino metal
dos caixilhos à corrosão rápida.
O prédio sobre a rua onde estava localizado o escritório da administração e o
atelier de arquitetura de Walter Gropius possuía grandes janelas em fita abrangendo toda
extensão longitudinal do edifício, dos dois lados do prédio.
As duas outras alas eram compostas pelo auditório, teatro, cantina e alojamento
dos estudantes, onde eram notadas aberturas menores com janelas de formas
tradicionais.(FONTE: Porto, 2012)
Figura 18 – Vista interna de uma das oficinas, vista externa das salasestúdio(para estudantes), vista interna de janela em fita.

Fonte: Coelho, 2013

2.4 Immeubles Villa, Paris, 1922, Le Corbusier
Existia grande interesse por parte dos arquitetos modernistas, principalmente por
Le Corbusier, o tema da urbanização, principalmente porque as construções modernistas
eram de fácil adaptabilidade ao meio e por carregar o principal objetivo de construção de
modo industrial.Neste período, uma época de mudanças começava. A indústria estava a
todo vapor e o problema da casa vira o problema da época. A arquitetura tem como
primeiro dever em uma sociedade de renovação, operar a revisão dos valorese a revisão
de elementos construtivos na casa.
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Para Le Corbusier a casa é uma máquina onde se vive, com casas de banho, sol,
água quente e fria, temperatura ajustável às necessidades, armazenagem de alimentos,
higiene, beleza em proporções harmoniosas, antes individuais e a partir dos anos 20 feita
em blocos, passam a ser chamados de edifícios vivendas.
Tipologias básicas das Villes de Le Corbusier foram espetaculares no seu conjunto,
tentavam representar a nova fórmula de viver da sociedade da máquina.
Referindo-se às vilas, faz uma descrição que cabe também à proposta
do immeuble-villa:
Na sua proposta para a Vila Radiante imaginava a ideia da cidade
do futuro, nos seus jardins a integração dos espaços habitados, a liberação
do solo. Por isto, proponho ao leitor que trace um jogo de símiles e
paralelismos sobre sua própria realidade, a partir daquela que nos deixou
de herança conceitual Le Corbusier, o ambientalista. (FONTE: Vitrivius,
2008)

O verde dominava numa interface máxima entre espaço construído e natureza,
dando continuidade e consistência a uma apropriação do solo, ignorando os problemas
que a propriedade privada do solo era o maior obstáculo a sua proposta urbana:
Com a intenção de criar novas fachadas uma vez que a nova estrutura o permitia,
as aberturas nas habitações coletivas começam a aparecer em forma de varandas,
formando terraços privativos a fim de criar maior conforto aos usuários, permitindo que os
mesmos tivessem contato, mesmo dentro de suas casas, com o exterior, tendo assim
maior iluminação e ventilação, sempre voltadas e rodeadas por jardim onde as janelas
davam perfeitas condições para esse contato.

Figura 19 – Perspectiva Immeubles Villa

Fonte: Gossel, 1996, p. 167.
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2.5 Casa 14/15 no Bairro Weiβenhof, em Stuttgart, 1927, Le Corbusier e Pierre
Jeanneret
Em 1927 é organizada uma exposição na Alemanha (Stuttgart), e nela projetado
um bairro de caráter experimental, formado por um mostruário de edifícios diversos que
devem ser considerados como protótipos dessa nova arquitetura citada.
Le Corbusier constrói duas casas isoladas sobre pilotis, de concreto armado e de
ferro, aplicando seus cinco pontos. São as construções mais polêmicas do Weissenhof: o
público se espanta sobretudo com as dimensões mínimas de certos ambientes, como o
corredor da casa de ferro, tão largo quanto os corredores de vagões ferroviários
(Benevolo, 2009 p.458)
Figura 20 – Fachada frontal da edificação com janelas menores.

Fonte: Gossel, 1996, p. 169.

Com o mesmo objetivo de conforto nas vilas já citados anteriormente, o conjunto
habitacional teve sua estética até então utilizada alterada quando sua fachada principal
(antes voltada para a rua) invertida com a traseira, onde as aberturas principais e de
áreas sociais passam a se voltar para o interior do terreno, lugar em que foi concebido um
estreito pátio em busca do sol.
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Para (Benevolo, 2009, p.462), de acordo com os higienistas, as áreas dos
apartamentos podem ser reduzidas, enquanto a iluminação, a ventilação e a insolação
devem ser aumentadas.
Figura 21 – Perspectiva Casa 14/15 projeto de Le Corbusier em Stuttgart

Fonte: Gossel, 1996, p.169.

2.6 Villa Savoye, Poissy, 1929 – 1931, Le Corbusier e Pierre Jeanneret
O edifício centralizado no terreno e suspenso em sua totalidade permite melhor
visão da paisagem. A distribuição na edificação bem como as aberturas criadas
finalizavam este conjunto, conforme figura 22.
Figura 22 – Fachada Villa Savoye

Fonte: Gossel, 1996, p.172.
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Os três pavimentos eram habitados e com grandes aberturas para o exterior,
paredes envidraçadas; vidros deslizantes faziam o fechamento do vestíbulo e garagem
no pavimento térreo, permitindo total visibilidade ao exterior, porém, por não estar no
contorno da edificação, formava uma área sombreada pelos pavimentos superiores.
Os acessos aos pavimentos superiores eram feitos através de rampas e escadas, a
rampa de acesso ao pavimento superior era totalmente banhada pelo sol.
O partido do pavimento intermediário, composto pelas salas, quartos, banheiros,
cozinha, foi tomado por um grande terraço jardim, onde grandes caixilhos dividiam a ala
interna da ala externa que permitiam a formação de grandes áreas ensolaradas e de
vivência para os habitantes, também se sobrepunham às paredes externas que possuíam
grandes janelas em fitas (aberturas horizontais) para o exterior, sempre trazendo a
visibilidade e a paisagem para dentro da edificação. (Ver figura 23)
Figura 23 – Grande caixilho que divide a área interna da área externa

Fonte: Gossel, 1996, p.173.
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Figura 24 – Plantas: vestíbulo e garagem. Pavimento intermediário (salas
e dormitórios) e o terraço superior.

Fonte: Gossel, 1996, p. 172 e 173.

A fachada Sul, a mais ensolarada, estava voltada para a lavanderia no pavimento
térreo e os quartos no pavimento intermediário, todos compostos por janelas em fitas com
grandes aberturas para o exterior.
O espaço foi destruído na época do nazismo e restaurado posteriormente, hoje é
tombado e tornou-se patrimônio histórico.

2.7 Pavilhão Alemão na Exposição Internacional de Barcelona, 1929, Ludwig Mies
Van der Rohe
Encomendado a Mies no verão de 1928 pelo governo alemão, o pavilhão é
construído enfrentando fortes limitações econômicas até maio de 1929, em um lugar
escolhido pelo próprio arquiteto.
O pavilhão levou ao manifesto a experimentação de dois temas presentes nas
obras de arquitetura citadas anteriormente: elementos verticais (oito pilares e algumas
paredes dispostas assimetricamente) e horizontais (duas coberturas planas, uma maior e
uma outra menor) não conectadas que formam volumes cúbicos, uma espacialidade que
anula toda solução de continuidade entre interior e exterior. (Ver planta abaixo, figura 25)
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Figura 25 – Planta do Pavilhão de Mies Van der Rohe

Fonte: Gossel, 1996, p. 174.

Figura 26 – Espelho d´água externo.

Fonte: Gossel, 1996, p. 174.

De um lado, dois recintos incompletos que acompanham os espelhos d´água, além
do pódio inteiramente de travertino em que Mies estabelece o edifício, do outro, a sintaxe
da grelha de aço e vidro que vai encontrar sua fase de atuação na arquitetura do período.
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Figura 27 – paredes em mármore e grande caixilho de vidro que divide
para o exterior do pavilhão

Fonte: Leoni, 2011, p.34
Figura 28 – Vista externa da edificação espelho d´água

Fonte: Leoni, 2011, p.35
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2.8 Villa para Fritz e Grete Tugendhat, em Brno, República Tcheca 1928 – 1930,
Ludwig Mies van de Rohe (p. 176 e 177, Gossel, P.)
O conceito funcionalista de Mies aparece também nesse projeto habitacional. O
uso do aço cria espaços abertos e livres numa habitação composta por três níveis com
diferentes plantas que se relacionam com a variação de inclinação do terreno, conforme
notado na figura abaixo.
Figura 29 – Vista externa da edificação

Fonte: Gossel, 1996, p. 177.

Figura 30 – Vista interna da sala

Fonte: Gossel, 1996, p. 176.
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Segundo Fritz Tugendhat:
“Nós procurávamos por luz, ar, clareza e honestidade e, logo após
conhecermos Mies Van der Rohe, o contratamos”. (FONTE: Vitruvius,
2007)

Em setembro de 1928, ao visitar o terreno, Mies fica encantado. Mesmo
considerando as dificuldades impostas por sua bruta declividade, ele logo percebe que as
vistas e as condições de insolação são muito favoráveis. A visual à sudoeste tinha como
horizonte o centro da cidade, incluindo monumentos históricos como o castelo Spilberk.
Esta orientação poderia receber grandes aberturas para garantir o aquecimento da casa
durante o rigoroso inverno sem problemas de perda de privacidade, pois esta face se
voltava para o interior do terreno, conforme figura 31. Era a oportunidade ideal para
realizar o conceito de abrir o espaço interno para o exterior através de uma ampla pele de
vidro. Esta pele torna-se uma das características marcantes do projeto.(FONTE: Vitruvius,
2007)
Figura 31 – Vista Interna da edificação e a vista privilegiada.

Fonte: Archdaily, 2013

No subsolo, área de instalações como aquecimento, piscina e ar condicionado. No
térreo, as áreas sociais, como conservatório e terraço, cozinha e área para os
empregados. O primeiro andar, no nível da rua, os quartos das crianças junto com quartos
destinados às babás, e a suíte principal na parte posterior da habitação conectada ao
terraço.
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Assim, ao localizar a zona dos empregados a noroeste, a ala dos moradores à
sudoeste, garantindo melhor visualização, uma ótima orientação solar e privacidade

Figura 32 – Planta pavimento superior

Fonte: Gossel, 1996, p. 176.

Figura 33 – Planta Térreo

Fonte: Gossel, 1996, p. 177.

Ligando estas duas caixas e protegido por um plano de cobertura, há um “volume
virtual” de vidro leitoso onde se localiza o acesso na área externa e coberta adjacente.
O ambiente social ganha destaque no projeto.O espaço de convívio expressa com
clareza o conceito de planta livre. Sua subdivisão entre área de estar, jantar, biblioteca e
ante sala, ao invés de ser feita com paredes maciças, é sugerida através da disposição
dos móveis e dos planos leves de materiais ricos como a madeira ébano e o mármore
ônix, conforme é observado na figura 34. Estes ambientes integrados remetem à
sensação de amplitude do ambiente através das laterais envidraçadas.
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Figura 34 – Conceito de planta livre e abertura entre os ambientes.

Fonte: Archdaily, 2013
“No inverno, a casa é mais fácil de aquecer do que uma casa
tradicional com paredes grossas e pequenas janelas duplas. Graças ao
vidro que vai do chão ao teto e à posição elevada da casa, o sol atinge o
seu interior profundamente. Em dias gelados e ensolarados, podemos
baixar os panos de vidro e, aquecidos sob o sol, admirar a paisagem
coberta de neve. No verão, os elementos de sombreamento e o ar
condicionado proporcionam temperaturas confortáveis” (FONTE: Vitruvius,
2007)

Os caixilhos são em ferro pintado de cor escura e a maioria das esquadrias
apresenta bandeira para ventilação de inverno. Dois módulos do pano de vidro,que fazem
o fechamento da área social, podem ser inteiramente recolhidos através de um sistema
que é acionado eletricamente. Todas as janelas têm sombreamento adequado através de
persianas ou toldos, ambos de enrolar, evitando que a casa esquente no verão.
Estruturada, a laje superior é feita por pilares internos, possibilitando o uso do
fechamento em vidro por toda a volta da sala (três lados), dando grande amplitude visual
para o exterior.
O espaço foi destruído na época do nazismo e restaurado posteriormente; em 2001
foi tombado pela Unesco e tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade.
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2.9 Abrigo do Exército de Salvação, Paris 1929-1933, Le Corbusier e Pierre
Jeanneret
Duas construções principais estão colocadas à frente do longo do edifício principal.
Uma ponte conduz do cubo de entrada, aberto a um edifico de recepção cilíndrica, uma
espécie de cubículo de porteira ampliado com uma sala de visitas por trás.
Figura 35 – Planta da edificação

Fonte: Gossel, 1996, p. 188.

Segundo Gossel, no abrigo de fachada de vidro, hermeticamente fechado (figura
36), encontram-se os dormitórios e as salas comuns, de início para 900 pessoas sem lar e
mais tarde para 1500. A linguagem adotada na fachada não se mostrou eficiente, pois as
salas, no verão, atingiam altas temperaturas, comparadas a uma estufa.
Figura 36 – Fachada de Vidro totalmente fechada.

Fonte: Gossel, 1996, p. 188.
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2.10 Villa para Edgar J. Kaufmann (conhecida popularmente como Casa da
Cascata), em Bear Run, Pensilvânia 1936 – 1939, Frank Lloyd Wright
A Casa da Cascata foi concebida a partir da sua integração ao curso d’água do Rio
Bear Run, nos bosques da Pensilvânia, que passa pela propriedade (Figura 37).
Figura 37 – Vista Principal da edificação

Fonte: Gossel, 1996, p.195.

Os parapeitos de concreto, em cor clara, dos terraços e varandas avançam
bastante sobre a zona de vegetação que se mantém em seu estado natural. No interior,
afloramentos rochosos estão integrados no ambiente.
Figura 38 – Parapeitos de Betão avançam sobre a zona da vegetação

Fonte: Gossel, 1996, p. 195.
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O que caracteriza essa casa é o aproveitamento do declive do terreno que se
assenta sobre as pedras que estão lá desde sempre. Diante da lareira é possível ver,
aflorada do piso, uma das pedras originais do terreno. Lloyd preferiu não removê-la e
assim ela passou a ser um elemento da casa. A casa está situada no meio da floresta. A
remoção da vegetação foi mínima e o curso da cascata não foi alterado. Foi a construção
que se instalou sobre a água corrente.
Figura 39 – Projeto: Plantas e vistas da edificação

Fonte: Gelmini, 2011, p. 34

Ao mesmo tempo que incorpora elementos tradicionais da construção, Lloyd abusa
dos balcões suspensos com vãos ousados que só são possíveis graças ao concreto
armado.
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Os balcões de concreto armado suspensos sobre a cascata convidam os moradores a
sair para apreciar a paisagem, pegar sol, ouvir o som da água rolando e sentir o cheiro da
mata que envolve toda a casa.
É uma casa de campo com função dedicada ao lazer. As áreas sociais de convívio
são amplas, envidraçadas e com acesso direto aos balcões. Se os moradores quiserem,
podem chegar ao córrego pela escada em balanço que termina sobre a lâmina d’água.
Mesmo com toda a vegetação em volta, a insolação é garantida através do grande terraço
externo por uma das lajes horizontais onde também se encontra a piscina da residência.
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Figura 40 – Terraço externo na laje com piscina

Fonte: Gelmini, 2011, p. 35

O fechamentos são feitos em paredes inteiras de vidro com estrutura de ferro, em
sua grande maioria de abrir, mantendo toda a horizontalidade da edificação com caixilhos
que contornam toda a residência, partido possível através das lajes de concreto como dito
anteriormente. (Figura 41).
Figura 41 – Vista interna da janela do ambiente de estar e sua
horizontalidade

Fonte: Archdaily, 2012
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As janelas apresentam uma condição especial:abrem-se também nas esquinas da
casa (figura 42), procurando romper a configuração de caixa, e permitem a incorporação
da natureza circundante para dentro do ambiente, soltando cada vez mais a parte sólida.
A caixilharia é feita em ferro, em pintura marrom e vidro.

Figura 42 – Janelas com aberturas de canto (vista externa e interna)

Fonte: Archdaily, 2012

2.11 Crown Hall, Chicago 1950-1956, Mies Van de Rohe
No ano de 1940, Armour Institute e Instituto Lewis fundiram-se em Chicago para
criar o Instituto de Tecnologia de Illinois. A fusão destas duas escolas deu origem a um
novo plano diretor para a universidade e foi encomendado para Mies van der Rohe o
trabalho.
O plano de Mies para o campus do IIT foi um dos maiores projetos que ele já
concebeu e desenvolveu durante vinte anos. Hoje, o campus contém 20 de suas obras,
incluindo o famoso Crown Hall, os quais somam “a maior concentração de edifícios
que Mies projetou do mundo.”(FONTE: Teturaarqui, 2013) – Figura 43.
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Figura 43 – Perspectiva Crown Hall

Fonte: Leoni, 2011, p. 53.

O plano mestre para o campus foi baseada em uma grelha de 24‘ por 24′ que
estava no módulo estrutural utilizado como uma ferramenta mecânica para localizar as
colunas do edifício. A dimensão do que foi determinado pelo tamanho da sala,
acomodando salas de aula, salas de elaboração e trabalho e de laboratório foram os três
principais tipos de atividade previstos para ocorrer no campus. Os tamanhos dos quartos
e arranjos de mesas, elaboração de tabelas e bancos de laboratório foram todos
determinados.
A grade criada no espaço de dois a três pisos incorporou conceito de Mies de
“espaço universal”. Suas ideias sobre esta incluiu a expressão da estrutura, as paredes
exteriores utilizou pele de vidro na própria estrutura do edifício, dando amplitude ao
espaço e integrando a convivência com o meio externo do campus. Os vidros eram fixos,
em alguns momentos jateados (na parte inferior da fachada), o que melhorava a
incidência solar dentro do ambiente. (Figura 44)
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Figura 44 – Vista frontal – predomina o fechamento em vidro onde a
própria estrutura do edifico são os montantes.

Fonte: Gossel, 1996, p. 202.

Figura 45 – Foto aproximada – Vista montantes e fechamento em vidro

Fonte: Leoni, 2011,p. 55.

Era importante que os edifícios de Mies mantivessem um estilo moderno durante o
desenvolvimento do campus, ele manteve o olhar para o futuro limitando-se a materiais
contemporâneos. Isto é especialmente notado no Crown Hall, que é a Faculdade de
Arquitetura, a mais admirada construção da coleção. Projetado em 1956, o Crown Hall é
uma expressão direta da construção e da materialidade. O edifício tem um plano aberto
que não tem o rompimento das colunas, mais uma vez a criação de “espaço universal”.
As partições só no edifício são partições de carvalho free-standing que marcam diferentes
espaços para diferentes atividades. Com um pé direito de 18 metros e uma área enorme
de 120′ por 220″, a Escola de Arquitetura contém espaços-estúdio que permitem a
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perfeita interação criativa entre os usuários. A expressão artística atemporal de aço e
vidro Crown Hall é hoje um marco histórico nacional.
Figura 46–Vista Externa

Fonte: Teturaarqui, 2013

2.12 Casa para Edith Farnsworth, em Plano, Estados Unidos, Illinóis, 1946-1951,
Ludwig Mies van der Rohe
O Projeto foi concebido através de duas lajes suspensas: um terraço descoberto
que dá acesso à habitação conectado por meio de duas escadas. O terreno do piso da
casa, apoiando, como uma cobertura, por oito pilares pintados de branco, elevando
simultaneamente a casa acima da planície ribeirinha a 1,6m. do solo, solução encontrada
devido ao perigo de inundação que acontece na área.
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Figura 47–Fachada Frontal da edificação

Fonte: Gossel, 1996, p. 226.

Em frente da casa há uma plataforma que a compensa lateralmente, degraus
largos ligam os níveis diferentes (Figura 48). O fechamento lateral feito por vidros fixos do
chão ao teto, articula-se apenas por meio de um núcleo, de madeira, que encerra a
cozinha à casa de banho. Um roupeiro separa a área de dormir da área de convívio.
Figura 48 – Acesso pela plataforma lateral – fechamento em vidro

Fonte: Archdaily , 2012
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A planta livre possibilita maior integração entre os ambientes internos, uma vez que
as paredes constituem barreiras aos ventos.
Figura 49 – Planta da residência

Fonte: Gossel, 1996, p. 226.

