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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo estudar as mais variadas tipologias de
janelas presentes na arquitetura dos séculos XIX e XX na subprefeitura da Vila
Mariana, a fim de registrar as minúcias da produção arquitetônica local como forma
de resgate do patrimônio cultural desta região. Por meio da análise dos detalhes das
janelas avaliou-se o atendimento às necessidades do usuário relativas a circulação
do ar, conforto visual e ergonomia inerentes aos desenhos originais das janelas;
além de procurar compreender nos detalhes característicos de cada exemplar, as
intenções e referências presentes nestas, sendo esta forma de expressão um meio
de manifestação particular de cada indivíduo diante da população, compondo desta
forma um importante elemento do patrimônio cultural desta região – a paisagem
urbana. O estudo foi realizado por meio da visualização dos detalhes de cada
edificação e da seleção das janelas que possuem tipologias que representam as
características mais marcantes da região em estudo. Posteriormente realizando-se
registros fotográficos, medições, vistorias e entrevistas com os ocupantes das
edificações de modo a permitir a coleta de dados para a reprodução dos desenhos
das janelas e seus pormenores. Iniciou-se o estudo por meio de visitas técnicas aos
bairros da subprefeitura Vila Mariana, onde se observaram as edificações e suas
janelas, as quais posteriormente foram classificadas conforme suas tipologias
(desenho e composição). O método de análise baseou-se em seis critérios de
estudo: conforto visual; pureza do ar; ergonomia e usabilidade; tipologia; materiais
de construção; partido arquitetônico da edificação. A pesquisa foi desenvolvida em
quatro etapas: definição das premissas do trabalho e definição do objeto de estudo;
definição das características a serem avaliadas e critérios de análise; pesquisa de
campo com síntese dos dados coletados; e conclusões, onde os resultados das
análises foram relacionados às tipologias das janelas e ao padrão de edificação a
que pertencem.

Palavras-chave: Tipologias de janelas, Patrimônio Cultural, Necessidades do
Usuário, Subprefeitura Vila Mariana, Arquitetura.

ABSTRACT
Vila Mariana windows: expression of a time
The present work aimed to study many typologies of windows presented in the
architecture of the nineteenth and twentieth centuries in the borough of Vila Mariana,
in order to record the minutiae of the local architectural production as a way to
salvage the cultural heritage of this region. Through the analysis of the details of the
windows, it was evaluated the achievement of user‟s needs related to air circulation,
visual comfort and ergonomics inherent in the original designs of the windows; also
seeking to understand by the characteristic details of each specimen their intentions
and references, being this form of expression a particular way of manifestation of
each individual on the population, thus constituting an important element of the
cultural heritage of this region - the urban landscape. The study was conducted by
observing the details of each building, selection of windows typologies which
represent the major features of the studied area and, subsequently, taking
photographic records on the spot, measurements, surveys and interviews with the
occupants of the buildings in order to collect data to reproduce the designs of
windows and their details. The study began with technical visits to the districts of Vila
Mariana borough, where buildings and their windows were observed, then classified
according to their typologies (design and composition). The analysis method was
based on six criteria of study: visual comfort, air purity, ergonomics and usability;
typology; materials; and the architectural design approach of the building. The
research was conducted in four steps: definition of the premises of work and the
object of study; definition of characteristics to be evaluated and the criteria for their
analysis; fieldwork with synthesis of collected data and conclusions relating the
analysis results with the typologies of windows and their buildings.

Key-words:

Windows typologies, Cultural heritage, User Requirements,

Borough of Vila Mariana, Architecture.
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1

INTRODUÇÃO
Ao retratar a produção arquitetônica da Vila Mariana, buscou-se compreender