A continuidade espacial, bem como os grandes caixilhos de vidro que estão ao
redor de toda a construção, permitem a permeabilidade aos ventos e à luz natural, assim
como a vista para o exterior, por ter tomado um partido totalmente aberto e “transparente”
pelo uso de vidros e caixilhos como fechamento. Os caixilhos colocados entre os vãos
definidos pelas lajes e pelos pilares, que com seus montantes ajudam a estruturar o
edifício (Figura 50, 51,52).
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Figura 50 – Vista interna dos grandes caixilhos de vidros

Fonte: Archdaily , 2012

Figura 51 – Detalhe de canto do caixilho

Fonte: Archdaily , 2012
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Figura 52 – Detalhe superior caixilho

Fonte: Archdaily, 2012

2.13 Residência João Batista Vilanova Artigas - João Batista Vilanova Artigas,
Campo Belo, São Paulo, 1949
A residência foi implantada próximo à divisa noroeste de um terreno de esquina
liberando uma área maior para o sudeste de um jardim. A casa compacta desenvolve-se
linearmente. Os dormitórios alinhados abrem-se na fachada noroeste e comunicam-se
pelo corredor que percorre a fachada sudeste. Os banheiros e a cozinha foram reunidos
em torno da mesma parede hidráulica. A garagem ligada à casa pelo espaço triangular da
lavanderia foi implantada a 45°. (Figura 53).
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Figura 53 – Planta e Corte da residência.

Fonte: Acayaba, 2011, p. 38

A sala é um espaço contínuo onde a lareira define o ambiente de estar e a mesa
das refeições. Delimitada nas fachadas noroeste e sudeste até certa altura por paredes
de tijolos completadas com vidro até ao teto inclinado, a sala separa-se através de um
pano de vidro do terraço (Figura 54,55).
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Figura 54 – Parede com telhados até certa altura restante em vidro

Fonte: HESS, 2010, p. 62
Figura 55 – Detalhe da fachada com teto inclinado

Fonte: HESS, 2010, p. 60 e 61

A escada da acesso ao estúdio todo envidraçado, única dependência acima do
nível comum da casa, isolado do resto. O terraço, uma extensão da sala, prolonga-se por
baixo do estúdio e abre-se para os três lados do jardim.
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Figura 56 – Escada de acesso ao estúdio com fechamento em vidro

Fonte: HESS, 2010, p. 63

Os caixilhos de vidro acompanham a forma da fachada, formada a partir de um
partido das lajes inclinadas. Os caixilhos superiores são fixos, feitos com estrutura de
ferro e o fechamento em vidro liso e incolor. Há abertura dos caixilhos na parte superior
da edificação onde está localizado o estúdio.
Figura 57 – Detalhe interno dos caixilhos acompanhando a inclinação da
laje

Fonte: HESS, 2010, p. 60
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Duas vigas invertidas de concreto apoiadas em duas linhas de pilares cilíndricos e
no volume do banheiro sustentam a laje com balanços laterais na inclinação da cobertura
da sala, terraço e estúdio. Com inclinação oposta e mais baixa do outro lado, a laje apoiase nas paredes que dividem os dormitórios e a cozinha.

2.14 Residência Lina Bo Bardi, São Paulo, 1951, Lina Bo Bardi

A estrutura vertical se compõe por tubos de aço, dispostos em uma modulação de
quatro módulos de largura por cinco de profundidade formando os pilotis da residência e
avançam pela laje do piso superior até alcançarem a laje de coberta, ambas de concreto
armado, assim é formada uma caixa transparente flutuante em meio da natureza (Figura
58).
Figura 58 – Vista frontal da residência

Fonte: Hess, 2010, p. 70 e 71

De modo a tirar o máximo de proveito da vista, a casa foi projetada com o mínimo
de proteção nas vedações de vidro, de tal modo que as grandes janelas não possuem
guarda-corpo (Figura 59).
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Figura 59 - Vista interna das grandes janelas

Fonte: HESS, 2010, p. 64

A casa está dividida em duas porções bem definidas. A primeira representa o salão
de estar e jantar, dominados pelas grandes aberturas de vidro, ocupando toda a largura e
os dois primeiros módulos da profundidade da residência, bem como todo pé direito. Ao
centro desse salão se encontra um pátio, no qual foi mantida uma árvore remanescente
da vegetação local (Figura 60), além de servir como elemento de amenização climática,
possibilitando ventilação cruzada nos dias quentes.
Figura 60 – Vista do pátio interno

Fonte: Archdaily, 2011
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Uma escada aberta, feita com estrutura de aço e degraus de granito, é o acesso
principal ao andar superior da casa. Seu desenho de linhas simples é o único elemento
que se sobressai no vazio do pilotis.
A segunda porção é formada pela área dos dormitórios e de serviços, os quais
ocupam os três módulos posteriores e configuram a parte maciça e opaca da casa. Os
dormitórios são adjacentes ao salão de estar e a área de serviços formando o último
módulo, a norte. Conectando essas duas faixas está a cozinha que, junto a outro pátio
aberto, mais amplo do que aquele do salão de estar, conformam a faixa central dessa
porção maciça da residência. O pátio é mais uma vez um elemento essencial para o
conforto da casa, permitindo a ventilação de todos os dormitórios. No primeiro piso, além
disso, encontram-se as zonas de máquinas e a garagem.
Figura 61 – Pátio interno visto de dentro do salão, grandes caixilhos

Fonte: Hess, 2010, p. 76

2.15 Residência do Embaixador Walter Moreira Salles, Rio de Janeiro, RJ 1951 Olavo Redig de Campos
A residência projetada com a escolha de fino acabamento, alguns até
personalizados e revestimentos raros, o projeto foi concebido com todo o cuidado para
que ficasse claro que a casa não estava sendo projetada para qualquer um.
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Projetada em 1948, a casa do embaixador Walther Moreira Salles (hoje sede do
Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro) foi inaugurada em 1951. Situada no Alto da
Gávea, em um terreno com aproximadamente 10 mil metros quadrados e em meio à mata
atlântica (floresta da Tijuca), é um autêntico palacete moderno, trata-se de uma
construção monumental, elegante e austera, projetada para abrigar tanto uma família
numerosa quanto uma intensa vida social, marcada por frequentes recepções para
convidados ilustres.
Diferenciando-se do conjunto, a entrada principal da casa apresenta uma feição
mais clássica do que moderna, com duas altas colunas revestidas de mármore contra o
fundo de uma parede pintada em tom vermelho terroso, inspirado na famosa Vila dos
Mistérios, de Pompeia. O piso é de mármore italiano Rosso Verona e Botticino, compondo
um desenho geométrico em forma de losangos vermelho e branco que acentua as
diagonais (Figura 62).
Figura 62 – Vista da entrada principal

Fonte: Hess, 2010, p. 80

O mesmo piso se prolonga nas amplas áreas de circulação social da casa que
envolvem os cômodos como galerias cobertas, fechadas por portas de correr de vidro.
Nas salas de estar e de jantar, o piso de mosaico é substituído por tábuas de madeira
corrida, material também presente nos móveis da biblioteca, decorada em estilo inglês.
Na sala íntima, as paredes e piso são revestidos por ladrilhos hidráulicos e azulejos
portugueses azuis e brancos, criando um efeito decorativo sinestésico que contrasta com
a brancura dominante da casa. Decididamente, o uso variado de materiais nobres reforça
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as surpresas no percurso de visitação à casa, criando um efeito próximo daquilo que Le
Corbusier definiu como promenade architecturale.
Organizada em torno a um pátio central, a casa apresenta um estudado contraste
entre o classicismo italiano de Redig de Campos e o informalismo imprevisto do desenho
de Burle Marx. Ou, em outras palavras, entre a civilização e a natureza. Envolvido por
uma ala íntima, de um lado, e por dependências sociais em outros dois lados e meio,
esse pátio trapezoidal se abre para o jardim com piscina e a vista da montanha, ao fundo,
através de uma passagem livre ao final do volume da sala de jantar, a oeste. Essa
passagem é delicadamente coberta por uma marquise ondulante – elemento muito
característico da arquitetura moderna carioca – que fecha de modo sensual a composição
do pátio, envolvido inteiramente por uma elegante colunata externa.
Visando preservar a parte íntima da casa, o arquiteto protegeu a fachada dessa ala
com quebra-sóis verticais móveis que permitem controlar tanto a incidência solar sobre o
corredor de acesso aos quartos, quanto a sua visibilidade aos olhos de visitantes e
empregados (Figura 63, 64). Já na área social, as paredes envidraçadas ou vazadas por
rótulas e venezianas aludem a um sentido de permeabilidade e movimento, muito propício
a um lugar de festas.
Figura 63 – Detalhe dos elementos de sombreamento verticais na ala
íntima da residência

Fonte: Instituto Moreira Salles, 2011
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Figura 64 – Vista externa - ala íntima da residência

Fonte: Hess, 2010, p. 81

Com pé-direito generoso, os ambientes sociais se distribuem ao longo de três
corpos edificados, sendo as salas de estar e de jantar, braços menores do volume
principal, de acesso, que abriga as dependências de serviço, de um lado, e a chapelaria,
o hall de entrada, o cofre-forte, a biblioteca, a sala íntima (conhecida como “sala dos
azulejos”) e o terraço, de outro.
Uma

perfeita adequação entre elementos modernos – corpos lineares, pilotis,

superfícies envidraçadas, brise-soleil – e referências históricas e tradicionais – treliças e
elementos vazados – Olavo Redig de Campos prolonga aqui seus ensinamentos,
adaptando-os, no entanto, a um vocabulário mais luxuoso, através do gigantismo dos
módulos de elementos vazados (blocos de concreto pintados de branco), que se
distanciam um pouco da função original de sombreamento e discrição, assumindo uma
feição eminentemente decorativa, associada à monumentalidade (Figura 65, 66, 67).
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Figura 65 – Gigantismo nos elementos vazados

Fonte: Instituto Moreira Salles, 2011

Figura 66 – Fachada vista pelo lado externo e elementos de
sombreamento

Fonte: Hess, 2010, p. 78
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Figura 67 – Fachada externa

FONTE: HESS, 2010, p. 81

2.16 Casa das Canoas, Rio de Janeiro, RJ, 1953, Oscar Niemeyer
Uma sinuosa e livre cobertura plana que generosamente ultrapassa os limites de
ocupação da construção em grande parte, transparente no rés do chão o que valoriza o
visual privilegiado, alcançando o mar no horizonte (Figura 68).
Figura 68 – Avanço da cobertura sinuosa

Fonte: Casa de Arquitetos, 2012
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Alguns metros abaixo do percurso percebe-se que uma rocha é o centro do partido
da edificação, articulando o espaço interno ao externo e à água azul da piscina (Figura
69). Quando a descida nos leva ao nível do primeiro piso, o deslocamento no espaço
transforma a percepção da cobertura cuja borda branca passa a se apresentar como uma
extensa e retilínea linha horizontal que, paralela ao chão, contrasta e ao mesmo tempo
enfatiza a textura natural e o volume irregular da pedra. A sinuosidade da laje é
recuperada aos nossos olhos quando, abaixo dela, ao entrar na casa, cruzamos os limites
dos espaços que ela protege do tempo, bem como sombreando a área interna limitada
pelos planos de vidro.
Figura 69 – Pedra como partido da construção

Fonte: Casa de Arquitetos, 2012
Figura 70 – Vista externa

Fonte: HESS, 2010, p. 90
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Figura 71 – Vista externa com a piscina

Fonte:Revistaau, 2012

A implantação se fez com o corte de apenas três platôs: um destinado ao pequeno
estacionamento superior e dois outros para os andares da casa. O piso contínuo do
primeiro plano acentua o fluxo dos espaços que se sucedem: as salas de estar, jantar, um
pequeno lavabo, a cozinha e a área da piscina. No mesmo nível, atrás, encontram- se um
amplo terraço descoberto e a área de serviço, circunscrita por uma divisória curva de
alvenaria - originalmente era uma parede vazada de tijolos alternados, mas na
restauração de 1995, conduzida pelo próprio arquiteto, tornou-se inteiramente cheia. Essa
área externa é uma plataforma pousada na laje superior do andar inferior, onde se
localiza a parte íntima.
Niemeyer conseguiu superar, pelo balanço da laje e pela alternância de setores
opacos e translúcidos, sérios problemas das casas de vidro: o desconforto térmico da
insolação direta, a falta de privacidade e a sensação desagradável, à noite, de estar em
local iluminado refletido na pele das paredes de vidro que impede a visão do exterior. A
ampla margem da cobertura evita a incidência de raios solares. A escada, talhada na
pedra, desce aos quartos, onde o absoluto predomínio de paredes cegas fornece o
necessário caráter de abrigo protegido para o repouso dos moradores e recolhimento do
escritório do arquiteto.

79

Figura 72 – Planta da residência

Fonte: Dias, 2012

O partido do projeto seria a forma orgânica seguindo os desníveis do terreno, onde
foi mantida uma rocha que existia no terreno e incorporada à construção. Niemeyer
unificou-a com a construção fazendo com que metade dela ficasse dentro e outra fora.
Com a forma orgânica de curvas sinuosas, pode-se afirmar que a predominância é
de vazios na parte superior para possibilitar a vista para o mar, porém na parte inferior,
para a privacidade da área íntima a predominância é de cheios, a forma foi articulada
através de concreto armado e vidros.
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Figura 73 – Vista interna

Fonte: Hess, 2010, p. 93

Na área da sala de estar e jantar, onde tem contato com o pátio e a piscina, a parte
de vedação é feita por grandes portas de vidro que maximizam a iluminação dos
ambientes; as paredes em alvenaria são revestidas por madeira.
No pavimento inferior, os cômodos são modulados por se tratarem de quartos e
banheiros, salas íntimas e biblioteca.
Os espaços do pavimento superior são definidos pelas paredes curvas externas, a
grande maioria em vidro, com ambientes integrados abertos como é o caso da sala de
estar e jantar, sendo separadas apenas pelo mobiliário. A fachada da área social fica
orientada para o norte, oeste e leste, garantindo boa insolação durante todo ano, porém a
insolação não bate diretamente no cômodo, pois a vegetação ao redor da construção
serve como elemento de sombreamento.
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Figura 74 – Parede curva acompanhada pelo vidro

Fonte: Hess, 2010, p. 93

A parte superior é praticamente toda aberta ao exterior através de janelas, paredes
e portas de vidro, permitindo uma ótima iluminação bem como ventilação cruzada em
todos os sentidos, o que permite uma atmosfera clara e muito bem arejada.
O destaque é dado para as aberturas circulares, alinhadas próximas ao teto e à
janela na biblioteca que, devido ao formato e dimensão, permite que se veja de dentro
para fora, enquadrando parte da vista, o que garante privacidade (Figura 75).
Figura 75 – Aberturas superiores circulares e janelas em formato
diferenciado.

Fonte: Dias, 2012
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2.17 Residência de Paulo Mendes da Rocha, Butantã, São Paulo, 1964, Paulo
Mendes da Rocha
A residência é um paralelepípedo retangular assentado sobre pilotis no recorte
plano de um terreno de esquina na pequena colina sobre o rio Pinheiros. Voltada para a
Casa do Bandeirante, na Praça Monteiro Lobato, procura manter como aquela a mesma
relação com a rua. O jardim, elevado na cota da praça, inclui esta como paisagem. O
talude liga-se diretamente às ruas e acima a casa surge como térrea. Destinada a alojar o
arquiteto e sua família, é idêntica à casa vizinha (da irmã) com implantação paralela,
deixando nos fundos a viela que une as duas ruas.
A casa definida lateralmente pelas empenas das fachadas nordeste e sudeste e
pelos vidros contínuos das fachadas sudoeste e noroeste, organiza-se em um pavimento.
Figura 76 – Detalhe da abertura dos vidros da fachada

Fonte: Hess, 2010, p. 130
Figura 77 – Fachada de vidro

Fonte: Hess, 2010, p. 134
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O pilotis é abrigo de carro, terraço aberto e contém as dependências de empregada
e a escada que ascende ao andar principal. O espaço social com vista privilegiada
acompanha toda a fachada noroeste, onde diversas funções estão reunidas, desde a
mesa de jantar, passando pela sala em torno da lareira, até a mesa do escritório. Na
fachada oposta tem-se a réplica com a mesa de passar e a varanda destinada aos
estudos, brinquedos, etc. esta varanda, uma extensão do espaço interno dos dormitórios
separa-se deles por meio de portas de correr que não alcançam o teto.
Figura 78 – Vista Externa Fachada de Vidro

Fonte: Hess, 2010, p. 128

Na faixa central, paredes leves de concreto e componentes hidráulicos,
diferenciados e independentes, constituem o espaço de cada dormitório. Sem janelas os
dormitórios recebem luz pela varanda e pelos zenitais. Por fim , a cozinha linear contém
equipamentos de ambos os lados. Os móveis, como estantes, mesas, divãs e sofá,
fundidos na obra, determinam as zonas de uso. Os componentes hidráulicos e o volume
da cozinha, que concentra, o fogão, a pia, a geladeira, o tanque, a máquina de lavar,
foram pensados como peças industrializáveis.
Nas fachadas envidraçadas, lembrando os beirais das casas antigas, projeções
generosas controlam os raios solares. Na fachada sudeste, uma empena vertical reflete o
calor e a luz de noroeste, que atravessa a pérgola, corrigindo assim a orientação
desfavorável. Nas fachadas nordeste e sudoeste, algumas aberturas iluminam os planos
de trabalho.
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Figura 79 – Elemento externo de sombreamento e pérgolas

Fonte: Hess, 2010, p. 128 e 129
Figura 80 – Detalhe interno do elemento externo de sombreamento e
pérgolas

Fonte: Hess, 2010, p. 128

O programa organiza-se em planta livre com a estrutura independente: quatro
pilares de concreto igualmente espaçados e independentes da alvenaria sustentam as
duas lajes nervuradas de concreto. As empenas laterais são compostas por uma aba de
concreto pendurada na laje superior que desce até a altura do peitoril, onde encontra a
parede de bloco que sobe da laje inferior. A junta é resolvida através de vidros e armários.
Os caixilhos da sala e da varanda trabalham suspensos na laje superior sem os
montantes verticais e, quando abertos, o vão fica totalmente livre.
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Figura 81 – Planta e corte da residência

Fonte: Acayaba, 2011, p. 211

2.18 Casa de Tomie Ohtake, Campo Belo, São Paulo, SP 1968, Ruy Ohtake
Figura 82 – Fachada da casa

Fonte: Hess, 2010, p. 162

A residência é térrea e se desenvolve incorporando os recuos obrigatórios em um
lote plano linear, que inclui no fundo uma área quadrada de meio de quadra.
Originalmente, o terreno ocupado pela casa era estreito e comprido, com um amplo pátio
lateral ao final, formando um “L”. Volumes fechados de serviços e dormitórios definem no
espaço contínuo as demais funções: galeria, refeições e estar, estúdio e atelier. No
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espaço coberto da frente ficam o abrigo de autos e a entrada. O setor de serviço, com
saída independente, reúne em torno do pátio pergolado os dormitórios de empregada, a
lavanderia, a copa e a cozinha com área mínima.
O bloco dos dormitórios formado no centro pelo banheiro com iluminação zenital e
nas laterais pelo quartos-alcovas reduzidos à cama e ao armário é fechado por uma laje
própria. O estúdio é um espaço de transição entre o estar e o atelier que ocupa toda a
largura da casa num piso rebaixado.
Por fim, o dormitório maior com banheiro privativo forma com o ateliê, um ambiente
destinado à proprietária, uma artista plástica. Ao longo da galeria que percorre a casa
foram construídos equipamentos como sofá, estantes e armários. A partir da sala, a casa
se abre para a piscina e o vestiário, onde o terreno se alarga. A cobertura é uma laje
nervurada de concreto, apoiada nas paredes laterais de divisa.

Figura 83 – Planta da residência

Fonte: Acayaba, 2011, p. 262

Após a primeira reforma da residência, em 1985, a casa se abre para o amplo pátio
através de uma contínua esquadria de metal e vidro que se estende pelo atelier e pelo
dormitório principal. Nesse exterior privado, é onde o arquiteto se esforça por criar o que
poderia ser tido como a fachada principal da residência. Criando um alpendre, um espaço
sombreado para a piscina, uma viga curva percorre dois muros limites do pátio. Dela se
sobressaem duas gárgulas de concreto, direcionando as águas das chuvas a dois poços
circulares protegidos por seixos (Figura 84). A fachada é, assim, retirada do seu contato
com a rua para se introverter no pátio privado.
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Figura 84 – Vista fachada externa – pátio privado

Fonte: Archdaily, 2012

Figura 85 – Planta após reforma

Fonte: Archdaily, 2012

Em 1997, a residência sofre outra reforma respectivamente, ambas receberam
duas ampliações, incorporando ao final os dois terrenos vizinhos, tornando o terreno
retangular e expandindo a residência a uma área de 736 metros quadrados. Das
proposições construídas nas ampliações,ressalta-se a claraboia do novo atelier, uma
estrutura de tubos metálicos protegida por vidro (Figura 87). As obras de arte de Tomie
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Ohtake soltas e espalhadas pela residência, desde seu projeto original, parece finalmente
se integrar indissoluvelmente à arquitetura.
Figura 86– Pérgola, iluminação no teto

Fonte: Archdaily, 2012

2.19 Residência de Marlene Acayaba, Cidade Jardim, São Paulo, SP, 1975, Marcos
de Azevedo Acayaba
Figura 87 – Fachada da casa

Fonte: Hess, 2010, p. 216

O terreno grande teve o seu desnível original trabalhado em três níveis, ensejando
uma melhor distribuição do espaço sem isolá-los visualmente. A cobertura, casca de
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concreto em arco com as extremidades apoiadas no jardim, (Figura 90), abriga os
espaços internos garantindo a vista em toda a volta. Atravessando o espaço coberto pelo
arco, meio nível acima da sala/ estúdio e da piscina, uma laje plana linear sustenta os
dormitórios e cobre os serviços e o estacionamento.
Figura 88 – Fachada da residência e cobertura de concreto

Fonte: Hess, 2010, p. 216 e 217

Na área central, no desnível, duas torres de concreto apoiam as caias d´água e
contém banheiros em dois níveis (dormitórios e serviços). No nível superior, os
dormitórios alinhados separam da circulação através de bandeiras basculantes e portas
corrediças de madeira. Nas extremidades da circulação, portas basculantes de ferro
comunicam a área íntima com o exterior. Deste nível, se desce para a sala/ estúdio, onde
um volume de concreto composto de sofá, lareira e estante definem o ambiente de estar.
Neste piso, a continuidade do ladrilho hidráulico interna e externamente integra a sala
com a varanda e a piscina. No nível inferior, o bloco dos serviços e o bloco dos
empregados definem os espaços abertos do estacionamento e sala de jantar.
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Figura 89 – Bandeira basculante de madeira

Fonte: Hess, 2010, p. 218

A cobertura é um arco de concreto armado com isolamento de poliuretano apoiada
nas extremidades no terreno e atarantada nas sapatas de fundação. A laje plana
nervurada de concreto armado, tipo caixão perdido, é sustentada por doze pilares
cilíndricos igualmente espaçados.
As paredes externas são integradas no que seria a membrana envoltória da casa.
Assim, à semelhança nas partes envidraçadas, as paredes feitas com painéis duplos de
fibrocimento são montadas nos caixilhos e chapas de aço galvanizado (Figura 92, 93).
Figura 90 – Vista interna das parede envidraçadas

Fonte: Hess, 2010, p. 218
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Figura 91 – Vista interna das parede envidraçadas

Fonte: Hess, 2010, p. 220

2.20 Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer
1991 – 1996
Inaugurado em 1996, o MAC Niterói renova o interesse nacional e internacional
poronde observamos o pós-modernismo de Oscar Niemeyer.
A relação entre a construção e a paisagem atinge este projeto, um momento de
síntese na obra do arquiteto, em local alto e rochoso que se destaca na paisagem de
Niterói e se volta para a vista espetacular da Baía de Guanabara (Figura 94).
Figura 92 – Implantação em local alto e rochoso

Fonte: Wisnik, 2011, p. 53
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O uso das fachadas inclinadas contra o aclive do terreno está presente num
exercício de liberdade formal que pode ser percebido na contínua faixa de vidro que
contorna o prédio e lhe confere uma beleza de forma diferenciada quase surreal.
A forma de pirâmide invertida, o arquiteto fez com que a inclinação da fachada
coincidisse de maneira sutil com uma diagonal da natureza, incluindo a vista do pão de
açúcar. A inclinação, mesmo proporcionando tal visual, impede que o sol entre de forma
direta, permitindo assim um resultado harmonioso entre o exterior e o sombreamento
proporcionado pela forma do edifício (Figura 95, 96, 97).
O caixilhos do edifícios internamente não possuem interrupção em seu pé direito,
são fixos, não permitindo abertura e a estrutura de sua caixilharia é feita em ferro cor
preta.

Figura 93 – Caixilhos permitem privilegiada vista externa

Fonte: NIEMEYER, 2004, p.263
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Figura 94 – Inclinação da fachada impede incidência solar direta.

Fonte: Wisnik, 2011, p. 53

Figura 95 – Vista externa das janelas

Fonte: Wisnik, 2011, p. 52

Existem três pontos fortes do partido arquitetônico: a vista é liberada na esplanada
de acesso, pois o edifício de 50m de diâmetro atinge o solo por meio de uma base única
cilíndrica cujo diâmetro mede apenas 9m; o acesso ao museu é feito através de uma
rampa que promove um percurso de 360° ao redor da paisagem (Figura 98) e,por último,
em seu interior, a galeria envidraçada oferece visões da Baía de Guanabara que se
interpolam com as obras de arte expostas.
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Figura 96 – Entrada no museu feita através de rampa

Fonte: NIEMEYER, 2004, p.261

Figura 97 – Vista externa e corte

(Fonte: NIEMEYER, 2004, p.260)
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2.21 Museu Curitiba 2002, Oscar Niemeyer
O valor arquitetônico do edifício, com vãos livres e balanços, tendo a caixa superior
suspensa sobre pilotis, fachadas completamente cegas e iluminação zenital já
justificavam sua apropriação enquanto espaço de arte e arquitetura.

Figura 98 – Vista externa do museu

Fonte: NIEMEYER, 2004, Capa

Produtos como esse, particularmente quando integrados ao discurso oficial,
inscrevem-se no que se usa chamar de ícones urbanos, a saber, construções de
“impacto, seja por sua localização estratégica, visibilidade, escala, forma, aparência,
monumentalidade ou uso”, os quais, “desde a sua concepção, vêm causar alguma
expectativa em relação à sua implantação.” Tais construções permitem o resgate do papel
do ícone como “catalisador de ações que se multiplicam em torno do processo de
revitalização de áreas degradadas nas cidades”, assim como, “de revolucionar o conceito
do espaço em que serão inseridos”, dado que “já nascem com uma grande carga
significativa”, pois são concebidos com esse objetivo. (Vitruvius, 2003)
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Finalmente, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (2002), parece culminar sua
trajetória aliando ousadia formal e estrutural à funcionalidade programática. Organizado
em dois volumes - uma barra longa sobre poucos apoios (projeto de 1969) anexada à
forma escultural do "olho" elevado sobre um apoio único -, o conjunto acomoda mais
adequadamente o programa. Assim, o edifício longo e reto foi reciclado para abrigar as
áreas expositivas, enquanto o "olho" pode brilhar como espaço representativo, mas não
necessariamente funcional. Separados no térreo por um espelho d'água, os dois edifícios
se conectam pelo subsolo (Figura 101).
Figura 99 – Foto interna do museu

Fonte: NIEMEYER, 2004, p.291

Sobre o apoio único central situa-se uma laje dupla, ou plataforma habitável, onde
foram colocados auditório e apoio. Os espaços do Museu estão acima, sob um
fechamento superior em laje curva. Essa complexidade interior não se revela
imediatamente graças ao tratamento das fachadas, cujos caixilhos reforçam a
conformação em "olho", que dá unidade ao conjunto permitindo uma inteireza plástica,
manifestada em um exterior simples, com um interior complexo.
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Figura 100 – Vista externa e cortes

Fonte: NIEMEYER, 2004, p.290

Nas laterais do olho, vidros são montados sobre estrutura metálica; uma delas
lembra favos de colmeia, principal elemento de sombreamento (para maior conforto) da
grande abertura entre as duas lajes curvas que formam o museu; o fechamento é feito de
vidro, toda estrutura de fechamento em vidro e estrutura metálica são fixas (sem abertura)
na cor preta (Figura 103, 104).
Figura 101 – Vista aproximada dos montantes dos caixilhos e da colmeia.

Fonte: Arcoweb, 2013
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Figura 102 - Vista frontal dos montantes dos caixilhos e da colmeia.

Fonte: Arcoweb, 2013

2.22 FAU – USP, São Paulo, 1962, Vilanova Artigas
Artigas realiza um projeto para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São
Paulo que evidencia as linhas mestras de sua concepção de arquitetura, bem como suas
ideias a respeito da formação do arquiteto. No terreno plano da cidade universitária, testa
e aprimora soluções já experimentadas, por exemplo, em dois colégios estaduais
paulistas, o de Itanhaém (1960-1961) e o de Guarulhos (1961), realizados também em
parceria com Cascaldi. O uso do concreto bruto, do vidro à simplicidade de suas linhas,
assim como a ênfase na integração dos espaços caracterizam esses edifícios,
econômicos, funcionais e plasticamente originais.
O acesso para a FAU é feito pela abertura inferior passando pelos pilares
periféricos. Grande parte do primeiro piso da entrada é liberado pelos pilares, o partido
arquitetônico é todo livre incluindo a treliça zenital. O volume, criando um jogo de planos
sombreados pela empena da fachada que cria as barreiras entre o exterior e o interior.
O plano externo da fachada de sobressai ao perímetro onde existem os
fechamentos com os caixilhos de vidro e ferro, formando um sombreamento (Figura 105).
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Figura 103 – Plano vertical externo da fachada.

Fonte: Docomomo, 2013

A mesma tipologia de caixilho também está presente nos pavimentos superiores
que estão voltados para a grande praça central.Os caixilhos são formados por estrutura
em ferro na cor cinza, estendendo-se por todo o pé direito, também é dividido
horizontalmente em três partes, sendo a parte inferior fixa, servindo como peitoril e a parte
do meio e superior se abrem de forma maxim-ar (Figura 106).

“(...) A FAU já é um complicador, porque a FAU já falava de coisas
tecnologicamente ‘up to date’ (...) tipo caixilharia. A caixilharia da FAU era
uma caixilharia inédita no Brasil naquela época. (...) foi um desenho dele
(Artigas) que a gente ficou surpreso com o peso (...) e tem uma coisa
naquela caixilharia, ela é de aço galvanizado e com caxeta de borracha
(...) hoje tudo bem, naquela época foi a primeiracaxeta de borracha que eu
vi, e azul ainda por cima. Isso era a última palavra de tecnologia de
caixilhos no mundo. (...) tinha essa coisa,esse viés (...) por um lado a
defesa da taipa. O concreto não passa deuma taipa (...) e por outro lado
uma ligação com as questões do avanço tecnológico.” (fonte: Caron,
Depoimento ao Docomomo.)
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Figura 104 – Janelas internas

Fonte: Docomomo, 2013

2.23 Senai Anchieta, Vila Mariana, São Paulo, 1952, Ernest Robert de Carvalho
Mange e Hélio de Queiroz Duarte
Figura 105 – Maquete Senai

Fonte: Revista Acrópole, 1954, p. 23
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A Escola SENAI Anchieta, na Vila Mariana, em São Paulo, foi a primeira unidade
da escola a ser construída de acordo com a nova concepção arquitetônica modernista
(SENAI, 1992, p.160). Localizada à rua Tangará, esquina com a rua Gandavo e
implantada numa quadra de 6.500m2, o projeto com área construída de 3.225m2.
Seu programa continha: oficinas, sete salas de aulas teóricas e uma de curso
vocacional, administração e complementos, serviços de assistência social, recreio coberto
com refeitório e cozinha, auditório e biblioteca, campo de esportes e piscina. A escola é
composta por três blocos caracterizados pela oficina, salas de aulas e pavilhão social. A
oficina foi projetada num edifício horizontal implantado no nível mais alto do terreno, ao
longo da Rua Gandavo. Com grande área livre marcada apenas pela estrutura dos pilotis
e pé-direito duplo (Figura 108).
Figura 106 – Fachada externa voltada para a piscina

Fonte: Docomomo, 2011

A oficina recebeu iluminação lateral e zenital voltada para a face sul, permitindo
melhor conforto térmico e adequada à distribuição de luz. No mesmo bloco, também foi
projetada a parte administrativa - diretoria, secretaria, recepção e sanitários.
A interligação da prática com a teoria foi estabelecida através de uma galeria que
possibilitava tanto a visão das oficinas como o acesso às salas de aula, respeitando as
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condições físicas básicas de isolamento e ao mesmo tempo fundindo os dois setores num
só. Sob os corredores da galeria foi projetada uma área ajardinada no desnível do piso
entre um bloco e outro, proporcionando a integração das áreas verdes ao projeto (Figura
109).
Figura 107 – Vista interna entre dois blocos

Fonte: Docomomo, 2011

As salas de aula foram projetadas no segundo pavimento com iluminação bilateral
norte-sul do segundo bloco, e no térreo, o pátio coberto do recreio marcado por pilotis,
bem como a cozinha, sanitários e salas de serviço social.
Com a preocupação de ser uma escola para o aluno, as salas de aulas receberam
grandes vãos envidraçados voltados para as atividades sociais (auditório e biblioteca) e
esportivas (campo e piscina). O caixilhos externos eram de ferro, pintura na cor branca
modulados dividindo o pé direito do pavimento superior em três partes, por toda extensão
da edificação. As bandeiras inferiores e superiores eram de vidro fixo incolor e os
caixilhos do meio eram de correr. Já o caixilho interno na interligação dos blocos também
eram de ferro, pintura branca com vidros incolor abrindo para fora (abertura Max-ar).
Também é interessante notar que suas dimensões visavam à flexibilidade de
espaço através de divisórias móveis feitas por armários tipo quadro negro.
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O bloco do pavilhão social, projetado no mesmo nível das atividades esportivas e
interligado à composição por uma plataforma coberta, abrigava a biblioteca, grêmio
estudantil, auditório, palco, vestiários e sanitários, e permitia a utilização múltipla de seus
espaços através de painéis móveis.
A Escola Anchieta foi projetada para atender à formação de carpinteiros,
marceneiros, mecânicos de automóvel, torneiros e ajustadores. Inaugurada parcialmente
no IV Centenário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1954, esta escola contava
inicialmente com o paralelismo dos dois blocos principais (oficinas e salas de aulas),
sendo que posteriormente o projeto foi executado em sua totalidade. Em particular, a
escola possuiu a Escultura de Anchieta como o único exemplo no SENAI de integração da
escultura simbólica no conjunto escolar.
Atualmente a escola está em pleno funcionamento, sua arquitetura sofreu poucas
alterações estruturais, porém os espaços foram remodelados por divisórias e
fechamentos. A antiga oficina foi dividida em diversas salas utilizadas para diferentes
atividades, como laboratórios e biblioteca. A estrutura independente deu liberdade para
posterior

alteração de planta, permitindo o aproveitamento dos espaços de várias

maneiras, possibilitando adequar a dimensão de acordo com as necessidades de cada
época. Os corredores da galeria, assim como o recreio coberto, receberam fechamentos
laterais, prejudicando a ligação funcional e plástica entre o mundo teórico e o mundo
prático concebidos inicialmente. Outras alterações também foram executadas para sanar
problemas de segurança e para se adequar às normas atuais de acessibilidade para
deficientes físicos. No entanto, a arquitetura que se propôs nesta pioneira escola moderna
do SENAI, embora concebida há mais de 50 anos, preserva seus princípios de unidade,
proporções e pureza de linhas e funções, ainda hoje destaques na paisagem urbana de
São Paulo.

2.24 MASP – Museu de Arte de São Paulo, 1956 a 1968, Lina Bo Bardi
O MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é um edifício imponente, conhecido como
marco da cidade de São Paulo. Marcado pelos dois robustos pórticos vermelhos
sustentando uma laje de concreto aparente envolta por panos de vidro, sob a qual uma
extensa esplanada se abre, espaço excepcional na paisagem urbana.
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Figura 108 – Estrutura do Masp que receberá fechamento em vidro

Fonte: Vitruvius, 2007

Encontra-se num ponto privilegiado da cidade, o cruzamento de dois eixos viários
sobrepostos: a Avenida Paulista e o túnel da Avenida 9 de Julho. O edifício foi projetado
com uma arquitetura simples, com um grande volume que se suspende para deixar o
térreo livre, estruturando-se em dois grandes pórticos. O volume elevado está suspenso
distando oito metros do solo. Com uma extensão total de 74 metros entre os pilares, a
obra constituiu o maior vão livre do mundo em sua época, o museu tem aproximadamente
10 mil metros quadrados.
Figura 109 – Fachada Masp

Fonte: Acervo Autor
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No volume suspenso estão a Pinacoteca com seus escritórios, salas de exposições
temporárias, salas de exposições particulares, arquivos fotográficos, filmográficos e
videográficos. Para exibir as pinturas foram utilizadas lâminas de vidro temperado
suportadas por um bloco base que imitava concreto. Uma escada ao ar livre e um
elevador em aço e vidro são as circulações verticais do edifício.

Figura 110 – Plantas Masp

Fonte: Plataformaarquitectura, 2012

O fechamento externo do edifício é feito por pele de vidro, com janelas de vidros
fixos, estruturados de ferro preto, os vidros formam uma malha vertical e cada uma de
suas folhas pegam o pé direito inteiro de cada um dos pavimentos (Figura 113).
Figura 111 – Pele de Vidro – fechamento externo

Fonte: Acervo Autor
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2.25 Complexo Parque do Ibirapuera – Bienal,1954,Oscar Niemeyer
Figura 112 - Palácio das nações

Fonte: Revista Acrópole,1954, p 15.

O primeiro estudo da Equipe de Niemeyer buscou introduzir à arquitetura moderna
como resultado da evidente capacidade em adaptar elementos construtivos ao meio. O
seu discurso apresenta a obra proposta, como representante do desenvolvimento técnico
e industrial do Estado, relatando:
“Os edifícios deste conjunto arquitetônico evocam nas suas linhas e
superfícies, sugere nos seus volumes todo o complexo das atividades
técnicas modernas, representando simultaneamente a unidade e a
multiplicidade do trabalho humano; evocam os resultados objetivos deste
trabalho, instalam a consciência de uma época de operosas realizações e
consolidam, na matéria inerte, toda uma ordem de ideias puras e exatas”.
(FONTE: Vitruvius, 2004)

O projeto foi elaborado contemplando um plano de massas e uma diretriz de
implantação de características modernas, composto por um grupo de edifícios em forma
de lâminas alongadas. O partido consiste no contraste entre o desenho livre da marquise
e as formas puras dos edifícios, tendo sido conservada até hoje.
O complexo do Parque do Ibirapuera era composto pelos seguintes edifícios:
- Originalmente Pavilhão da Agricultura, (antigo Detran), Museu de Arte
Contemporânea(MAC);
-Originalmente Pavilhão das Indústrias, atual Prédio da Fundação Bienal;
- Originalmente Pavilhão das Nações, (antigo Pavilhão Manoel da Nóbrega), atual
Pavilhão de exposições Afro Brasileiro;
- Originalmente Pavilhão dos Estados, (antigo Prédio da Prodam) atualmente vazio.
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- Originalmente Pavilhão de Exposição, atual Oca.
O Parque foi oficialmente inaugurado em 21 de agosto de 1954 e concebido como
um projeto de espaço de arte e cultura, de recreação e esportes conforme implantação na
Figura 115..
Figura 113 – Maquete Implantação Parque do Ibirapuera

Fonte: Revista Unicamp,2013

Os Pavilhões dos Estados, das Nações e das Indústrias constituem duas estruturas
arquitetônicas muito semelhantes e simples: duas vastas salas suspensas sobre pilotis.
Sob o grande plano horizontal havia apenas uma rampa para conduzir ao pavimento
superior e a um pequeno recinto desenhado pelo plano rebaixado.O pavimento térreo
deveria ficar completamente livre de fechamentos, pois havia sido projetado como
espaços abertos, na parte inferior, para livre circulação dos visitantes (sempre com o
objetivo de proporcionar-lhes maior amplitude de perspectiva).
A Oca foi concebida com laje de cobertura arredondada em forma de abóboda,
onde uma única laje nasce do chão e cobre o pavilhão em sua totalidade (Figura 116).
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Figura 114 – Oca (Vista externa)

Fonte: Acervo Autor

A intenção dos arquitetos não permaneceu como tal, tendo sido feito o fechamento
de vidro em ambas as faces.

Figura 115 – Pavilhão dos Estados visto do Pavilhão das Nações

Fonte: Revista Unicamp,2013

Ambos os três pavilhões em forma de laminado complexo Ibirapuera possuem seus
espaços internos abertos e sem paredes para a composição livre de exposições.Suas
superfícies envidraças foram feitas a partir um fechamento externo em vidro por toda a
sua continuidade, o que possibilita maior entrada de luz, aumentando a amplitude do
espaço (Figura 118), porém podem passar desapercebidos com exposições montadas e
fechamentos internos.
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Figura 116 – Vista Interna Pavilhão dos Estados.