as intenções e necessidades dos usuários destas edificações, sejam suas limitações
financeiras, recursos tecnológicos, condicionantes culturais, religiosas até mesmo
políticas, que ao final influenciaram a concretização de suas construções.
A presente pesquisa está relacionada ao resgate do Patrimônio Cultural da
Subprefeitura de Vila Mariana por meio do estudo da diversidade de tipologias de
janelas das suas construções, que representam uma das formas de expressão da
individualidade de seus usuários, e que, em função da especulação imobiliária estão
sendo demolidas.
Segundo Lemos (1989), o Patrimônio Cultural também é composto de bens
destituídos de valor estético ou relevância histórica, sendo de grande interesse a
arquitetura interpretada e difundida pelo povo em geral, no caso deste estudo a
classe média, responsável pela tradução de diversas referências estéticas e técnicas
novas trazidas por profissionais estrangeiros e possibilitadas pela importação de
materiais ou adaptando recursos locais.
A arquitetura popular que compôs a cidade durante os séculos passados e
que ainda sobrevive, entenda-se aqui como a arquitetura da segunda metade do
século XIX até meados do século XX, reconstruiu a cidade dos tempos da taipa de
pilão e representa a somatória de todas as referências culturais da população, dos
anseios dos usuários traduzidos em suas edificações.
A popularização de referências do neocolonial erudito, do art déco e da
arquitetura moderna das classes ricas, e mesmo as residências mais pobres,
construídas inicialmente sem preocupações estéticas e que ao decorrer do tempo
receberam adereços e complementações de embelezamento: todos esses fatores
corroboram a riqueza do Patrimônio Cultural da cidade, que muito mais é a cultura
da população em geral do que apenas os ricos palacetes e a arquitetura
contemporânea das elites.
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“A tecnologia exigida pelo ecletismo novidadeiro, por motivos
óbvios, não poderia ser plenamente satisfeita pela mão-de-obra local
e então vemos juntarem-se aos incontáveis mestres e pedreiros
italianos,

alvanéus

portugueses,

calceteiros,

estucadores,

carpinteiros, marceneiros, latoeiros, funileiros, pintores, decoradores,
escultores,

estofadores

de

diversas

nacionalidades,

todos

comandados pela algo pretensiosa classe média, sempre em dia
com a moda, com as modernidades vistas nos bairros elegantes, nas
propriedades dos primos ricos, nas revistas e, já na década de vinte
deste século, no cinema.” (LEMOS, 1989)

Essa heterogeneidade que caracteriza a imagem dos bairros da região, que
cabe a São Paulo quase sem exceções, é a mesma característica apontada por
Lemos (1989) e Saia (1995), que versam em suas obras sobre a diversidade da
arquitetura da capital – mais especificamente para o panorama das construções nas
primeiras décadas do século XX – constatando “a não eleição de um único ou de
poucos modelos [...], a falta de preferência coletiva por esta ou aquela feição
decorativa [...] ”(SAIA, 2005).
Ou conforme descreve Lemos (1989), “a arquitetura dos anos vinte, uma
arquitetura autóctone caracterizada pela apropriação e decomposição de elementos
da arquitetura neocolonial, e simplificação dos critérios eruditos da modinatura”; esta
corrente específica, dentre a variedade enorme da produção arquitetônica do
período, o autor denomina de “neocolonial simplificado”.
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 européias 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
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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.
A Subprefeitura da Vila Mariana subdivide-se em três grandes distritos (Figura
1), por sua vez compostos de vários bairros formados no decorrer do último quarto
do século XIX até meados do século XX, no decorrer de décadas que marcam
diferentes cenários da história da capital. O mais antigo destes e que deu nome à
Subprefeitura, o distrito de Vila Mariana, foi criado oficialmente pelo decreto-lei
estadual nº 370, em 03 de setembro de 1895; o de Saúde em 1925; e os distritos de
Ibirapuera e Indianópolis em 1934 (IBGE, 2010), que atualmente compõem o distrito
de Moema – o terceiro dos distritos, que apenas recebeu este nome em 1987, a
pedido dos moradores e pelo então prefeito Jânio Quadros (PONCIANO, 1999). Ver
Figura 1.

Figura 1 - Subprefeitura Vila Mariana e seus distritos Vila Mariana, Saúde e Moema. (PMSP, 2010)