(Fonte: Revista Unicamp,2013)

Atualmente, o fechamento de vidro dos três edifícios é feito de forma muito
semelhante: por duas faces com caixilhos em vidro, com um desenho formado pelas
juntas descasadas dos montantes, onde apenas os caixilhos menores se abrem em forma
de tombar dentro da edificação, com a função apenas de ventilação da área interna aos
pavilhões. O restante dos montantes se mantém fixos, conservando sua funções de pele
de vidro. Montantes de ferro na cor cinza, à semelhança da composição dos caixilhos dos
três edifícios (Figuras 119, 120, 121):
Figura 117 – Malha formada pelos montantes da pele de Vidro Pavilhão
das Indústrias

Fonte: Acervo Autor
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Pavilhão das Nações:
Figura 118 - Malha formada pelos montantes da pele de vidro Pavilhãodas Nações

Fonte: Acervo Autor
Figura 119 - Malha formada pelos montantes da pele de vidro - O Pavilhão
dos Estados

Fonte: Acervo Autor

O Pavilhão das Indústrias, atualmente possui brises verticais de sombreamento
móveis na face oeste do edifício, (onde se observa maior incidência solar na parte da
tarde). (Figura 122).
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Figura 120 – Brises Móveis Pavilhão das Indústrias do lado Oeste

Fonte: Acervo Autor

O Pavilhão das Nações não possui elementos de sombreamento em nenhuma
desuas fachadas, porém existe baixa incidência solar no pavilhão por ter muitas árvores
(de grande porte), localizadas na frente do pavilhão (Figura 123).
Figura 121 – Fachada - Pavilhão das Nações - sem elementos de
sombreamentos com grandes árvoresem seu alinhamento frontal.

Fonte: Acervo Autor

O Pavilhão dos Estados possui elementos de sombreamento fixos na face norte,
composto também por um jogo de malhas juntas descasadas com a função também de
maior conforto térmico dentro da edificação (Figura 124).
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Figura 122 – Elementos de sombreamento fixos na fachada no Pavilhão
dos Estados

Fonte: Acervo Autor

A Oca, o único pavilhão de forma diferenciada dos três pavilhões citados
anteriormente, possui janelas redondas por toda a volta da edificação, formada por vidros
fixos, compostos por duas lâminas de vidro cada uma (Figura 125).
Figura 123 – Janelas com folhas de vidro fixos da Oca

Fonte: Acervo Autor

Um dos aspectos mais notáveis do conjunto do Ibirapuera é a relação discreta
entre as massas construídas e as áreas livres, a continuidade espacial entre os ambientes
internos e externos, cujos limites, muitas vezes, se dissolvem, como demonstram as
áreas sob as marquises, mas também se afirmam nos contrastes entre a pura geometria
das construções e a moldura irregular da vegetação. Arte e natureza assim representadas
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não buscam uma harmonia idealizada, mas um convívio em que as partes conservam sua
autonomia e estendem sua presença à cidade que as envolve.
2.26 Súmula da análise das vinte e cinco casas modernistas

De posse da análise das vinte e cinco construções modernistas e suas janelas,
bem como o importante uso do vidro (ver tabela abaixo), realizou-se uma pesquisa em
campo, onde em sua análise foi adotada a metodologia proposta de ORICOLLI, 2011,
adicionando-se os partidos que refletem os cinco pontos da arquitetura modernista, as
características levantadas em estudo das residências modernas que foram pesquisadas e
analisadas estão expressas nas casas da Vila Mariana e principalmente em suas janelas(
Tabela 01).

Tabela 1 - Principais características encontradas nos levantamentos das
vinte e cinco construções modernistas
Edificação
estudada

Destaque na Fachada

Destaque na
Janela

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Beirais Salientes - horizontalidade
Uso de janelas como fechamento externo
Uso do vidro em grande parte da edificação
Habitações coletivas - geminadas
Pilotis e formas cúbicas
Pilotis e formas cúbicas
Sobreposição de planos
Grande pano de vidro
Fachada totalmente envidraçada
Formas cúbicas
Janelas de vidro entre estruturas
Sobreposição de planos
Formas Cúbicas
Formas Cúbicas
Formas Cúbicas
Sobreposição de planos
Cubo sobre pilotis
Sobreposição de formas geométricas
Formas geométricas
Forma geométrica – estrutura independente
Forma geométrica – estrutura independente
Formas cúbica – Estrutura independente
Horizontalidade
Formas cúbicas – Estrutura independente
Horizontalidade – estrutura independente

Janelas verticais lado a lado
Janelas verticais lado a lado
Janelas em fitas – panos de vidro
Repetição de janelas na fachada
Janela em fita
Janelas em fita
Fechamento em vidro altura total do pé direito
Janela em fita
Pano de vidro
Janelas em fita
Pano de vidro
Fechamento em vidro
Fechamento em vidro
Fechamento em Vidro
Janelas lado a lado
Fechamentos em vidro
Janelas em fita
Janelas para o interior – fechamento em vidro
Fechamento em vidro
Janelas em fita circundam edificação
Fechamento em vidro
Fechamento em vidro
Grandes janelas lado a lado
Fechamento em vidro
Fechamento em vidro – janelas Moduladas

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3

ESTUDOS DE CASOS
Após levantamento fotográfico de duzentas e vinte e oito casas, foram

selecionadas duzentas e sessenta e uma janelas na pesquisa de campo, sendo estas
analisadas com base nos critérios de Oricolli (2011) e das características presentes nas
25 casas icônicas (conforme Tabela 1), sendo oito delas detalhadas.(Ver figura 126).
Após levantamento fotográfico das edificações, foram escolhidas oito residências para
detalhamento e estudo das mesmas.
Figura 124 - Localização das oito residências estudadas na região da Vila
Mariana

Fonte: Elaborado pelo Autor - Googlemaps

3. 1 - Partidos-padrão
Para ORICOLLI (2011) as residências encontradas na região da Subprefeitura da
Vila Mariana foram subdivididas em Partidos-padrão, uma classificação de forma
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simplificada, com base em características de escala, número de pavimentos, implantação
no terreno e recuos, padrões de acabamento
acabamento e ornamentos em suas fachadas, conforme
tabela 2.
Tabela 2 - Partidos-padrão

PARTIDO 1

Residência térrea de padrão econômico, geminada,
agrupada aos pares, trios e em alguns casos em grupos de
maior número. A fachada de cada unidade é estreita,
apresentando o típico padrão de residência “de porta e
janela” descrito por Lemos (1989), assim denominado
de
para
designar um padrão de
e casas populares bastante comuns
em fins do século XIX e início do XX.
Construída junto ao alinhamento predial (sem recuos
frontal e laterais).
Tipo de construção comumente encontrado em ruas
inclinadas – provavelmente pouco valorizadas.
valorizadas Tal
inclinação encontra-se
se resolvida no escalonamento entre
as unidades e a elevação do piso interno que pode ser
notada pelos degraus na porta de entrada e abertura
frontal de ventilação na parte inferior indicando a presença
do porão.
Os programas de casas geminadas térreas com porta
de entrada lateral também estão considerados neste grupo
(ou seja, casas com recuo em uma das laterais do terreno).

PARTIDO 2

Sobrado geminado de padrão econômico, superior ao
anterior em escala e aparente nível de acabamento.
Construído em muitos casos sem recuo frontal e formando
grupos de duas ou três residências. Há casos de conjuntos
com maior número de unidades (de seis ou mais), com
recuos frontais e abrigos para veículos e/ou jardins
frontais.
Este tipo de edificação aparenta permitir qualidade de
ventilação e iluminação superiores ao esquema anterior,
devido à quantidade de aberturas e largura da unidade,
que,teoricamente,
teoricamente, permite a existência de pátio ou
o fosso
interno para um maior número de
e janelas.

Continua
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Tabela 2 - Partidos-padrão (continuação)
PARTIDO 3
Sobrados isolados, normalmente com recuos laterais,
frontais e traseiros, com características diferenciadas das
edificações econômicas aparentemente produzidas “em
série”. Residências ecléticas de padrão superior aos
anteriores, sempre com recuos frontais e pelo menos em
uma das laterais, com acesso a veículos. As varandas na
entrada são bastante comuns.

PARTIDO 4

Residências modernas ou com claras influências
modernistas que as diferenciam dos grupos anteriormente
mencionados.
Há ausência dos telhados aparentes e beirais;
beirais há
ausência dos elementos decorativos de influências
estilísticas em suas fachadas. A horizontalidade e os
planos de aberturas contínuos são características também
presentes.
Essas edificações são, em sua grande maioria,
assobradadas e dotadas de recuo frontal com jardim e
acesso para veículo. Os recuos laterais nem sempre
ocorrem nos dois pavimentos.A entrada pode ser lateral ou
frontal.

Continua
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Tabela 2 - Partidos-padrão (continuação)
Residências

PARTIDO 5

ecléticas

de

nível

econômico

superior aos demais partidos. Este grupo abrange os
poucos palacetes encontrados na região, como a
Casa das Rosas e a Residência Caruso (Corpo de
Bombeiros) e residências nobres de menor porte com
arquitetura marcante que as diferenciam da maioria
pela escala e riqueza de ornamentos.
As residências deste grupo possuem programas
complexos e característicos das classes dominantes.
A presença de escritórios (ou gabinetes) e a
distribuição a partir de um hall central também são
características deste partido.
A presença de varandas e edículas é constante.

Fonte: ORICOLLI, 2011, p.105

A partir do Partido 4, apresentado na dissertação ORICOLLI, 2011 - Residências
Modernas - foram definidos 8 subpartidos padrões, onde foram classificados as
residências modernistas da área delimitada pela Subprefeitura da Vila Mariana: Formas
Cúbicas (linhas retas); Geminadas; Elementos Verticais de Fachada; Janelas em Fita;
Térreo Livre; Modernismo excêntrico/ incomum; fachada Livre (Estrutura independente);
Construções Novas com Elementos Modernistas, conforme Tabela 3 a seguir, onde, a
partir dos 8 partidos padrão, são dadas suas respectivas justificativas.
Após o levantamento fotográfico de duzentas e dezesseis casas foram organizadas e
divididas em grupos a partir dos elementos principais notados em suas fachadas. Esses
grupos foram nomeados de acordo com o elementos observados em todas as casas, bem
como nos elementos modernistas estudados nos levantamentos bibliográficos e
observados em cada uma das residências escolhidas.
Assim foram nomeados os grupos através das características modernistas principais
encontradas em suas fachadas.
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Tabela 3 - Partidos-padrão – 8subpartidos

PARTIDO 4.1
FORMAS CÚBICAS – LINHAS RETAS

Sobrado de padrão superior,
apresentando partido arquitetônico
em linhas retas (cubos) sem
beirais ou telhados aparentes.
As
janelas
também
acompanham as linhas retas e
formas
geométricas
que
compõemtoda
toda a fachada.
Predomina no uso residencial.

PARTIDO 4.2
GEMINADAS

Residências
assobradadas,
geminadas, de padrão econômico,
agrupadas inclusive em pares
(face direita e face esquerda)
Fachadas
simples
apresentando no máximo duas
janelas no pavimento superior.
Nessas edificações,a
edificações área de
estacionamento
cionamento
de
veículos
encontra-se no recuo frontal ou
lateral ou na parte inferior das
edificações.
Janelas de menor dimensão,
portanto
ortanto menor iluminação e
ventilação.

Continua
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Tabela 3 - Partidos-padrão – 8 subpartidos (continuação)

PARTIDO 4.3
ELEMENTOS VERTICAIS DE FACHADAS

Construções com
co
2 ou mais
pavimentos para usode serviços, com
forte presença de elementos verticais
na fachada. Repetição dos elementos
por toda a fachada.
fachada
Janelas dispostas em sequência,
compondo a fachada pela repetição da
mesma.

PARTIDO 4.4
JANELAS EM FITA

Casa assobradada com grandes
janelas horizontais,
horizon
em sua maioria
apresentada com maior elemento de
fachada, forte elemento modernista.
Edificações de alto padrão
normalmente em áreas nobres do
bairro.

Continua
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Tabela 3 - Partidos-padrão – 8 subpartidos (continuação)

PARTIDO 4.5
TÉRREO LIVRE

Residências
assobradadas
com
o
térreo
livre
usado
normalmente para jardins internos
e
cobertos
e
e\ou
garagens,
apresentando partido arquitetônico
em linhas retas (cubos),
(
sem
beirais ou telhados aparentes.
A grande maioria apresenta
estrutura
em
concreto,
predominante no uso residencial.
As janelas ocupam
composição da fachada.

PARTIDO 4.6
MODERNISMO EXCÊNTRICO/INCOMUM

maior

A grande maioria apresenta
estrutura em concreto. Residências
com exagerados elementos em
sua
fachada
abusando
da
geometria, muitas vezes ainda
misturando
outros
detalhes/ornamentos na geometria
limpa do modernismo.
Janelas
diferenciados
fachada.

em
formatos
distribuídos pela

Continua
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Tabela 3 - Partidos-padrão – 8 subpartidos (continuação)

PARTIDO 4.7
FACHADA LIVRE – ESTRUTURA INDEPENDENTE

Residências com elementos
de fachada/vedação
/vedação independente
da estrutura formando elementos
decorativos, principalmente no
contorno (dos andares superiores)
superior
dentre outros elementos.
A janelas são usadas de
maneira
que
formam
uma
composição livre e independente
de sua estrutura.

PARTIDO 4.8
CONSTRUÇÕES NOVAS COM ELEMENTOS
MODERNISTAS

Construções
recentemente
executadas
apresentando
sobreposições
de
elementos
modernistas, principalmente o forte
uso de retângulos e quadrados,
bem como a sobreposição
sobreposiç
de
materiais, cores na fachada e o
abuso de grandes janelas em
vidro,
formando
composiç
composições
geométricas de forma sóbria e
moderna.
Construções residenciais e
comerciais normalmente de alto
padrão.

Fonte: Elaborado
laborado pelo Autor
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A classificação foi realizada a partir dos elementos modernistas encontrados nas
edificações levantadas, (Ver tabela 1) - (resumo das 25 casas)que foram separadas pelos
principais elementos apresentados em sua fachada, bem como em edificações comerciais
e residenciais.
A classificação das edificações eleitas como objeto de estudo de casos ocorreu
com base em suas características volumétricas, como forma de traçar perfis e agrupá-las
para as análises. Embora o programa interno das edificações possa constituir um fator
relevante para classificá-las, o acesso ao interior das edificações não foi possível em
muitos casos. Os grupos de casas com características semelhantes foram denominados
“Partidos-padrão” – uma classificação de forma simplificada, com base em características
de escala, número de pavimentos, implantação no terreno e recuos, padrões de
acabamento e ornamentos em suas fachadas.
A divisão dos partidos gerou ícones representativos de cada grupo a
serrepresentado nas pranchas de análises, gerando pictogramas inspirados na fachada
das residências estudadas.
3.2 Pranchas, textos e pretextos
As pranchas que foram tomadas como referência para a conclusão das análises de
cada janela apresentam:
- Pictogramas expressando o resumo da análise ao atendimento das necessidades do
usuário relativas à Luz, Ar e Ergonomia, descritos a seguir - espaços identificados pelos
números 1, 2 e 3.
- Desenho geral da janela, os detalhes típicos que a caracterizam, informações sobre os
itens analisados - espaços identificados pelos números 4 - onde contém a tipologia da
janela analisada, segundo a Chave Dicotômica descrita a seguir.
- Os materiais das janelas são identificados no espaço de número 5.
- O Partido-padrão, conforme divisão já citada,é representado pelo espaço de número 6.
O modelo esquemático das pranchas apresentadas segue na Figura 127, como
uma miniatura de uma prancha onde a área destinada às ilustrações relativas a cada
assunto está indicada.
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Figura 125 – Modelo esquemático de pranchas a ser apresentado
Número da
tipologia segundo
chave Dicotômica

Pictograma de

Pictograma de

Luz - (resumo da

Ar - (resumo da

avaliação em

avaliação em

porcentagem)

porcentagem)

Fonte: Elaborado pelo Autor

As pranchas, por serem destinadas a sintetizar as análises de cada modelo em
seus critérios, expressam alguns itens por meio de palavras-chaves a serem vistas de
forma mais completa na descrição textual das análises. Os detalhes apresentados e
elementos dos gráficos, indicados por letras e números, seguem descritos no verso de
cada prancha (Figura 128), que contém uma legenda explicativa dos números
representados na mesma.
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Figura 126 – Descritivos pranchas

Representação da edificação, em forma
de croqui.

Localização (identificação da edificação)
Tipo de edificação
Ano provável de construção (quando
possível)

Descrição dos detalhes indicados por
letras e números, onde os números
indicam os critérios a que se referem,
por exemplo, 1, 1A = Ar; 2, 2A= Luz;
4, 4A, 4B, 4C = Ergonomia;8, 8A, 8B,
8C,... = Elementos de sombreamento
sombre
e componentes

Fonte: Elaborado pelo Autor

Devido à forma de apresentação adotada - procurando resumidamente suscitar as
análises
ises de forma totalmente visual - as pranchas apresentam as janelas e seus detalhes
considerados mais importantes. Juntamente com os detalhes, a forma adotada para
expressar quantitativamente o atendimento aos
a
três requisitos de desempenho (ou
necessidades do usuário) em relação à janela, optou-se por adotar um “pictograma” para
cada um destes.
Desta forma, seguem as descrições das análises representadas em cada um dos
pictogramas que contém os resultados dos itens: Conforto Visual (LUZ), Pureza do Ar
(AR), Ergonomia e Usabilidade (ERGONOMIA) – e a justificativa dos resultados
apresentados por estes.
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5.2.1 - Luz
A expressão deste tópico resultou no seguinte pictograma: (Figura
Figura 129)
Figura 127 - Pictograma padrão LUZ

Fonte: ORICOLLI, 2011, p. 131
13

Análise de permeabilidade à luz solar proporcionada pelo desenho da janela,
representada em porcentagem (%); a proporção de áreas envidraçadas em relação ao
vão total ocupado pela janela, ou seja, a razão entre a soma das áreas dos panos de
vidro e a área total da janela (100%).
Disposição da Janela:
Levando em conta as formas possíveis de disposição das aberturas sugeridas por
Ching (1998), pode-se
se considerar a disposição da janela centralizada
centralizada no plano em que
está inserida, tanto pelo eixo vertical como pelo eixo horizontal, fazendo uso de moldura
que a destaca na fachada
achada e que
qu unifica suas partes. (Figura 130)

Figura 128- Sugestão de aberturas

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.2.2 - Ar
A expressão deste tópico foi feita pelo seguinte pictograma: (Figura 131)
Figura 129 - Pictograma padrão AR

Fonte: ORICOLLI, 2011, p. 131

Análise da permeabilidade ao ar que o desenho da janela proporciona,
representada em porcentagem (%); a proporção da área ventilada, ou seja, a razão entre
a área de ventilação permitida pela máxima abertura de suas partes móveis e a área total
da janela (100%).
5.2.3 - Ergonomia
A expressão deste tópico foi o seguinte pictograma: (Figura 132
2)

Figura 130 -Pictograma padrão ERGONOMIA

Fonte: ORICOLLI, 2011, p. 132
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A análise representada por este item conjuga critérios propriamente ergonômicos e
de usabilidade. Entendendo-se pelo sentido da ergonomia como a interação ou interface
do usuário e o objeto, as características das janelas que prejudicam ou as qualificam em
relação aos aspectos ergonômicos confundem-se, podendo tender ora ao campo do
conforto térmico e visual, da antropometria ou mesmo da usabilidade.
Como forma de mensurar, procedeu-se uma análise sistematizada, baseada em
princípios dispostos sob a forma de um check-list, cujos itens a serem avaliados baseiamse nos seguintes princípios:
A)

Princípio do uso equitativo (Acessibilidade);
As janelas e seus acessórios devem ser de fácil utilização pelo maior número

possível de usuários, permitindo a todos o uso de forma idêntica. A verificação deste item
baseia-se nos parâmetros antropométricos descritos pela NBR 9050 – Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
B)

Evidência e Compatibilidade;
Busca avaliar se o desenho da janela e seus elementos permitem ao usuário

identificar claramente o modo de funcionamento. Complementarmente, permite avaliar se
as formas de manuseio de seus componentes correspondem às expectativas dos
usuários. Pode-se exemplificar perfil guia de uma janela, onde está já induz o sentido e o
manuseio de uma abertura.
C)

Capacidade;
Segundo as capacidades dos usuários em executar cada função. Por este critério

busca-se avaliar o respeito a essas capacidades, como por exemplo, a necessidade na
utilização de um determinado mecanismo, do uso das duas mãos para as operações, da
força necessária e do alcance das partes, incluindo ao seu check-list o peso da folha da
janela a ser manuseada
D)

Prevenção de erros.
Este critério refere-se primordialmente, no que se refereao desenho de janelas, à

segurança do usuário. Pela leitura deste critério, procura-se também destacar erros
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favorecidos pelo projeto de determinadas janelas, mesmo que estes não ofereçam
quaisquer riscos ao utilizador, porém acarretam desconforto ou ações acidentais
indesejáveis.
Como forma de aplicar os quatro princípios descritos (A, B, C, D), adaptando-se a
sua síntese ao pictograma proposto, elaborou-se um check-list, expresso pela Tabela 4,
onde a somatória do atendimento (pleno ou parcial) dos itens de verificação é expressa
em valores de porcentagem. Neste caso o valor 100% representa o atendimento pleno de
todos os itens de verificação propostos para o critério.
Tabela 4 - Check-list padrão de ergonomia.

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos
limites máximos e mínimos confortáveis. (NBR 9050)

Total
(25%)

2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos
limites máximos e mínimos confortáveis inclusive para usuários
em cadeiras de rodas. (NBR 9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Parcial
(12,5%)

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de esforço.

Total
(25%)
Parcial
(12,5%)

C
6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço.

Total
(25%)

7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.

Parcial
(12,5%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.

Total
(25%)

D

Fonte: ORICOLLI, 2011, p.134
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Para o preenchimento do check-list e avaliação das janelas, a cada item verificado
serão destacados os detalhes responsáveis por prejudicarem a ergonomia. Os itens 1 e 2,
relacionados ao critério de ergonomia, baseiam-se nos limites de alcance representados
nas Figuras 133 a 134, onde os itens são questionados em relação a cada parte
componente da janela, podendo essas partes responder diferentemente às questões e
desta forma adotar-se uma média; os demais itens são respondidos com base na análise
do autor sobre o estudo de cada tipologia e experiência pessoal de utilização e manuseio
das janelas.
Figura 131 - Alcance manual frontal em pé

Fonte: NBR 6090
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Figura 132 - Alcance manual frontal em cadeira de rodas.

Fonte: NBR 6090
Figura 133 - Alcance máximo das mãos para trabalho em pé.

Fonte: DUL et al, 1995

5.2.4 - Tipologias de janelas
Para análise dos diferentes tipos de janelas – classificados por tipologias nas
pranchas – foi usada a Chave dicotômica elaborada na dissertação de Marco
Oricolli(2011),

através de características relacionadas ao controle de iluminação; à

circulação de ar;ergonomia e usabilidade; define-se uma tipologia resultante de
combinações dessas características. Ver Figura 136, que segue.

Figura 136 - Chave Dicotômica de tipologias de janelas.
Quanto ao
controle de
ILUMINAÇÃO

Mobilidade do
elemento de
sombreamento

Elemento de
sombreamento
VENTILADO

Quanto ao avanço
EXTERNO

Quanto ao avanço
INTERNO

AVANÇA
AVANÇO EXTERIOR
REGULÁVEL

NÃO AVANÇA

SIM
AVANÇA

NÃO AVANÇA

NÃO AVANÇA

Quanto à DIREÇÃO
da abertura

HORIZONTAL

JANELA DE ABRIR INTERNA C/ PERSIANA

VERTICAL

JANELA TIPO GUILHOTINA C/ PERSIANA

01

HORIZONTAL

JANELA DE CORRER C/ PERSIANA

02

VERTICAL

JANELA DE TOMBAR C/ BRISE REGULÁVEL EXTERNO

HORIZONTAL

JANELA CAMARÃO C/ BRISE REGULÁVEL EXTERNO

03

VERTICAL

JANELA TIPO GUILHOTINA C/ BRISE REGULÁVEL EXTERNO

04

HORIZONTAL

JANELA DE CORRER C/ BRISE REGULÁVEL EXTERNO

05

VERTICAL

COM CONTROLE
DE ILUMINAÇÃO

AVANÇA
AVANÇO EXTERIOR
NÃO AVANÇA

VARIAÇÕES MAIS
COMUNS

TIPOLOGIAS

JANELA DE TOMBAR C/ VENEZIANA DE ABRIR EXTERNA

JAN. CAMARÃO C/ VENEZIANA DE ABRIR (C/ OU S/ ARTICULAÇÃO)

JANELA DE ABRIR INTERNA C/ VENEZIANA DE ABRIR EXTERNA 06

VERTICAL

JANELA TIPO GUILHOTINA C/ VENEZIANA DE ABRIR EXTERNA 07

JANELA GUILHOTINA C/ VENEZIANA EXTERNA CAMARÃO

7A

JANELA DE CORRER C/ VENEZIANA EXTERNA CAMARÃO

8A

JANELA CAMARÃO INTERNA E VENEZIANA EXTERNA CAMARÃO 6B

HORIZONTAL

JANELA DE CORRER C/ VENEZIANA DE ABRIR EXTERNA

08

AVANÇA

HORIZONTAL

JANELA DE ABRIR INTERNA C/ VENEZIANA FIXA EXTERNA

09

NÃO AVANÇA

VERTICAL

JANELA TIPO GUILHOTINA C/ VENEZIANA (OU MUXARABI)

10

GUILHOTINA + VENEZ. OU MUXARABI EMBUTIDOS (C/ CONTRAPESO) A

HORIZONTAL

JANELA DE CORRER C/ VENEZIANA

11

JANELA CORRER VIDRO E VENEZIANA (EMBUTIDA NA PAREDE) A

AVANÇA

HORIZONTAL

JANELA DE ABRIR C/ FOLHA CEGA DE ABRIR INTERNA

12

NÃO AVANÇA

HORIZONTAL

JANELA DE ABRIR P/ FORA CEGA (S/ VIDRO)

13

SIM
NÃO AVANÇA
FIXO

6A

HORIZONTAL

JANELAS

10
11

JANELA CORRER EXTERNA (CORRE EM FRENTE À FACHADA)

11
B

AVANÇO EXTERIOR
NÃO
HORIZONTAL

NÃO AVANÇA

AVANÇA

AVANÇA
AVANÇO EXTERIOR

NÃO AVANÇA

SEM CONTROLE
DE ILUMINAÇÃO

J. DE ABRIR VIDRO C/ F. CEGA INTERNA (DE ABRIR P/ DENTRO)

14

VERTICAL

J. GUILHOTINA EXTERNA C/ F. CEGA DE ABRIR INTERNA

15

VERTICAL

JANELA BASCULANTE

16

BAY-WINDOW C/ ABERTURA PARA DENTRO

17
A

HORIZONTAL

JANELA PIVOTANTE

17

BASCULANTE VERTICAL

17
B

VERTICAL

JANELA PROJETANTE

18

JANELA MAXIM-AR

18
A

HORIZONTAL

JANELA EM VIDRO DE ABRIR P/ FORA

VERTICAL

JANELA DE TOMBAR

19

HORIZONTAL

JANELA EM VIDRO DE ABRIR

20

JANELA EM VIDRO TIPO CAMARÃO

20
A

VERTICAL

JANELA TIPO GUILHOTINA

21

HORIZONTAL

JANELA DE CORRER

22

VIDRO FIXO

22
A

AVANÇA
NÃO AVANÇA
NÃO AVANÇA

OBS.:

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS PRINCIPALMENTE COM O ATENDIMENTO À ILUMINAÇÃO
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS PRINCIPALMENTE COM O ATENDIMENTO À CIRCULAÇÃO DE AR

1. AS COMBINAÇÕES ENCONTRADAS E NÃO RELACIONADAS AO FINAL DA CHAVE CORRESPONDEM A TIPOLOGIAS
COM CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS QUE NÃO RESULTAM EM TIPOLOGIAS VÁLIDAS OU
PASSÍVEIS DE USO;

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS PRINCIPALMENTE COM A ERGONOMIA E USABILIDADE
TIPOLOGIA RESULTANTE DA COMBINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS - DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DE SUAS
CARACTERÍSTICAS.

2. AS TIPOLOGIAS IDENTIFICADAS POR NÚMERO E LETRA (EX: 10A) REPRESENTAM VARIÁVEIS ENCONTRADAS COM
AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA TIPOLOGIA PRINCIPAL.

TIPOLOGIA RESULTANTE DE COMBINAÇÕES POSSÍVEIS, PORÉM PELO USO TER SE CONSIDERADO
INCOERENTE OU INCOMUM FOI EXCLUÍDO DA CONTAGEM.

Fonte: ORICOLLI, 2011, p. 108
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4

RESULTADO DAS ANÁLISES

A seguir serão descritas de forma detalhada as tipologias de janelas que
exemplifiquem as janelas de números 11A, 10A, 18A, 10A, 11B, 04, 18, e 11A
respectivamente. Tipologias essas encontradas nas residências modernistas da
Subprefeitura da Vila Mariana.
Ao fim de cada descrição das residências levantadas, segue a prancha onde, de
forma resumida, são apresentados todos os detalhes analisados.

4.1 Rua Santa Cruz, 325 - Tipologia 11A - JANELA DE CORRER VIDRO E
VENEZIANA – (EMBUTIDA NA PAREDE)

A Casa Modernista, situada na Rua Santa Cruz, número 325 (hoje localizada
dentro do Parque Modernista e aberta para visitação), é conhecida como a primeira Casa
Modernista do Brasil. Projetada por Gregory Warchavichik e construída em 1928 (ver
anexo B), é representada por suas formas geométricas e sobreposições de formas na
fachada.

Figura 135 - Localização Residência Tombada – Aberta para visitação Rua Santa Cruz, 325 – situação sem escala.

Fonte: Google Maps
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Na fachada principal é encontrada a justaposição de volumes simples contínuos,
empregadas linhas e ângulos retos, onde as superfícies lisas são interrompidas apenas
pelas aberturas de portas e janelas equilibradas de forma harmônica (Figura 138).
Figura 136 - Fachada principal - Casa Modernista

Fonte:Acervo Autor

A janela escolhida para análise está situada no pavimento superior que, de forma
espelhada dos dois lados da construção, é passagem de dormitórios para um terraço
externo que quase circunda toda a residência.Através de uma entrevista no escritório do
neto de Warchavichik (também arquiteto), Carlos Warchavichik, a janela, mesmo após o
restauro, foi mantida com a mesma tipologia, porém os materiais foram trocados devido à
degradação do tempo (Figura 139).
Figura 137 - Fachada Residência Rua Santa Cruz

Fonte: Acervo Autor
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Estruturada em madeira, esta janela foi escolhida por sua tipologia diferenciada,
não encontrada facilmente como caixilharia padrão em residências, pois, além das folhas
de vidro e veneziana de correr embutidas na alvenaria (compondo porta e janela na
mesma caixilharia), foi projetada uma abertura superior (abertura de tombar) na folha de
vidro, regulada através de uma alavanca e travas em sua composição. (Ver figura 140)
Figura 138 - Folha de vidro, regulada através de uma alavanca e travas
em sua composição.

Fonte: Acervo Autor
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Devido à sua composição de folhas de correr, a janela corresponde à tipologia
JANELA DE CORRER VIDRO E VENEZIANA – (EMBUTIDA NA PAREDE), pois ao levar
em consideração a abertura diferenciada, não foi encontrado na chave dicotômica uma
tipologia exatamente correspondente a esta composição, contendo as folhas de correr
embutidas na alvenaria e a abertura de tombar na folha de vidro fazendo parte de uma
mesma tipologia.

Figura 139 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.1.1 - Luz
O partido adotado no projeto dos caixilhos, onde optou-se pelas folhas serem
embutidas na alvenaria, promove iluminação quase total do vão, descontando apenas os
montantes de sua estrutura. A janela apresentada possui folhas como elementos de
controle solar (venezianas), a relação entre sua área de panos envidraçados e a área total
da janela é de 64,1% - como representado no pictograma abaixo.
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Figura 140 - Pictograma Luz –Rua Santa Cruz - Tipologia 11A
1

64,1%
LUZ

Fonte: Elaborado pelo Autor
A

4.1.2 – Ar
A permeabilidade ao ar pode ser muito bem controlada por essa tipologia de janela,
onde podemos ter a ventilação através de abertura total do vão (91% conforme
pictograma).
Figura 141 - Pictograma Ar–Rua Santa Cruz – Tipologia 11A
1

91%
AR

Fonte:: Elaborado pelo Autor

Existe a opção de manter a veneziana fechada, ainda permitindo a entrada de
ventilação e a abertura superior, apresentada nas duas folhas de vidro, o que permite
maior controle na permeabilidade da ventilação, mesmo com os caixilhos de vidro
fechados e com
m a entrada de iluminação através do vidro (Figura 144).
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Figura 142 - Ventilação através das venezianas

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 143- Abertura de tombar na folha de vidro para ventilação

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.1.3 - Ergonomia
Graças à restauração da Casa Modernista, os caixilhos se encontram em ótimas
condições de uso, são de fácil manuseio.
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No entanto, na abertura superior para ventilação na folha de vidro, pode-se
pode
encontrar alguns conflitos. Nota-se
Nota se o peso de todo o conjunto do mecanismo, bem como o
fato dele não ser de uso intuitivo e de fácil entendimento do manuseio – abertura de
tombar – especialmente por não ser uma abertura usual encontrada com frequência.
frequ

Figura 144 - Pictograma Ergonomia –Rua
Rua Santa Cruz – Tipologia 11A

72,5%
2,5%

Fonte:: Elaborado pelo Autor

Tabela 4 -Check-listergonomia Tipologia 11A
Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos
confortáveis,inclusive
inclusive para usuários em cadeiras de
rodas. (NBR 9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B

Parcial
(12,5%)

Parcial
(12,5%)

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

Parcial
(12,5%)

6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Parcial
(12,5%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

Fonte: Elaborado pelo Autor

50%
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A2. Altura acima do alcance máximo para usuários de cadeiras de rodas como
demonstrado nas medidas verticais da figura 147:

Figura 145 – Altura da alavanca de manuseio

Fonte: Elaborado pelo Autor

B4. Por possuir uma tipologia pouco usual, os mecanismos que compõem a janela,
principalmente a parte superior de tombar localizada nas folhas de vidro, geram dúvidas
ao usuário quanto a seu funcionamento.
C6. Levando em consideração o peso de todo o conjunto que compõe a janela,
dificulta o usuário a executar suas funções, em sua maioria necessitando a utilização de
duas mãos.
D8 Ainda gerando dificuldades pelo peso dos mecanismos da janela em questão,
podem ser gerados erros de utilização, percebidos principalmente sobre a janela de
tombar em vidro.
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4.1.4 – Tipologia
A janela corresponde à tipologia 11A: janela de correr vidro e veneziana (embutida
na parede). Como já foi dito anteriormente ao analisar a abertura diferenciada, na chave
dicotômica não foi encontradauma tipologia que correspondesse exatamente a esta
composição, contendo as folhas de correr embutidas na alvenaria e a abertura de tombar
na folha de vidro fazendo parte de uma mesma tipologia. A representação gráfica, com
base em levantamento no local, pode ser vista nas Figuras 148 e 149 e seus pormenores
na sequência.
Figura 146 – Representação gráfica: vistas e corte lateral da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor)
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Figura 147 – Perspectiva esquemática da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.1.5 – Material de construção
A estrutura do caixilho é feita totalmente em madeira, bem como suas venezianas,
acabamento em verniz. As folhas de vidro (liso e incolor) e as partes em ferro são
revestidas em pintura cor marrom, na estrutura da abertura de vidro de tombar e as peças
de utilização da janela (puxadores e travas) em cor prata (Figura 150).
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Figura 148 – Foto interna da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

R. SANTA CRUZ, 325
•RESIDÊNCIA TOMBADA – ABERTA PARA VISITAÇÃO
•ANO DE CONSTRUÇÃO: 1928

1.
1A.
1B.

Pictograma LUZ (64,1%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Entrada de iluminação pelo vão - abertura total – corte lateral
Área de entrada de iluminação com vidro fechado – vista frontal

2.
2A.
2B.
2C.

Pictograma AR (91%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Perspectiva esquemática ampliação detalhe veneziana(entrada de ventilação )
Perspectiva esquemática abertura superior para entrada de ventilação
Área de entrada de ventilação com vidro aberto – vista frontal

3.
3A.
3B.
3C.

Pictograma ERGONOMIA (50%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela, abertura superior fechada – corte lateral
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela, abertura superior abertura – corte lateral
Planta esquemática alcances de manuseio

4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.
4F.
4G.
4H.

Tipologia 11A – JANELA DE CORRER VIDRO E VENEZIANA – (EMBUTIDA NA PAREDE)
Folha veneziana de correr – abre horizontal para o interior da alvenaria
Folha de vidro de correr – abre horizontal para o interior da alvenaria
Abertura superior na folha de filho (abertura de tombar com caixilho em ferro)
Peça de travamento inferior
Peça de travamento superior
Trava do puxador da abertura superior
Detalhe abertura bandeira superior de ventilação (abertura de tombar)
Perspectiva da janela

5.
-

Materiais de construção da janela
Ferro (estrutura abertura superior de ventilação, peças de travamento e puxador )
Vidro liso (panos das folhas internas)
Madeira (perfil da janela e veneziana)

6.
-

Partido – 4.1
Pictograma adotado para identificação do partido

4

TIPOLOGIA 11A
4A

4A

4C

5

4C

168
252

252

168

MADEIRA

FERRO

84

84

4B
VIDRO LISO

4B

3

4A
4B

50%

3A
4D

4E

4F

3B

4G
4H
3C

1

2
Partido – 4.1

2A

91%
AR

64,1%
LUZ

1A

1B

2B

2C
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4.2 Rua Deputado Joaquim Libânio, 232 - Tipologia 10A (JANELA TIPO
GUILHOTINA COM VENEZIANA OU TRELIÇA EMBUTIDOS NA ALVENARIA)

Assim como as Villas de Le Corbusier, Warchavichik projetou e construiu muitas
casas geminadas no bairro da Vila Mariana, conhecidas como casas operárias, eram
casas destinadas para aluguel, casas construídas entre os anos de 1951 a 1954 (Fonte:
entrevista com Neto e Arquiteto Carlos Warchavichik).
Além das famosas casas geminadas da Rua Berta (também construídas por
Warchavichik na região), existem as casas geminadas localizadas na Rua Deputado
Joaquim Libânio, seis residências similares (unificadas a cada duas residências, conforme
foto abaixo), na sua forma geométrica cúbica, revestidas externamente por tijolos, e com
janelas “ideal” (com abertura tipo guilhotina) onde em sua abertura as folhas são
embutidas na parede.
As janelas são compostas por duas folhas em venezianas de abrir ao meio (uma
folha para cima a outra para baixo), e duas folhas internas de vidro que abrem da mesma
forma, ambas correm por dentro da alvenaria.

Figura 149- Fachada das casas geminadas de Warchavichik

Fonte: Acervo Autor
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Localização:
Figura 150 - Localização Residência Tombada – Rua Deputado Joaquim
Libânio, 232 – situação sem escala

Fonte: Google Maps

Figura 151 - Fachada – Residência:Rua Deputado Joaquim Libânio

Fonte: Acervo Autor
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4.2.1 - Luz
A permeabilidade da luz representa 63% em relação a área total da janelas,
descontando apenas os montantes. Por ser a folha de vidro dividida em 5 retângulos
retân
de
vidro por folha, a área iluminada acaba diminuindo muito.
Figura 152 - Pictograma Luz –Rua
Rua Deputado Joaquim Libânio - Tipologia
11A

63
3%
LUZ

Fonte:: Elaborado pelo Autor

Disposição das Janelas
As casas geminadas são assobradadas e a fachada frontal é composta por duas
janelas por pavimento, no pavimento térreo duas janelas na sala e no pavimento superior
nos quartos, sendo elas todas iguais.
Figura 153 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo Autor

147

4.2.2 – Ar
O vão de ventilação foi analisado em relação
r
ao vão aberto projetado sobre a área de
100% do vão de
e abertura, isso ocorre devido as
as folhas da janela correrem para dentro da
alvenaria.
Figura 154 - Pictograma Ar–Rua
Rua Dep. Joaquim Libânio – Tipologia 11A

100
00%
AR

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 155 – Entrada da ventilação pelo vão total da janela - corte

Fonte:: Elaborado pelo Autor
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4.2.3 - Ergonomia
Em visita à residência, as informações passadas pelo proprietário, foi que a janela
já havia passado por duas grandes manutenções onde foram trocados seus mecanismos,
mas que não foram trocadas as folhas da veneziana e vidro, e, pela grande espessura
que se encontrava a alça (peça de ferro, representada na figura abaixo),
abaixo) figura 158, pode
ser observado que as janelas já haviam
havia sido pintadas muitas vezes, porém,
poré mesmo com
as camadas de pintura e as manutenções, elas

se apresentavam
m em ótimo estado

ergonômico, tanto ao peso, como ao risco de erros e seu uso intuitivo..
Figura 156 – Alça de metal para manuseio das folhas da janela
ja

Fonte:: Elaborado
Elaborad pelo Autor
Figura 157 - Pictograma Ergonomia –Rua
Rua Santa Cruz – Tipologia 11A

87,5%

Fonte:: Elaborado pelo Autor
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Tabela 5 -Check-list ergonomia - Tipologia 10A
Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

Parcial
(12,5%)

Total
(25%)
Total
(25%)

6. Manuseio fácil,sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Total
(25%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

87,5%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme análise ergonômica da janela, baseada nos itens de Check-list, foi
considerado atendimento a 87,5% dos critérios, onde o único item responsável pelo
atendimento parcial das questões de ergonomia foi:
A2. A alça usada para manuseio da janela, quando fechada, encontra-se a 1,50m
do chão, esta altura está dentro do alcance manual máximo confortável em pé do usuário,
porém está superior ao alcance máximo eventual do cadeirante.