Sob o ponto de vista do estudo da paisagem urbana, como parte do
Patrimônio Cultural da Subprefeitura da Vila Mariana, as janelas foram eleitas por
serem consideradas como elementos característicos das edificações - dentre muitos
elementos, assim como qualquer outro dentre os demais poderiam ser alvos de
análises. Analogicamente, e mesmo incorrendo em discurso óbvio, a fachada é o
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rosto da residência, assim como as janelas são os olhos – elementos
importantíssimos da composição das fachadas que por sua vez, em conjunto com
outras, conformam a fisionomia de uma vizinhança, do bairro, da região e da cidade.
Além do quê, as janelas encontradas nessas edificações, distinguem-se das atuais,
industrializadas – a produção artesanal das janelas desse período (séculos XIX e
XX) interessa como estudo do Patrimônio Cultural, pois representam a resposta dos
arquitetos e construtores da época aos anseios estéticos e necessidades de seus
usuários, fazendo uso dos recursos disponíveis, equipamentos e tecnologias da
época, e materiais também conforme disponibilidade ou viabilidade (como no
exemplo da Primeira Guerra Mundial, em que a construção civil sofreu com a
paralisação das importações). A forma como os problemas da moradia eram
resolvidos nesses períodos é de grande interesse para o resgate do patrimônio
cultural, em especial nesse estudo no que diz respeito ao desenho e diferentes
tipologias de janelas e seus componentes utilizados (venezianas, persianas,
carrancas, cremonas).
O resgate do desenho das janelas dessa região, como forma de resgate
parcial do Patrimônio Cultural, se baseia na classificação de diferentes tipologias de
janelas, tantas quanto forem identificadas, e seleção de um grupo de exemplares
para uma leitura atenciosa de seus desenhos. Entendendo-se como um elemento da
edificação de suma importância para os usuários, este estudo apresenta uma
análise com base no que se entende como necessidade para o usuário a ser
atendida pelo elemento janela.
Com base em critérios atuais de necessidades de usuários, procederam-se as
avaliações, por meio de análise visual minuciosa, da resposta dos desenhos dessas
janelas ao atendimento dos objetivos a que se destinam.
Para que se compreenda o que foi considerado como qualidade das janelas
estudadas, é importante apresentar os parâmetros que nortearam esta análise. As
Normas atuais são importantes referências de projeto e servem de base para que se
compreenda as funções da janela como elemento para a edificação e sua relação
com as necessidades do usuário – mesmo que o objetivo deste estudo não seja
adotar ensaios laboratoriais em janelas antigas ou submetê-las a Normas técnicas.
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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. Tendo como base os critérios de desempenho definidos pela Norma –
14 (catorze) 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.
Estes 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 usabilidade das
janelas, por ter-se considerado um aspecto intimamente relacionado).
Como ponto inicial dos trabalhos, buscou-se realizar um reconhecimento da
região e observar as diversas construções (inicialmente os bairros de Vila Mariana e
Vila Clementino), que posteriormente viriam a compor o universo de estudo,
agregando os demais bairros que formam a subprefeitura Vila Mariana. A delineação
do trabalho foi auxiliada pela análise dos dados históricos da cidade e bibliografias
específicas que permitiram determinar as épocas de criação dos bairros1 e padrões
dos habitantes e das construções2 dessas regiões – a fim de identificar as obras que
viriam a representar a produção de várias épocas e de diferentes categorias de
habitação; e paralelamente eleição dos requisitos (exigências dos usuários) a serem
considerados para análise.
Nesse período de reconhecimento dos bairros, realizado nos meses de
novembro de 2009 a maio de 2010, foram realizados os primeiros levantamentos
das janelas, e, com os itens de desempenho já definidos, um diagrama de tipologias

1

IBGE, 2010 e PMSP, 2010.

2

Lemos, 1989. e TAUNAY, 1954.
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foi elaborado como forma de classificar os exemplares. A forma adotada de
classificar foi inspirada em uma chave dicotômica, para selecionar os diferentes
modelos com base em características físicas e funcionais que as diferem. Este tipo
de chave é geralmente utilizado pela biologia como ferramenta de classificação de
espécies vegetais e outros.
Constatou-se a presença de edificações construídas em diversas épocas e
ainda uma grande quantidade de remanescentes dos fins do século XIX e início do
século XX. O estudo das janelas desses períodos deu-se, principalmente, pela
riqueza de formas de uso. Além de uma vasta gama de tipologias, algumas cujo
desenho atualmente já entrou em desuso por diferentes razões, a presença de
elementos arquitetônicos característicos de suas épocas, particularmente os estilos
que antecederam a arquitetura moderna na capital, interessa à análise. Os estilos se
confundem, alguns bem definidos, porém muitos mesclam elementos de diferentes
influências européias ou coloniais com personalizações de cada proprietário. No
entanto a presença de elementos decorativos – cimalhas e cornijas, frontões e
molduras – assim como as tipologias, contribuem como interessante material para
esta análise (entenda-se como tipologia o modelo e tipo de janela; e tipo abertura, se
houver).
Faz-se oportuno salientar que esta pesquisa não pretende classificar
estilisticamente as obras, nem tampouco avaliar esteticamente a arquitetura da
cidade de São Paulo, podendo sim, sugerir em cada caso, possíveis analogias no
intuito de desvendar as referências adotadas na obra, sem que isso se torne um
foco maior do que o estudo das janelas. A atenção despendida nesse estudo à
arquitetura deste período (séculos XIX e XX) justifica-se pelo fato de ser este o tipo
padrão e a fisionomia predominante dos bairros de classe média da cidade.
Nicolau Sevcenko (2004), entre outros que tratam da arquitetura da cidade de
São Paulo, relata com pesar o descaso com a história da cidade no que toca a
arquitetura das classes média e baixa, particularmente a falta de registros existentes
de tudo que já foi destruído durante a renovação constante da cidade.
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[...] São Paulo tem esse aspecto autodevorador. E uma de
suas conseqüências é exatamente a destruição de sua história, [...]
Isso faz com que a perda da identidade seja uma das características
dessa experiência paulista, dessa construção de uma comunidade
tão complexa e ao mesmo tempo tão volátil. (SEVCENKO, 2004)