4.2.4 – Tipologia
Conforme classificação da chave dicotômica e das tipologias propostas em estudo,
esta janela enquadra-se na tipologia de número 10A: janela tipo guilhotina com
veneziana ou treliça embutidas na alvenaria.
A janela possui mecanismo de guilhotina, onde as folhas da janela funcionam com
sistema de contrapeso, conforme exemplificado na figura abaixo:
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Figura 158 – Esquema de mecanismo de contrapeso

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 159 – Corte e elevação da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

.
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4.2.5 – Material de construção
As janelas das casas geminadas do Warchavichik possuem toda sua estrutura em
madeira e duas folhas compostas também por vidros.
As janelas, com abertura tipo guilhotina, possuem duas folhas externas em
veneziana de madeira e as folhas voltadas para o lado interno possuem a estrutura em
madeira e cinco retângulos em vidro cada uma.
Nas folhas das janelas estão parafusadas alças para manuseio da janela em ferro,
além dos cabos de aço embutidos no batente para o funcionamento do mecanismo
proposto da janela.
Figura 160 – Janela vista externamente, composta por madeira, vidro e
ferro

Fonte: Acervo Autor
Figura 161 – Vista dos cabos de aço embutidos no batente da janela

Fonte: Acervo Autor

R. DEPUTADO JOAQUIM LIBÂNIO, 232
•RESIDÊNCIA EM ÁREA TOMBADA
•ANO : ENTRE 1951 E 1954

1.
1A.
1B.

Pictograma LUZ (63%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Entrada de iluminação pelo vão envidraçado - abertura total da veneziana – corte lateral
Área de entrada de iluminação com vidro fechado – vista frontal

2.
2A.
2B.
2C.

Pictograma AR (100%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Entrada de ventilação pelo vão - abertura total – corte lateral
Área de entrada de ventilação com vidro aberto – vista frontal
Perspectiva esquemática ampliação detalhe veneziana(entrada de ventilação )

3.

Pictograma ERGONOMIA (87,5%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Levantador para janela tipo guilhotina – alça simples parafusada às folhas
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela – corte lateral
Planta esquemática alcances de manuseio

3A.
3B.
3C.
4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.

Tipologia 10A – JANELA TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA OU TRELIÇA EMBUTIDOS NA ALVENARIA
Folha veneziana de abrir tipo guilhotina – abre no interior da alvenaria
Folha envidraçada de abrir tipo guilhotina – abre no interior da alvenaria
Alvenaria – folhas da janela correr para dentro da alvenaria
Ilustração esquemática do movimento das folhas, onde as folhas inferior e superior funcionam como contrapeso
uma da outra
Perspectiva esquemática janela - vista externa

5.
-

Materiais de construção da janela
Ferro (alça)
Vidro liso (panos das folhas internas)
Madeira (perfil da janela e veneziana)

6.
-

Partido – 4.2
Pictograma adotado para identificação do partido

4

TIPOLOGIA 10A

5

4C
4C

4A

4C

MADEIRA

4A

4A
120

120

4B

4B

FERRO

90

4C
90

4C

VIDRO LISO

3

160

4B

30

3A
4B

87,5%
3C

4E
4D

3B

1

2
Partido – 4.2

63%
LUZ

100%
AR
1B
1A

2B
2A

2C

153

4.3 Rua Joaquim Távora, 505 - Tipologia 18A (JANELA MAXIM-AR)

A construção localizada na Rua Joaquim Távora, onde está localizada uma agência
bancária, foi escolhida como parte do partido de elementos verticais na fachada. Entre
estes elementos verticais estão localizadas as janelas em estudo, todas iguais, fazendo a
composição da fachada em sua totalidade.
Os elementos verticais possuem acabamento na diagonal fazendo uma abertura da
janela em direção ao exterior, dessa forma esses elementos não fazem sombreamentos
nas janelas formadas apenas por panos de vidro, não possuindo qualquer outro elemento
de sombreamento(Figura 164).

Figura 162 - Fachada comercial - Rua Joaquim Távora, 505

(
F
O
N
T
Fonte: Acervo Autor
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Figura 163 - Localização comercial Rua Joaquim Távora - situação sem
escala

Fonte: Google Maps

Figura 164 - Fachada com Elementos Verticais - Rua Joaquim Távora

Fonte: Acervo Autor
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4.3.1 Luz
O Pictograma
a apresentado
apresen
abaixo referente à janela em estudo, indica a
proporção de área envidraçada permeável de iluminação natural, com área de 80% em
relação a área total do vão considerado.
considerado
Figura 165 - Pictograma Luz – Rua Joaquim Távora - Tipologia 11B

80
80%

80%
LUZ

Fonte:: Elaborado pelo Autor
A

A tipologia da janela, por possuir quase toda a sua totalidade em vidro, é
desconsiderada do vão iluminado por apenas possuir os montantes do caixilhos feitos em
alumínio.
Devido aos elementos verticais encontrados
encon
na fachada, que se sobressaem
sobres
em
relação ao plano da janela na fachada.Tais
fachada
elementos exercem, em certo momento da
incidência do sol, um sombreamento na
na mesma, mas são desconsiderados por ser pouco
e também são desconsiderados
considerados no cálculo
cá
em questão de área de iluminação da janela
estudada.

Disposição das Janelas
As janelas formam na fachada uma composição de forma
forma horizontal e vertical por
sua disposição contínua, além
m dos acabamentos em montantes verticais entre elas.
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Figura 166 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.2 Ar
A janela possui uma grande folha de vidro fixa interior na totalidade de sua
composição. A abertura é feita apenas pela folha superior de forma maxim-ar, o que
acaba limitando a abertura do vão para a permeabilidade da ventilação.
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Figura 167 - Pictograma Ar – Rua Joaquim Távora - Tipologia 11B

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 168- Única abertura para entrada de ventilação

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.3 Ergonomia
Conforme check-list adotado, foi observada muita dificuldade para manuseio da
janela, principalmente pela altura em que se encontra a trava manual para manuseio da
mesma.
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Figura 169 - Pictograma Ergonomia –R. Joaquim Távora - Tipologia 11B

Fonte: Elaborado pelo Autor

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação:
Tabela 6 - Check-listergonomia - Tipologia 18A.
Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

(0%)

Parcial
(12,5%)
Parcial
(12,5%)

6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Parcial
(12,5%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

37,5%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Como explicado anteriormente, o item A não foi atendido devido às alturas e
alcances do único comando localizado na parte móvel da janela composta por uma folha
maxim-ar superior e uma folha fixa inferior.
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B4. O conflito observado está diretamente ligado ao não alcance da trava de
manuseio manual da folha maxim-ar.

Figura 170 - Trava para manuseio da abertura da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

C6. A necessidade de esforço também está diretamente ligada a altura em que se
encontra a abertura da janela em questão, além da falta de manutenção observada, o que
deixava a janela presa em suas corrediças.
D8. Os riscos do utilizador foram constatados através de sua altura desproporcional
(demonstrada na figura abaixo) e falta de manutenção como mencionado anteriormente.
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Figura 171 – Desenho gráfico representando altura de manuseio da folha
maxim-ar da janela.

Fonte: Elaborado pelo Autor

A altura de abertura da janela foi analisada de acordo com a tabela padrão do
cheklist, onde foi demonstrada a dificuldade de manuseio pela altura, porém,por se tratar
de um banco, local público que exige segurança, a forma com que foi executada a janela
dificulta que o público do banco a manuseie, tornando-se assim mais segura a apropriada
para o local.

4.3.4 Tipologia
As janelas que compõem a fachada desta edificação são unidades em formatos
verticais, medindo 2,47m de altura total, com peitoril de apenas 50cm de altura. Além da
janela ser muito alta, a folha que faz abertura maxim-ar está a partir de 2,23m do chão,
onde também está localizada a trava manual de abertura da janela, por localizar-se a esta
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altura, não permite que uma pessoa abra de maneira fácil, ou algumas pessoas até não
conseguirão abri-la..
A parte inferior, composta por vidro fixo, tem medida vertical de 1,73m e representa
70% da altura total da janela, assim apenas 30% do vão da janela se abre para a entrada
de ventilação, conforme desenho gráfico abaixo onde estão representadas as medidas
citadas:
Figura 172 - Detalhamento janela -Rua Joaquim Távora

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 173 – Abertura maxim-ar

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.5 Material de Construção
A estrutura da janela possui como material predominante o vidro e os montantes
em alumínio, tanto para os montantes fixos como para seus braços para abertura maximar.
A janela é composta por um vidro fixo na parte inferior e uma folha de abertura
maxim-ar na parte superior.
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Figura 174 – Foto das janelas. Materiais: vidro e alumínio

Fonte: Acervo Autor

R. JOAQUIM TÁVORA, 505
•AGÊNCIA BANCÁRIA
•ANO: 1974

1.
1A.
1B.

Pictograma LUZ (79%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Área de entrada de iluminação com vidro fechado - vista frontal
Entrada de iluminação pelo vão envidraçado – corte lateral

2.
2A.
2B.

Pictograma AR (3%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Entrada de ventilação pelo vão - abertura total – vista frontal
Área de entrada de iluminação com vidro fechado – corte lateral

3.
3A.
3B.
3C.

Pictograma ERGONOMIA (37,5%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Trava manual – sistema de manuseio da janela maxim-ar
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela – corte lateral
Planta esquemática alcances de manuseio

4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.

Tipologia 18A – JANELA MAXIM-AR
Folha envidraçada fixa lisa e incolor
Perfil de alumínio
Peitoril em alvenaria inclinado no exterior revestido em granito– fixação dos perfis de alumínio
Perspectiva ilustrada da abertura maxim-ar da janela
Vista em planta

5.
-

Materiais de construção da janela
Alumínio (perfil da janela)
Vidro liso (panos das folhas)

6.
-

Partido – 4.3
Pictograma adotado para identificação do partido

4

TIPOLOGIA 18A

5

74

ALUMÍNIO

4D

4D
VIDRO LISO

4A

4A

173

297

4A
4B

4B

4B

4C

4C

50

4C

3

3A

110

4B

37,5%
4C

4D

4E
3B

1

2
Partido – 4.3

80%
LUZ

3%
AR

1A

1B

2A

2B
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4.4

R. Coronel Artur Godói, 185 - Tipologia 10A– JANELA TIPO GUILHOTINA
COM VENEZIANA OU TRELIÇA EMBUTIDOS NA ALVENARIA

A residência, situada na rua Coronel Artur Godói, 185, foi projetada por Vilanova
Artigas no ano de 1966.
Localização:
Figura 175 - Localização Residência - Rua Coronel Artur Godói – situação
sem escala

Fonte: Google Maps

A fachada é composta por uma estrutura contínua e independente levando à
horizontalidade, e a face de madeira onde se encontram as janelas é recuada, formando
um elemento de sombreamento da fachada a qual é formada por uma linha contínua de
janelas tipo “Ideal” (espécie de janela com mecanismo de guilhotina funcionando por
contrapesos, com folha veneziana à frente e folha de vidro atrás).
As janelas são compostas faceando lado a lado em toda a extensão longitudinal da
fachada frontal, onde existem revestimentos externos na verga e peitoril de madeira, do
mesmo material das venezianas externas.
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Figura 176 - Fachada Residência - Rua Coronel Artur Godói, 185

Fonte: Acervo Autor

4.4.1 - Luz
A Janela apresentada em sua composição possui um elemento fixo
fix de
sombreamento de concreto, seu fechamento é feito apenas por vidro em sua totalidade.
A luz solar, quando atinge o vão de entrada de luz em sua totalidade, permite a entrada
parcial de iluminação
inação representada por 48,2% da área total do vão.
Figura 177 - Pictograma Luz - RuaCoronel Artur Godói - Tipologia 10A

83,3
83,3%
LUZ

Fonte:: Elaborado pelo Autor

Disposição das Janelas
Janelas em fita, representando grande parte
part da fachada da residência, compondo a
fachada juntamente com os fechamentos em madeira do mesmo material.
material
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Figura 178 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.2 – Ar
O vão de ventilação foi analisado em relação ao vão aberto projetado sobre a área
de 100% do vão de abertura.
Neste caso de abertura quase que total, foi desconsiderado apenas os montantes
que não ficam embutidos na
a alvenaria quando a janela está totalmente aberta.

Figura 179 - Pictograma Ar–R. Coronel Artur Godói – Tipologia 18

91,5
91,5%
AR

Fonte:: Elaborado pelo Autor

4.4.3 - Ergonomia
A análise da ergonomia e a justificativa da porcentagem serão apresentadasa
apresentadas
seguir:
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Figura 180 - Pictograma Ergonomia - R. Coronel Artur Godói – Tipologia

75%
%

Fonte: Elaborado pelo Autor
A
Tabela 7 -Check-listergonomia - Tipologia 10A
Princípio

A

Atendimento

Itens de verificação
1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

Total
(25%)

Total
(25%)
Parcial
(12,5%)

6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Parcial
(12,5%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

75%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme análise
lise ergonômica da janela , baseada nos itens de Check-list, foi
considerado atendimento a 75% dos critérios, onde
onde os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia foram:
C6. Janela de fácil manuseio, porém demonstra dificuldades pela falta de
manutenção apresentada em seus componentes,
componentes o que
ue dificulta o manuseio da mesma,
exigindo algum esforço do usuário.
usuário
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D8. Os riscos e erros de utilização pelo usuário podem se dar justamente pela falta
de manutenção citada acima.
4.4.4 – Tipologia
Conforme classificação da chave dicotômica, e das tipologias propostas em estudo,
esta janela enquadra-se na tipologia de número 10A: janela tipo guilhotina com
veneziana ou treliça embutidos na alvenaria.
É composta por duas folhas de veneziana em madeira voltada para o exterior, e
duas folhas de vidro voltadas para o interior, as quais se abrem em forma de guilhotina e
funcionam por sistema de contrapeso, como dito anteriormente.
Figura 181 - Sistema de contrapeso da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

Formando um pano único em madeira para a composição da fachada; os
fechamentos superior e inferior (peitoril), também são feitos de madeira.
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Figura 182 - Detalhamento janela – Rua Coronel Artur Godói

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 183 - Perspectiva Janela - Rua Coronel Artur Godói

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A elevação da janela é representada pelo corte lateral e vista frontal, e,

no

desenho, é representado por um corte parcial das folhas que compõem as janelas.
4.4.5 – Material de construção
A janela, em sua totalidade, é composta por estrutura feita em madeira, folhas em
madeira (veneziana), folhas com estrutura em madeira e folhas de vidro.
É possível observar o uso do ferro nas alças de manuseio para a abertura da
janela, além do cabo de aço para abertura e funcionamento da mesma.

Figura 184 - Alça de manuseio em ferro

Fonte: Elaborado pelo Autor

R. CORONEL ARTUR GODÓI, 185
•RESIDÊNCIA
•ANO DE CONSTRUÇÃO: 1966

1.
1A.
1B.

Pictograma LUZ (83,3%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Entrada de iluminação pelo vão - abertura total – vista frontal
Área de entrada de iluminação com vidro fechado – corte lateral

2.
2A.
2B.
2C.

Pictograma AR (91,5%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Área de entrada de ventilação com vidro aberto – vista frontal
Área de entrada de ventilação com vidro aberto – corte lateral
Perspectiva esquemática ampliação detalhe veneziana(entrada de ventilação )

3.

Pictograma ERGONOMIA (75%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Levantador para janela tipo guilhotina – alça simples parafusada às folhas
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela – corte lateral
Planta esquemática alcances de manuseio

3A.
3B.
3C.
4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.
4F.
4G.

Tipologia 10A – JANELA TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA OU TRELIÇA EMBUTIDOS NA ALVENARIA
Estrutura em concreto independente em concreto
Fechamento externo (superior e peitoril) em madeira e acabamento em verniz
Folha veneziana abertura tipo guilhotina
Folha vidro abertura tipo guilhotina
Planta esquemática
Perspectiva gráfica
Ilustração esquemática do movimento das folhas, onde as folhas inferior e superior funcionam como contrapeso
uma da outra

5.
-

Materiais de construção da janela
Ferro (puxador)
Vidro liso (panos das folhas internas)
Madeira (perfil da janela e veneziana)

6.
-

Partido – 4.4
Pictograma adotado para identificação do partido

4
4A

4A

4B

4B

5

TIPOLOGIA 10A
4A

MADEIRA

85

4B
4C
110

280

4C
4D

FERRO
85

4D

VIDRO LISO
172,5

4A

3

4E

3A
4B
4C

75%
4D
3C

3B

4G

4F

1

2
Partido – 4.4

83,3%
LUZ

91,5%
AR
2B

2A
1A

1B
2C
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4.5 Av. Piassanguaba, 757 - Tipologia 11B (JANELA DE CORRER COM VENEZIANA
– EXTERNA À FACHADA)

A residência situada na Av. Piassanguaba, demonstrada por um caixote em
concreto, com o térreo livre composto por um jardim, tem sua fachada com elementos de
pedra trabalhado em formas geométricas. As janelas em estudo estão localizadas nas
laterais da edificação, são de correr, (tanto a parte de veneziana, como as folhas de
vidro), e encontram-se no pavimento superior da edificação.
O elemento de sombreamento ventilado não avança interna ou externamente com
direção de abertura horizontal, resultando a tipologia 11B.

Figura 185 - Localização residência - Av.
Piassanguaba - situação sem escala

Fonte: Google Maps
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Figura 186 - Fachada residência - Av. Piassanguaba

Fonte: Acervo Autor

4.5.1 Luz
O Pictograma apresentado na janela abaixo indica a proporção de área
envidraçada permeável à área de iluminação natural, com área de 99,7% em relação à
área total do vão considerado.
Figura 187 - Pictograma Luz - Av. Piassanguaba - Tipologia 11B

Fonte: Elaborado pelo Autor

A tipologia da janela permite abertura total de seus componentes, deixando seu
vão totalmente aberto no caso de necessidade do proprietário, possibilitando maior
relação com o exterior.
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Disposição das Janelas
As janelas formam na fachada uma composição de forma horizontal na lateral da
residência, todas com a mesma tipologia dando a impressão de um grande trilho lateral,
formados por rebaixos na fachada por onde correm todas as folhas das janelas.
Figura 188 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.2 Ar
As folhas móveis internas e externas, quando abertas, permitem a
totalidade do vão, representando portanto, uma permeabilidade máxima de 100% do vão.
Figura 189 - Pictograma Ar - Av. Piassanguaba - Tipologia 11B

Fonte: Elaborado pelo Autor

Apreende-se que ainda existe a possibilidade da regulagem da entrada de ar pelas
venezianas devido a pequenas aberturas em sua composição nas folhas de alumínio.
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Figura 190 - Entrada de ventilação pela veneziana

Fonte:: Elaborado pelo Autor

4.5.3 Ergonomia
Conforme check-list adotado, a janela atende 100% dos itens estabelecidos. Segue
pictograma e na sequência a análise:
aná
Figura 191 - Pictograma Ergonomia - Av. Piassanguaba - Tipologia 11B

Fonte: Elaborado pelo Autor
A

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação:

Tabela 8 - Check-list ergonomia - Tipologia 11B.
Princípio

A

Itens de verificação
1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)

Atendimento

Total
(25%)

Continua
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Tabela 8- Check-list,ergonomia - Tipologia 11B. (continuação)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.
B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.
5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

C

Total
(25%)
Total
(25%)

6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Total
(25%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

100%

Fonte:Elaborado pelo Autor

Considerou-se que todos os itens foram atendidos em sua totalidade. Pelas
corrediças de alumínio apresentarem uso intuitivo de suas aberturas e o material ser leve
para aberturas, apresentam poucos riscos de erros no manuseio e de acarretar riscos ao
utilizador.
4.5.4 Tipologia
A janela apresenta tipologia número 11B, segundo a Chave Dicotômica. Janela de
correr com brise regulável externa, onde além de todas as aberturas serem feitas de
correr, a venezianas correm com abertura horizontal para o lado externo da alvenaria,
estando as duas folhas de abertura entre alvenaria, conforme ilustra a planta abaixo.
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Figura 192 - Detalhamento janela - Av. Piassanguaba

Elev. Frontal

Corte Lateral

Planta

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.5.5 Material de Construção
A estrutura da janela possui o alumínio como material predominante, tanto nas
suas corrediças, como na estrutura dos vidros e na veneziana vazada.
Em sua composição há quatro folhas de correr, sendo duas feitas de vidro liso e
incolor e duas de venezianas que permitem o movimento de correr abrindo-se ao meio,
para cada tipo de folha.