É farto o material bibliográfico, em livros e antigas revistas inclusive, acerca
dos palacetes, chácaras e casas ricas dos séculos XIX e XX, muitas obras ainda
existentes e tombadas pelo IPHAN, funcionando como museus, teatros, escolas e
conservando suas características originais. Porém pouco se fala sobre a arquitetura
das construções da classe média – bairros surgidos principalmente no período entre
a primeira e a segunda, grandes guerras, especialmente projetados para esta
classe, e construídos ao longo das linhas de bonde, como Vila Mariana, Aclimação,
Ipiranga, Cerqueira César, Vila Romana, Pompéia e Sumaré. Bairros onde a
arquitetura erudita da época foi sofrendo variações e reinterpretações contínuas,
com influência dos modismos e as modernidades dos bairros ricos, revistas e até
mesmo o cinema (a partir da década de vinte). Apesar de não conter muitos
exemplos considerados esteticamente importantes, “essa arquitetura é uma grande
somatória de experiências na sua eclética receptividade” (LEMOS, 1989) – cuja
população era em grande parte estrangeira, assim como os arquitetos e
construtores, o que muito contribuiu para a miscelânea e cosmopolitismo que
caracterizam a cidade.

1.1

Objetivo e premissa do trabalho
O objetivo do presente trabalho é o estudo das tipologias de janelas presentes

na região da subprefeitura Vila Mariana, sob as ópticas da leitura da paisagem
urbana e das características tecnológicas, como parte do Patrimônio Cultural da
cidade, procurando registrar as variações ao longo do tempo das janelas e
associando-as aos tipos de edificações, particularmente as edificações dos séculos
XIX e XX. Sob a óptica tecnológica da construção, analisar seus detalhes
construtivos e suas características relativas às necessidades do usuário quanto ao
conforto visual, pureza do ar e ergonomia.
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2

MÉTODO DE TRABALHO
No presente estudo adotou-se uma pesquisa bibliográfica como base para a

conceituação do patrimônio cultural, assim como para contextualizar o universo de
estudo e os elementos a serem analisados – as janelas. Em seguida, foi feita uma
pesquisa de campo onde o foco da análise foi o projeto das janelas e a forma como
foram executadas, a adequação ao uso e a resposta às necessidades do usuário.
A bibliografia relativa à arquitetura de São Paulo, evolução histórica da cidade e
dos bairros cederam bases para delimitar o universo de estudo – os bairros que
formam a Subprefeitura da Vila Mariana – e definição de critérios para análise. A
historiografia

e

as

bases

cadastrais

disponíveis

permitem

contextualizar

historicamente o estudo, a fim de analisar as práticas da construção civil das obras
estudadas de forma ponderada em virtude das condicionantes advindas do local, da
época de cada obra, e dos indivíduos e suas razões de cunho cultural.
A literatura técnica relativa a conforto térmico, ergonomia, avaliação de
desempenho e normas de desempenho das edificações e janelas serviram de
fomento para a definição dos critérios da análise de cada janela – a pureza do ar, o
conforto visual e a ergonomia foram os requisitos de desempenho eleitos para esse
estudo.
Sob o enfoque das técnicas “de época”, buscou-se com o estudo das janelas,
registrar exemplares resultantes do saber fazer de uma época, e também de
registrar a produção arquitetônica, resgatando, mesmo parcialmente, algo da cultura
popular de uma região presente em suas construções.
As etapas do trabalho estão demonstradas na Figura 2, e detalhadas no texto
que segue.
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1ª ETAPA