AV. PIASSANGUABA, 757
•RESIDÊNCIA
•ANO PROVÁVEL: APÓS 1958 ( NÃO ESTÁ PRESENTE EM FOTO AÉREA DE 1958)

1.
1A.
1B.

Pictograma LUZ (99,7%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Entrada de iluminação pelo vão - abertura total – corte lateral
Área de entrada de iluminação com vidro fechado – vista frontal

2.
2A.
2B.
2C.

Pictograma AR (100%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Perspectiva esquemática ilustrando abertura total do vão para ventilação – corte lateral
Área de ventilação com abertura total – vista frontal
Ventilação pela veneziana da janela - ampliação detalhe veneziana

3.
3A.
3B.

Pictograma ERGONOMIA (100%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Planta esquemática alcances de manuseio
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela – corte lateral

4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.

Tipologia 11B – JANELA DE CORRER COM VENEZIANA – EXTERNA À FACHADA
Folha envidraçada de correr – abre horizontal para o interior
Folha veneziana de correr – abre horizontal para o exterior
Peitoril em alvenaria – fixação dos trilhos inferiores da janela
Moldura em argamassa na fachada guarnecendo o vão da janela
Viga em concreto – fixação dos trilhos superiores da janela

5.
-

Materiais de construção da janela
Alumínio (perfil da janela e veneziana)
Vidro liso (panos das folhas internas)

6.
-

Partido – 1
Pictograma adotado para identificação do partido

4

5

TIPOLOGIA 11B
4E
4E

ALUMÍNIO

150

4D

280

VIDRO LISO

4B

4A
4A

4B
4C

3
100%

100

4C
4B

4D

60

120

4C

60

4A
3A

1

3B

2

6
Partido - 4.5

99,7%
LUZ

100%
AR

2B

1B

1A

2A
2C
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4.6 – Al. Anapurus, 82 - Tipologia 04 (JANELA TIPO GUILHOTINA COM BRISE
REGULÁVEL EXTERNO)
A residência modernista situada na Al. Anapurus tem sua forma excêntrica e
tipologia de janelas em que as folhas de vidro se abrem em forma de guilhotina – sua
folha central é levantada – e a persiana de enrolar.
A janela não avança de forma externa e interna, possui controle de iluminação e
ventilação de forma regulável. Não apresenta peitoril, abrangendo todo pé direito do
pavimento.
Localização:

Figura 193 - Localização Residência - Al.
Anapurus - situação sem escala

Fonte: Google Maps
Figura 194 - Elevação Principal

Fonte: Acervo pessoal Autor
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4.6.1 - Luz
O tipo de janela apresentada permite, principalmente pelo modelo de persiana,
variadas condições de iluminação natural.
Foi considerada a sua iluminação com persianas recolhidas e suas folhas
envidraçadas expostas, o que corresponde a 79% da área total do caixilho.
Figura 195 - Pictograma Luz - Al. Anapurus - Tipologia 04

Fonte: Elaborado pelo Autor

Disposição das Janelas
As Janelas a serem estudadas encontram-se na elevação posterior da edificação.
São quarto janelas iguais com folhas de vidro de abrir em guilhotina e persianas de
enrolar, onde a caixa das mesmas pode ser vista também pelo lado de fora.
Figura 196 - Disposição das janelas na fachada posterior da edificação

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.6.2 - Ar
A persiana da janela permite variadas formas de ventilação, pois o material de PVC
com pequenas aberturas entre suas folhas permite o controle da entrada de ar, não
precisando que fique totalmente aberta para que seja proporcionada a ventilação
necessária, fazendo uso de seus elementos e adaptando-se à necessidade do usuário,

182

quanto à ventilação e iluminação natural, através do controle das persianas ventiladas,
havendo a possibilidade de atenuar fortes ventos (Figura 199).
Figura 197 - Pequenas aberturas na persiana ventilada

Fonte: Elaborado pelo Autor

Mesmo com variadas possibilidades de ventilação permitidas pela tipologia da
janela, a porcentagem calculada no pictograma foi feita com a persiana totalmente aberta,
bem como a folha móvel de vidro. Totalizando em 27,8% de área ventilada sobre a área
total da janela.
Figura 198 - Pictograma Ar - Al. Anapurus - Tipologia 04

18,5%

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.6.3 – Ergonomia
A análise ergonômica apresenta-se em forma de pictograma, em porcentagem
relativa ao atendimento às questões de ergonomia e usabilidade como descritas a seguir.
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Figura 199 - Pictograma Ergonomia - Al. Anapurus - Tipologia 04

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 9 - Check-list ergonomia - Tipologia 04.
Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

Total
(25%)

Parcial
(12,5%)
Parcial
(12,5%)

6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Parcial
(12,5%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

62,5%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para avaliar o atendimento aos critérios de análise da ergonomia, como a
necessidade de seus usuários, submeteu-se as janelas aos itens de verificação
representados pelo check-list.
Conforme avaliação apresentada, foram considerados o atendimento de
62,5% dos critérios. Os principais itens pelo atendimento parcial serão discutidos a seguir.
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B4. A janela apresenta dificuldade em seu manuseio com conflitos na abertura na
folha de vidro por ser sua trava em forma de gancho.Não é de muito fácil entendimento,
não sendo considerada dessa forma com uso intuitivo
C6. O manuseio foi considerado com dificuldade de esforço devido ao peso da
janela ao subir a grande folha de vidro sem nenhum mecanismo.
A ação do tempo também apresenta fator a ser considerado como negativo, pois os
trilhos guias nas laterais da janela estão danificados, dificultando o percurso da mesma
até sua abertura total.
D8. Devido ao peso da janela, foi constatado neste item que a folha de vidro pode
oferecer riscos ao utilizador.
Não foram encontradas dificuldades para o manuseio da persiana.
4.6.4 – Tipologia
A janela em estudo possui folhas de vidro, sendo que uma delas (central)
abre-se em forma de guilhotina e a persiana é de enrolar.
A figura abaixo representa de forma sintética os usos discutidos em questão.
Figura 200 – Janela com abertura tipo guilhotina e persiana de enrolar

Elev. Frontal
Corte Lateral
Fonte: Elaborado pelo Autor

A persiana de enrolar permite uma grande variação de condições de
iluminação natural e ventilação – permitindo que se criem diferentes atmosferas no
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ambiente que esta atende, o que influi consideravelmente na qualidade deste tipo de
produto.
Pela época em que foi construída a casa e considerando que ainda não
existiam as modernidades de hoje presentes no mercado (como persianas elétricas), elas
são acionadas e manuseadas através de uma fita lateral à janela, onde, através do seu
manuseio com sistema de correr pela roldana, a persiana pode se recolher ao fechar e
abrir a janela, enrolando-se dentro da caixa situada acima da janela em questão.
Figura 201 - Persiana acionada por fita lateral

Fonte: ORICOLLI, 2011 p.172

A esteira formada pela união de réguas em PVC constitui o elemento principal da
persiana, conferindo-lhe a qualidade de proteção solar e controle de iluminação em
diversas

condições,

conferidas

pelas

diferentes

combinações

de

abertura

e

posicionamento em relação ao plano da janela.
4.6.5 – Material de construção
A janela é composta por duas partes distintas, sendo a parte interna uma janela
com fechamento guilhotina composta por três folhas de vidro em caixilhos de alumínio,
onde apenas a folha central se move para cima, permitindo-lhe a abertura.
Os vidros são comuns, lisos e incolores, não apresentando características
diferenciadas. Pelo estado de conservação dos mesmos, pode-se afirmar que são
originais da construção.
A outra parte é composta por persianas em PVC, com orifícios de ventilação entre
as réguas móveis que se enrolam em volta de um rolo situado internamente em uma
caixa superior, feita do mesmo material das persianas.
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Toda a estrutura da janela é feita em perfis de alumínio, bem como seus elementos
de travamento.
Figura 202- Trava da janela e perfil em alumínio.

Fonte: Elaborado pelo Autor

AL. ANAPURUS, 82
•RESIDÊNCIA
•ANO PROVÁVEL: APÓS 1958 ( NÃO ESTÁ PRESENTE EM FOTO AÉREA DE 1958)

1.
1A.
1B.
1C.

Pictograma LUZ (79%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Área de entrada de iluminação com vidro fechado – vista frontal
Entrada de iluminação pelo vão - abertura total – corte lateral
Amplitude campo visual

2.
2A.
2B.
2C.

Pictograma AR (27,8%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Ventilação pela veneziana da janela - ampliação detalhe veneziana
Ventilação pela abertura do vão – vista frontal
Ventilação pela abertura do vão – corte lateral

3.
3A.
3B.

Pictograma ERGONOMIA (62,5%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Corte esquemática alcances de manuseio do vidro
Corte esquemática alcances de manuseio da fita reguladora da veneziana

4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.
4F.
4G.
4H.
4I.

Tipologia 04 – JANELA TIPO GUILHOTINA COM BRISE REGULÁVEL EXTERNO
Caixa de enrolar - veneziana
Veneziana
Folhas de vidro
Fita Veneziana de enrolar
Viga concreto: chumbamento da janela
Pedra branca com pingadeira na laje
Laje em concreto
Trava em alumínio – folha de vidro
Perfil em alumínio – Folha de vidro

5.
-

Materiais de construção da janela
Alumínio (perfil da janela e veneziana)
Vidro liso (panos das folhas internas)

6.
-

Partido – 2
Pictograma adotado para identificação do partido

4

TIPOLOGIA 04

4E
35

4A

5

4A

66,5

ALUMÍNIO

66,5
66,5

225

4C

4C
10 12 10

4B

225

4B

VIDRO LISO

3

4C

4F
125
140

4G

62,5%
4H

4I

3A

1

2

10 12 10

3B

6
Partido – 4.6
27,8%
AR

79%
LUZ

10 12 10

1A

1B

2A

10 12 10

2B

2C

10 12 10
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4.7 Av. Sagres, 166 - Tipologia 18 (JANELA PROJETANTE)
A residência modernista situada na Av. Sagres foi construída totalmente de
estrutura de concreto, janelas em fita que compõem como elemento predominante na
fachada. Apresentam tipologia 18, janela projetante com abertura diferenciada – para fora,
em quatro folhas, tanto no sentido vertical quanto horizontal, folhas em forma triangulares
- possuindo uma estrutura em ferro externa, tendo a função de calha guia para a abertura
do vidro; fechaduras (travas) internas na própria estrutura de ferro da janela.
A janela não possui peitoril, seu comprimento vai até a laje do piso permitindo
maior visibilidade para o exterior e iluminação do ambiente interno.
Localização:
Figura 203 – Localização - Residência Av. Sagres – situação sem escala

Fonte: Google Maps
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Figura 204 - Fachada - Residência Av. Sagres

Fonte: Acervo Autor
A

4.7.1 - Luz
A Janela apresentada em sua composição possui um elemento fixo
fix de
sombreamento de concreto, seu fechamento é feito apenas por vidro em sua totalidade.
A luz solar, quando atinge o vão de entrada de luz em sua totalidade, permite a entrada
parcial de iluminação
inação representada por 48,2% da área total de vão total da janela.
Figura 205 - Pictograma Luz - Av. Sagres - Tipologia 18

Fonte: Elaborado pelo Autor
A

Disposição das Janelas
Janelas em fita, representando grande parte
part da fachada da residência, com
elementos de sombreamento em concreto.
concreto
Cada módulo da janela foi analisado como elemento único em sua composição.
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Figura 206 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.7.2 – Ar
O vão de ventilação foi analisado em relação ao vão aberto projetado sobre a área de
100% do vão de abertura.
Por possuírem quatro folhas triangulares salientes em sua projeção frontal, temos
relativamente pouca área de ventilação, conforme pictograma representado abaixo

Figura 207 - Pictograma Ar - Av. Sagres – Tipologia 18

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.7.3 - Ergonomia
A análise da ergonomia, com sua porcentagem apresentada no pictograma abaixo,
assim como a justificativa da porcentagem será dada a seguir.
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Figura 208 - Pictograma Ergonomia - Av. Sagres – Tipologia 18

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 10 - Check-list ergonomia - Tipologia 18
Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.

Total
(25%)

Total
(25%)
Parcial
(12,5%)

6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
D

Parcial
(12,5%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

75%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme análise ergonômica da janela , baseada nos itens de Check-list, foi
considerado atendimento a 75% dos critérios. Onde os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia foram:
C6. Janela de fácil manuseio, porém demonstra dificuldades por exigir esforço do
usuário relativo ao peso, ainda que os comandos e partes móveis da janelas sejam
simples e fáceis de serem movimentados.
D8. Os riscos e erros de utilização pelo usuário podem se dar justamente pelo
grande peso da janela, podendo não executar a abertura da forma definitiva e prática.
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4.7.4 – Tipologia
Conforme a classificação da chave dicotômica e das tipologias propostas em
estudo, esta janela enquadra-se na tipologia de número 18: Janela Projetante.
É composta por folhas de vidro que avançam para o exterior (tanto na horizontal
como na vertical) e não possuir um controle de iluminação que faça parte da própria
estrutura da janela ou do caixilho.
Conforme levantamentos feito no local, temos o seguinte desenho feito da janela
representando os detalhes observados que a caracterizam.
Figura 209 - Detalhamento janela - Av. Sagres

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 210 - Perspectiva Janela - Av. Sagres

Fonte: Elaborado pelo Autor

A elevação da janela é representada pelo corte lateral e vista frontal que são
representados no desenho por um corte parcial do elemento de sombreamento em
concreto. Sua composição do vão luz é formado por quatro folhas de vidro em formas
triangulares que se abrem em projeção para a frente, com uso mecânico de fechaduras,
dobradiças e estrutura das folhas de vidro composta em ferro.
4.7.5 – Material de construção
A janela em sua totalidade é composta por vidro temperado escurecido (fumê) e
uma estrutura em ferro que contorna cada uma das quatro folhas triangulares de vidro. A
estrutura de ferro também aparece na composição de fechaduras e maçanetas, além das
dobradiças parafusadas ao vidro como já citado anteriormente.
A janela está disposta na fachada da edificação de forma sequencial, formando um
efeito de janela em fita. Percebe-se de forma nítida a estrutura independente, o que
permite a composição livre das janelas, abertas no enorme pano de concreto da fachada.
O elemento de sombreamento fixo na fachada, feito em concreto acompanhando a
mesma, abraça cada uma das unidades de forma separada.
As janelas não apresentam peitoril, uma vez que seu vidro encosta na laje do piso
abrangendo toda a altura do pavimento, onde na parte superior também é fixada à laje da
cobertura.

AV. SAGRES , 166
•RESIDÊNCIA
•ANO PROVÁVEL: PERÍODO APÓS 1958 (NÃO ESTÁ PRESENTE EM FOTO AÉREA DE 1958)

1.
1A.
1B.

Pictograma LUZ (48,2%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
Área de iluminação pela projeção do vidro – vista frontal
Entrada Parcial de iluminação e sombreamento do elemento fixo de concreto – corte lateral

2.
2A.
2B.

Pictograma AR (2,8%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Área de entrada de ventilação como vidro aberto – vista frontal
Pouca entrada de ventilação pela abertura do vidro – corte lateral

3.
3A.
3B.

Pictograma ERGONOMIA (75%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela – corte lateral
Planta esquemática alcances de manuseio

4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.
4F.
4G.
4H.

Tipologia 18 – JANELA DE ABERTURA TIPO PROJETANTE
Elemento de sombreamento em concreto
Folhas de vidro em formas triangulares - abertura projetante
Estrutura da janela em ferro
Viga em concreto
Laje em concreto
Travas em ferro
Perfil Guia
Dobradiça

5.
-

Materiais de construção da janela
Ferro (estrutura do vidro)
Vidro liso (panos triangulares)

6.
-

Partido – 1
Pictograma adotado para identificação do partido

4
4A
4D

30

TIPOLOGIA 18

4A

5

5

30

4C

200

29
200

5 2

145

FERRO

4G

VIDRO LISO

4B

30

3
140

4E

75%

3A
4F

4G

4H

3B

4H

1

2
Partido – 4.7

2,8%
AR

48,2%
LUZ

1A

1B

2A

2B
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4.8 Praça Jacinto Moreira Cabral, 73 – Tipologia 11A -JANELA DE CORRER VIDRO
E VENEZIANA – (EMBUTIDA NA PAREDE)
Nos levantamentos fotográficos feitos pela região da Subprefeitura da Vila Mariana
foram encontradas muitas residências construídas nas últimas décadas, ou até mesmo
algumas ainda em obras com a linguagem arquitetônica do modernismo (já citados
anteriormente); sua grande maioria situada em região de alto padrão. A residência
escolhida está localizada na Praça Jacinto Cabral, nº 73, no Bairro Vila Nova Conceição.
Localização:
Figura 211 - Localização Residência- Praça Jacinto Moreira Cabral, 73
– situação sem escala

Fonte: Google Maps

Mesmo com o uso do concreto armado, foram notados nessas novas residências o
uso de novos elementos hoje usados para a construção civil. Um exemplo disso seria o
emprego das janelas de PVC (Policloreto de Vinil), material termoplástico, elemento de
fácil manutenção, leve e de grande durabilidade.
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Figura 212 - Fachada Residência -Praça Jacinto Moreira Cabral, 73

Fonte: Acervo Autor

Disposição das Janelas
A janela está localizada na parte superior da residência, na fachada frontal voltada
para a rua, janela de dormitório.
Figura 213 - Disposição das janelas na fachada

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.8.1 - Luz
Com os panos de vidro da janela fechados se obtém 75% de área iluminada em
relação ao vão total da janela,descontando
janela,
apenas os montantes de caixilharia. Mesmo
com o guarda corpo fixo, em frente à janela, uma alta permeabilidade é obtida por este
ser de vidro liso e incolor, como dito anteriormente.
Figura 214 - Pictograma Luz –Pça
Pça Jacinto Moreira Cabral - Tipologia 11A

75
75%
LUZ
Fonte:: Elaborado pelo Autor

4.8.2 – Ar
Devido às folhas de vidro e veneziana correrem por dentro da edificação, esta
janela permite grande vão de ventilação (54%), sendo descontado apenas pelo
fechamento do guarda corpo em vidro, e mesmo com apenas as venezianas fechadas (e
o vidro aberto), podemos
emos manter o vão ventilado, pois as venezianas possuem orifícios de
ventilação em sua composição.
Figura 215215 Pictograma Ar–Praça
ça Jacinto Moreira Cabral – Tipologia 11A

54%
%
AR

Fonte:: Elaborado pelo Autor
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Figura 216 – Detalhe de orifícios de ventilação pela veneziana

Fonte:: Elaborado pelo
pel Autor

4.8.3 - Ergonomia
Abaixo a análise
lise da ergonomia com sua porcentagem apresentada
presentada no pictograma,
a justificativa da porcentagem será dada a seguir.
Figura 217 - Pictograma Ergonomia –Praça
ça Jacinto Moreira Cabral –
Tipologia 11A
1

100
100%

Fonte:: Elaborado pelo Autor
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Tabela 11 -Check-list ergonomia - Tipologia 11A
Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

1. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis.
(NBR 9050)
2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. (NBR
9050)
3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

B
4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

C

5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de
esforço.
6. Manuseio fácil, sem necessidade de esforço.
7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador.

D

Total
(25%)

Total
(25%)

Total
(25%)
Total
(25%)

8. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
SOMATÓRIA

100%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme análise ergonômica da janela, baseada nos itens de Check-list, foi
considerado atendimento em 100% dos critérios.
Por ser uma janela de fácil manuseio e leve, os comandos e partes móveis da
janelas são simples e fáceis de serem movimentados e manuseados, havendo poucos
riscos e erros de utilização pelo usuário, além de ser uma janela ainda nova, não foram
identificados problemas de uso, e ainda não se fez necessário nenhum tipo de
manutenção.
4.8.4 – Tipologia
Conforme classificação da chave dicotômica e das tipologias propostas em estudo,
esta janela enquadra-se na tipologia 11A: Janela de Correr Vidro e Veneziana –
(embutida na parede)
A janela escolhida a ser detalhada possui folhas em veneziana e vidro de correr
para dentro, porém, essa composição de fechamento do caixilho por alvenaria também é
revista com os novos usos de materiais, onde é possível ver uma alvenaria externa,
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mas,internamente, foi feito um fechamento de gesso acartonado, alinhado com o caixilho
para dar acabamento.
Neste caso também foi visto outro elemento construtivo que vem sendo muito
utilizado nas construções, os fechamentos em gesso, que em algumas situações, podem
substituir alvenarias, ganhando espaço, como representado na planta abaixo:
Figura 218 – Planta da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

A janela, rente ao alinhamento com a alvenaria de fechamento externo, desce até
todo o vão da laje, permitindo a mesma abertura de uma porta, porém existe um guardacorpo externo (fixado na alvenaria externa) em vidro liso, fixo e incolor, não permitindo
saída ao exterior da edificação.