DEFINIÇÃO DO TEMA
DELINEAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA
PESQUISA DE CAMPO
DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS A SEREM ANALISADOS

2ª ETAPA

3ª ETAPA

4ª ETAPA

E DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

PESQUISA DE CAMPO (ESTUDOS DE CASOS)
E SÍNTESE DOS DADOS COLETADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
CONCLUSÃO

Figura 2 - Etapas do trabalho.

1ª Etapa: consistiu-se na definição do tema do trabalho, dos objetivos e do
modo como sistematizar a realização da pesquisa bibliográfica e demais etapas.
Também nessa etapa foi definido o universo da pesquisa – regiões de interesse
como Patrimônio Cultural da cidade – e definição das janelas como objetos pontuais
de análise. Nesta etapa deu-se o início à pesquisa de campo.
2ª Etapa: tendo como premissa as necessidades do usuário a serem
atendidas pelas janelas, estas foram escolhidas com base nos requisitos definidos
pela norma ISO 6241: 1984 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), dos
quais foram escolhidos três principais critérios de desempenho: pureza do ar,
conforto visual e ergonomia. A escolha dos critérios, dentre os 14 (catorze) da
Norma, considerou os dois primeiros como as funções básicas das aberturas na
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edificação (permitir entrada de luz e ar), essenciais ao usuário e passíveis de uma
análise comparativa. O terceiro critério foi escolhido em função de ser do maior
interesse como resgate do desenho – a interface do usuário com o objeto e nesse
sentido a qualidade dos detalhes relativos ao manuseio e dispositivos de manobra.
Definiu-se nessa etapa os critérios adotados para avaliação desses três
requisitos, que podem ser descritos, de forma resumida, como cálculo das
proporções de área ventilada e área iluminada, seus mecanismos de controle solar e
de abertura (ou inexistência destes), e uma análise crítica sobre sua interface com o
usuário baseada em princípios de ergonomia e usabilidade.
Complementando a análise funcional dos três critérios de desempenho,
outros três critérios de análise foram determinados, somando um total de seis
critérios observados. Este conjunto de critérios relaciona-se à segunda premissa
deste estudo, as tipologias das janelas. O conjunto total dos seis critérios, ou tópicos
de análise é o seguinte: Conforto Visual; Pureza do Ar; Ergonomia e Usabilidade;
Tipologia de janela; Material de construção; Partido Arquitetônico. Na caracterização
do “Partido” da edificação outros subitens são observados: disposição das janelas,
condicionantes de ordem cultural, políticos e religiosos e condicionantes e
determinantes de ordem tecnológicas e financeiras.
O estudo das tipologias das janelas, tratado com mesmo grau de importância
dos critérios de desempenho, relaciona-se aos materiais e técnicas de fabricação ou
confecção dessas, tecnologias existentes em diferentes épocas e sob influência de
diferentes fatores culturais, econômicos, ou outros identificados como determinantes
de projeto ou condicionantes de qualquer ordem que tenham interferido em cada
caso estudado. É este o principal aspecto que interessa como estudo e salvaguarda
do patrimônio cultural da cidade, presente na produção arquitetônica e nos anseios
da população ao longo do tempo, e, em regime inverso, representam hoje a imagem
da cidade e merecem ser registrados. Assim, também interessa a este estudo os
detalhes característicos que venham e expressar a individualidade de cada usuário,
como manifestação da cultura da população traduzida em suas obras.
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Para tal análise determinou-se a necessidade de vistorias técnicas, com
registros fotográficos e medições a fim de reproduzir e documentar os detalhes
arquitetônicos e conseqüentemente, mesmo que não seja o objetivo principal,
observar as patologias comuns encontradas que venham a denotar problemas
inerentes ao desenho e materiais utilizados na época ou outras causas.
3ª Etapa: estudos de casos, com registros fotográficos, coleta de informações
acerca das obras e regiões estudadas e síntese dos dados coletados. Nesta etapa
os dados coletados foram sistematizados e apresentados sob a forma de desenhos,
juntamente com as fotos e as análises de cada um dos casos.
Os estudos de casos são apresentados em treze janelas, descrevendo as
impressões acerca de cada um dos critérios analisados, e ao final de cada análise
foi apresentada uma prancha síntese.
4ª Etapa: Discussão e resultados, e conclusão. Com base nos estudos de
casos e impressões colhidas na análise das janelas.
Também nesta etapa o material anexo foi elaborado como forma de
documentar e apresentar as 403 janelas selecionadas, ver Anexo A.
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3