Figura 219– Desenho Gráfico da janela – Corte lateral e vistas frontais
(veneziana fechada e aberta aparecendo o vidro)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 220 - Perspectiva Gráfica da janela

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.8.5 – Material de construção
A janela em sua totalidade é composta por montantes, trilho e veneziana em PVC e
as folhas compostas por vidro liso e incolor. Existe um fechamento externo em vidro fixo
na fachada, formado como guarda-corpo.
Toda a estrutura do caixilho é feita por PVC. Composto por quadro folhas: duas
venezianas com abertura central e duas folhas de vidro (com montantes em PVC),
também com abertura central e correm para dentro da edificação. As folhas constituem a
altura total do caixilho desde o chão, com um guarda corpo de vidro fixo à frente do
caixilho.

PÇA. JACINTO MOREIRA CABRAL, 73
•RESIDÊNCIA
•ANO: 2008
1.
Pictograma LUZ (75%) – porcentagem área luz da janela (área envidraçada / área total x 100)
1A. Entrada de iluminação pelo vão envidraçado – corte lateral
1B. Área de entrada de iluminação com vidro fechado - vista frontal
2.
2A.
2B.
2C.

Pictograma AR (54%) – porcentagem permeabilidade máxima ao ar (área ventilada total / área total x 100)
Área de entrada de ventilação como vidro aberto – corte lateral
Área de entrada de ventilação – vista frontal
Ventilação pela veneziana da janela - ampliação detalhe veneziana

3.
3A.
3B.

Pictograma ERGONOMIA (100%) – síntese a avaliação ergonômica baseada nos princípios: acessibilidade;
evidência e compatibilidade; capacidade; e prevenção de erros
Planta esquemática alcances de manuseio
Esquema de altura de alcance para manuseio das folhas da janela – corte lateral

4.
4A.
4B.
4C.
4D.
4E.
4F.
4G.
4H.

Tipologia 11A – JANELA DE CORRER VIDRO E VENEZIANA – (EMBUTIDA NA PAREDE)
Folha veneziana de correr – abre horizontal para o interior do fechamento lateral
Folha de vidro de correr – abre horizontal para o interior do fechamento lateral
Guarda-corpo em vidro fixado na alvenaria
Forro em gesso
Alvenaria externa
Fechamento em gesso acartonado
Perspectiva esquemática da janela
Planta da janela

5.
-

Materiais de construção da janela
PVC
Vidro liso

6.
-

Partido – 4.8
Pictograma adotado para identificação do partido

4F

4
4E

TIPOLOGIA 11A
4A

4D

4B

4A

5

4B
4A

4A
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PVC

4C

4C

100

4C
VIDRO LISO

3
4F
4B

4A

4B

4C

15 17,5

4A

4E

100%

140

4E

4H

4C

3B

3A
4G

1

2
Partido – 4.8
2C

54%
AR

75%
LUZ

1A

1B

2A

2B
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foram selecionadas duzentas e vinte e oito casas, dentre elas duzentos e sessenta
e uma janelas que foram separadas em oito partidos, sendo eles:
1. Formas Cúbicas - Linhas Retas
2. Geminadas
3. Elementos Verticais de Fachadas
4. Janelas em Fita
5. Térreo Livre
6. Modernismo Excêntrico/Incomum
7. Fachada Livre - Estrutura Independente
8. Construções Novas com Elementos Modernistas

Foi possível observar que muitas das residências visitadas que possuíam tipologias
de janelas com folhas de correr por dentro da alvenaria, proporcionam grande ventilação
e iluminação ao ambiente em que se encontram, porque,

a partir deste partido

possibilitam abertura total do vão, trazendo grande conforto ao ambiente por proporcionar
maior opções de modulações e controle de iluminação e ventilação por meio dos
elementos que compõem a composição do caixilho.
Para as residências visitadas mais antigas, a facilidade de manuseio das janelas
está diretamente ligada a sua manutenção, bem como o peso dos elementos do mesmo.
A grande maioria não permite erro do operador, por todas correrem ou por um trilho, ou
pela abertura de guilhotina, com exceção da presença da janela maxim-ar detalhada,
apenas encontrada dificuldade de entendimento na janela da casa modernista, por sua
tipologia diferenciada como descrita anteriormente.
Levando-se em consideração que algumas residências podem se encaixar em
mais de um partido, destaca-se por meio dos dados coletados e distribuídos nas oito
tipologias onde para cada partido foram selecionadas: 94 formas cúbicas – linha reta; 13
germinadas; 07 elementos verticais; 32 janelas em fita; 12 térreo livre; 12 modernismo
excêntrico/incomum; 81 fachadas livres e 20 construções novas com elementos
modernistas, totalizando assim 261 janelas analisadas.
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Ainda é possível notar a presença do modernismo na região da Subprefeitura da
Vila Mariana, seja pelas notórias residências modernistas ainda encontradas, ou pelas
características modernistas em residências construídas atualmente.
Figura 221 – Gráfico representando a porcentagem dos partidos das
casas levantadas
35%

Formas Cúbicas - Linhas Retas
Geminadas

7%

5%

3%

Elementos Verticais de Fachadas
Janelas em Fita
Terreo Livre
Modernismo Excêntrico/Incomum

12%
30%
4%

Fachada Livre - Estrutura
Independente
Construções Novas com Elementos
Modernistas

4%

Fonte:: Elaborado pelo Autor

Durante a revisão bibliográfica foram estudados os cinco pontos do modernismo,
ditados por Le Corbusier, sendo estes incorporados nos oito partidos propostos.Na
pesquisa de campo, em função da metodologia de coleta de dados, centralizou-se
centralizou
o
estudo em: Janelas
elas em fita; Térreo livre e Fachada livre (estrutura independente), os
demais partidos foram elaborados com as seguintes premissas:
Para o partido denominado, neste trabalho, de Formas Cúbicas, as residências
foram selecionadas em função das configurações
configurações das construções ícones do
modernismo, a partir das formas geométricas que se finalizavam essas obras ao atender
os cinco pontos principais do modernismo.
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O partido de Residências Geminadas foi baseado nas famosas Villas de Le
Corbusier que pensava que a casa deveria ser confortável, funcional e eficiente (uma
‘máquina de morar’), perfeitamente apta para atender as necessidades dos ocupantes.
As construções com elementos verticais foram classificados a partir dos elementos
de sombreamentos utilizados nas construções modernistas, como detalhes de fachadas e
sombreamentos de insolação nos grandes vãos das construções.
Nas construções de formas Excêntricas e Incomuns são percebidos elementos e
formas modernistas que caracterizam tais construções, como lajes em concreto, janelas
em fitas e estruturas independentes das construções, porém de formas diferenciadas e
com algum detalhe saindo fora do usual.
As Construções Novas foram analisadas diante do fato de ter sido observadas
durante a pesquisa, construções recentes que foram usados elementos e características
modernistas apresentadas.
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6- CONCLUSÃO
O estudo permitiu revelar e registrar diversas obras da arquitetura moderna
brasileira em meio à mistura da arquitetura residencial paulistana. Muitas obras
desconhecidas de grandes arquitetos brasileiros e muitas de arquitetos anônimos
resistem ainda na região da Vila Mariana, algumas castigadas pelo tempo,
descaracterizadas por sucessivas reformas, outras bem cuidadas e impecáveis apesar
das décadas, todas merecendo um devido registro.
O método aplicado possibilitou encontrar características modernistas nas
residências levantadas e estudadas. Ao fotografar, medir, reproduzir minuciosamente os
detalhes de cada janela estudada, foi possível identificar cada elemento, a funcionalidade
de suas aberturas, seus componentes e acessórios – algo que em uma visão geral talvez
não fosse possível observar.
Após levantamento fotográfico em toda área estudada, foi possível observar que
muitos detalhes arquitetônicos estudados e vistos dos grandes arquitetos modernistas
estão presentes na arquitetura da região, assim como algumas vezes de forma
reinventada e adaptada como forma de releitura dos conceitos originais.
Mesmo dentro de um único estilo arquitetônico, foi possível observar grande
variedade de linguagens e de tipologias – o que determinou a subdivisão em oito
subpartidos, também baseados nas características modernistas levantadas no estudo
bibliográfico.
Para cada subpartido foi escolhida uma residência que representaria o grupo, de
forma clara, o qual foi denominado por sua principal característica em relação à fachada e
à janela .
Foram feitos levantamentos in loco das janelas, tomadas suas medidas, testados
os níveis de dificuldades do manuseio de cada janela em questão (sempre que permitido),
para que pudesse ser feita e concluída a tabela de ergonomia, sendo encontradas grande
variedade de tipologias de janelas, mesmo dentro de um único estilo arquitetônico.
Algumas das residências visitadas não puderam ser vistas de seu interior, porém
os dados para pesquisa e reprodução dos detalhes foram levantados por meio de fotos,
detalhes construtivos já conhecidos das fachadas, bem como medições feitas em
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algumas vezes, de elementos no alinhamento das calçadas, como muros, grades, e
mensuradas com base em suas devidas proporções.
Segundo as análises, de maneira geral, as casas modernistas e seus ecos
atendem no que tange à iluminação e ventilação às mais novas obrigações ditadas pelas
normas e legislação. A ergonomia de muitas janelas foi considerada insuficiente apesar
do uso correto dos materiais, principalmente devido à falta de manutenção das janelas, ou
em alguns casos, mesmo feita a manutenção, foram observadas nas serralherias muitas
camadas de tinta, o que também dificultava o manuseio.
Do mesmo modo que constatado por Oricolli (2011), as casas continuam sendo
substituídas em função do custo alto dos terrenos encontrados na região e o forte
interesse imobiliário no local.
Sugere-se, para futuros trabalhos, temas correlatos que se mostraram relevantes
durante o desenvolvimento do presente estudo. Por uma relação íntima com as janelas,
as coberturas sobre estas, a configuração de sua inserção nas fachadas, seus elementos
de sombreamento – todos estes elementos externos que interferem no funcionamento da
janela e proporcionam melhor desempenho, ou o prejudicam, podem constituir importante
e rico material de estudo.
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7- PRÓXIMAS ETAPAS
Considera-se relevante que este trabalho tenha a sua continuação buscando
pesquisar, levantar e relatar a diversidade dos materiais e composições que estão
presentes nas janelas da Vila Mariana, onde possam ser discutidas suas necessidades,
utilidades, dificuldades (críticas), o desenvolvimento de cada técnica e cada material
abordado no estudo das janelas.
Caso este trabalho seja realizado, será encerrada a trilogia das janelas da Vila
Mariana.
(Formas, Contexto histórico e materiais).
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ANEXO A

Na sequência serão apresentadas as edificações pré-selecionadas utilizadas no estudo
das janelas escolhidas para as análises.
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas

2
1

Rua Barão de Jaceguai, 1151

Av. Quarto Centenário, 982

3

4

Rua Coronel Atur de Godói, 185

Rua Deputado Joaquim Libânio, 232

5

6

Rua Luis Góis, 463

Rua Ouvidor Peleja, 289

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

7
8

Rua Loefgreen, 1402

Rua Napoleão de Barros, 947

9
10

Rua Loefgreen, 2180

Rua Loefgreen, 2491

11
12

Rua Pedro de Toledo, 1962

Rua Dom Henrique, 331

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

13
14

Rua Dom Henrique, 490

15

Rua Dom Henrique, 498

17
16

Rua Dom Henrique, 450

Rua do Gama, 306

19
18

Av. Republica do Líbano, 2208

Av. Republica do Líbano, 1902

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

20
21

Rua Madre Cabrini, 571

Rua Manoel Paiva, 17

22

23

Rua Joaquim Távora, 527

Rua Joaquim Távora, 561

24
26

25

Rua Joaquim Távora, 822

Rua Tomás Alves, 39

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

28

27

29

Rua Tomás Alves, 147

Rua Doutor Mário Cardim, 85

30
31

Rua Uruana, 272

Praça Coréia, 23

33
32

Praça Riolândia, 33

Rua Joaquim Távora, 1524

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

34

35

Rua Coronel Artur Godói, 169

37

Rua Coronel Artur Godói, 91

38

36

Rua Maysa Figueira Monjardim, 22

Rua Deputado Joaquim Libânio, 188

39
40

Av. Piassanguaba, 291

Av. Piassanguaba, 133

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

41

42

Av. Piassanguaba, 199

Av. Piassanguaba, 110

44

43

Av. Itacira, 370

Av. Itacira, 188

46

45

Alameda Tirió, 131

47

Av. Itacira, 180

Continua

221

Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

49
48

50

Av. Itacira, 173

Av. Itacira, 122

53
51

52

Av. Itacira, 98

54

Alameda dos Anapurus, 175

Av. Itacira, 76

55

Alameda dos Anapurus, 270

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

59
56
57

Alameda Tirió, 187

58

Alameda Tirió, 160

61

60

Av. Irerê, 87

62

Rua Deputado Joaquim Libânio, 215

Av. Irerê, 153

63

Alameda dos Araés, 750

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

65
64

Avenida Ceci, 183

Avenida Ceci, 135

67

66

Avenida Ceci, 289

Avenida Ceci, 287

68

69

Alameda dos Araés, 785

70

Alameda dos Guaiases, 774

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

71
72

Av. Jandira, 1145

Alameda dos Guainumbis, 1057

74
73

Alameda dos Guainumbis, 1089

Alameda dos Guainumbis, 1187

76
75

Alameda dos Guainumbis, 1295

Av. Iraí, 1394

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

77

78
79

Av. Iraí, 1440

Alameda dos Uapés, 1043

81
80

Rua Alberto Willo, 309

82

Alameda dos Guaicanãs, 1230

Avenida Iraí, 1651

83

Avenida Moaci, 1873

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

85
84
86

Avenida Iraí, 2059

Avenida Iraí, 2127

87

88

Avenida dos Aratãs, 1873

Avenida dos Aratãs, 1887

90
89

Avenida Prof. Ciro de Barros Resende, 547

Alameda Guaicanãs, 819

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

93

92
91

Rua Alberto Willo, 70

Rua Alberto Willo, 328

95
94

Alameda dos Uapés, 742

Alameda dos Uapés, 788

98

96
97

Avenida Prof. Ciro de Barros Resende, 145

Avenida Ceci, 486

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

100
99

101

Avenida Ceci, 464

Avenida Ceci, 428

103

102

Avenida Ceci, 412

Avenida Irerê, 25

104
105

Avenida Irerê, 29

Avenida Irerê, 301

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

106

Avenida Irerê, 365

107

Avenida Irerê, 385

109
108

Avenida Irerê, 647

Avenida Irerê, 758

111
110

Avenida Irerê, 776

Alameda dos Piratinins, 608

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

112
113

Avenida Irerê, 910

Avenida Irerê, 984

115
114
116

Avenida Irerê, 1001

Avenida Irerê, 1074

117

Avenida Irerê, 1084

118

Avenida Irerê, 1105

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

119

Avenida Irerê, 1136

120

Avenida Irerê, 409

121
122

Avenida Irerê, 1201

Avenida Irerê, 1314

123
125
124

Avenida Irerê, 1339

Avenida Irerê, 1349

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

126

127

Avenida Irerê, 1543

Avenida Irerê, 1570

128

Rua Prof. Onofre Penteado Júnior, 30

129

Avenida Irerê, 1572

131
130
30

Alameda Tupinás, 559

Alameda Tupinás, 586

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

132

133
134

Alameda dos Tupinás, 518

135

Avenida Indianópolis, 2896

137

Avenida Indianópolis, 2905

136

Avenida Itacira, 2477

138
139

Avenida Itacira, 2479

Avenida Itacira, 2679

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

141

140

Avenida Piassanguaba, 2902

Avenida Piassanguaba, 2659

143
142

Avenida Piassanguaba, 2460

144

Avenida Piassanguaba, 1803

Avenida Piassanguaba, 1881

145

Avenida Piassanguaba, 1704

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

146

148
147

Avenida Piassanguaba, 1674

Avenida Piassanguaba, 1664

9

149
150

Avenida Piassanguaba, 1634

Avenida Piassanguaba, 1471

151

153
152

Avenida Piassanguaba, 1347

Avenida Piassanguaba, 1167

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

155

156

154

Avenida Piassanguaba, 1176

Avenida Piassanguaba, 1151

157

158

Avenida Piassanguaba, 1108

159

Alameda dos Indígenas, 165

Avenida Piassanguaba, 1002

160

Avenida Piassanguaba, 867

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

161

162

Avenida Piassanguaba, 733

Avenida Piassanguaba, 734

164
163

Rua de Ceuta, 227

Rua de Ceuta, 210

165
166

Rua Santelmo, 57

Rua Santelmo, 148

Continua

238

Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

168

167

Rua Santelmo, 129

Rua Nun’álvares, 40

169
170

Rua Nun’álvares, 64

Rua Tejo, 20

171
172

Rua Tejo, 32

Rua Dom Henrique, 177

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

173

174

Rua Dom Henrique, 175

Rua Dom Henrique, 177

175

176

Rua Dom Henrique, 125

Rua Dom Henrique, 95

178
177

179

Rua de Ceuta, 49

Largo Mestre de Aviz, 47

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

180

181

Largo Mestre de Aviz, 49

Largo Mestre de Aviz, 92

183
182

Avenida Sagres, 24

184

Rua Comandante Ismael Guilherme, 39

Avenida Sagres, 146

185

Avenida Quarto Centenário, 471

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

187
186

Avenida Quarto Centenário, 361

Rua D’ouro, 140

189

188

Avenida Ibirapuera, 810

Avenida Ibirapuera, 850

192

191

190

Largo Mestre de Aviz, 34

Largo Mestre de Aviz, 16

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

194

193

Rua Comandante Ismael Guilherme, 187

196

Rua Dom Henrique, 343

197

195

Rua Macau, 16

Rua Leirira, 223

199

200

198

Rua Moçambique, 6

Rua Comandante Ismael Guilherme, 772

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

202
201

Avenida Republica do Líbano, 1707

Avenida Republica do Líbano, 1681

203

204

Avenida Republica do Líbano, 635

Avenida Republica do Líbano, 241

206
205

Avenida Republica do Líbano, 561

Avenida Republica do Líbano, 529

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

207
208

Avenida Republica do Líbano, 501

Rua Jorge Tibiriça, 375

209
210

Rua Joel Jorge de Melo, 175

211

Rua Comandante Ismael Guilherme, 287

Rua Comandante Ismael Guilherme, 283

212

Rua Comandante Ismael Guilherme, 338

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

214

213

Rua Comandante Ismael Guilherme, 488

Rua Lourenço de Almeida, 118

215

216

Rua Lourenço de Almeida, 116

Rua Lourenço de Almeida, 130

218
217

Rua Lourenço de Almeida, 239

Rua Lourenço de Almeida, 206

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

219
220
221

Rua Lourenço Castanho, 181

Praça Jacinto Moreira Cabral, 73

222
223

Praça Jacinto Moreira Cabral, 143

Rua Januário Cardoso, 103

226

224
225

Rua Januário Cardoso, 101

Rua Bastos Pereira, 411

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

228

229

227

Rua Leonardo Nardez, 81

Rua Leonardo Nardez, 69

230
231

Rua Leonardo Nardez, 189

Rua Bastos Pereira, 454

233
232

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 193

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 185

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

234
235

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 89

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 61

236

237

Rua Escobar Ortiz, 195

Rua João Lourenço, 236

238
239

Rua Doutor Esdras Pacheco Ferreira, 264

Rua Oliveira Pimentel, 105

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

241

240

Rua Afonso Ferreira, 125

Rua Afonso Ferreira, 46

243

242

244

Rua Afonso Ferreira, 70

245

Rua Teixeira Pinto, 161

246
247

Rua Teixeira Pinto, 122

Rua Oliveira Pimentel, 157

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

249

248

Rua Henrique Martins, 309

Rua Henrique Martins, 343

250
251

Rua Pacheco Miranda, 90

Rua Pacheco Miranda, 48

252
253

Rua Henrique Martins, 176

Rua Fernando Borges, 67

Continua
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Tabela 1A – Janelas pré-selecionadas (continuação)

254

255
256

Rua Dona Brígida, 297

Rua Alexandre Buairide, 325

258

257

Rua Alexandre Buairide, 66

Rua Guimarães Passos, 789

261

259

260

Rua Guimarães Passos, 782
Fonte: Elaborado pelo autor (Imagens:Google e fotos do autor)

Rua Dona Brígida, 32