CONCEITO E EXPRESSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
O conceito de patrimônio cultural (assim como de patrimônio natural e da

relação de ambos), segundo Zanirato e Ribeiro (2006) resulta do amadurecimento
do conceito de patrimônio.
O termo patrimônio, em um de seus vários significados, abrange todo tipo de
bem cultural ou natural, de valor reconhecido “para uma determinada localidade,
região, país, ou para a humanidade, e que, [...] devem ser preservados para usufruto
de todos os cidadãos” (FERREIRA, 2004). Esta definição é bastante clara e atual se
comparada ao histórico do que já se considerou como patrimônio nos séculos
passados – convém compreender a evolução do entendimento de cultura e história e
os critérios utilizados para selecionar os bens importantes e dignos de preservação
dos julgados menos importantes e abandonados ao esquecimento.
A evolução histórica deste conceito relaciona-se ao entendimento do que se
considera um patrimônio e, por sua vez, as variedades criadas como forma de
classificá-lo – a distinção de diferentes manifestações culturais, artísticas, históricas
ou naturais.
A preocupação com a definição de políticas para a salvaguarda dos bens que
conformam o patrimônio cultural de um povo remonta ao final do século XVIII, mais
particularmente à Revolução Francesa, quando se desenvolveu uma outra
sensibilidade em relação aos monumentos destinados a invocar a memória e a
impedir o esquecimento dos feitos do passado (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006).
Essa

preocupação,

sempre

relacionada

aos

elementos

(os

bens)

considerados testemunhos da história, aos poucos se fez presente em vários outros
países, inclusive no Brasil. O princípio adotado na eleição dos patrimônios era a
seleção de bens considerados testemunhos dos fatos históricos, de relações
indiscutíveis com a história e relaciona-se ao conceito de história pautada em
pequenos detalhes dos acontecimentos, “capazes de mostrar a evolução das ações
humanas, seu aprimoramento e seu caminhar em direção à civilização, ao
progresso.” (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006)
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Por essa linha de raciocínio, um bem a ser considerado patrimônio deveria
obrigatoriamente ser dotado de valor histórico, e, no caso das artes, ter reconhecida
beleza plástica – julgamento subjetivo e que também sofreu mudanças de avaliação
ao longo do tempo.
[...] como as obras de arte eram consideradas dotadas de
muito mais valor do que um objeto de uso utilitário, sobretudo
aqueles oriundos das chamadas classes subalternas, inúmeros
testemunhos da história se perderam, em especial o material de uso
cotidiano encontrado nas escavações arqueológicas dos séculos
XVIII e XIX. A lógica que presidia as escavações era a da busca de
objetos de interesse artístico que apresentavam interesses de
mercado. Os vestígios que não contemplavam tais interesses não
foram conservados. (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006)

No decorrer dos séculos XIX e XX, a introdução de conceitos como meio
ambiente, antropologia e ciências ao estudo do patrimônio e ao entendimento da
cultura gerou amplas discussões e debates, assunto de conferências internacionais
e criação de entidades destinadas a reger a preservação da cultura e do patrimônio
natural (conceito introduzido no século XX, juntamente com o aumento da
preocupação do meio ambiente e sua interação com as atividades humanas).
Além da integração da cultura e meio ambiente nas discussões acerca do
patrimônio, a caracterização do patrimônio cultural, por envolver mais aspectos
relativos às manifestações do homem, passou a incluir elementos antes fora do foco
– bens anteriormente excluídos e desprovidos de importância cultural reconhecida.
Trata-se de tradições, gastronomias, paisagens, arquiteturas, modos de vida,
vestuários, práticas e tecnologias, manifestações artísticas, documentos, sítios
arqueológicos e quaisquer bens materiais ou imateriais que venham a ser
valorizados pelas comunidades e governos locais, regionais ou de esfera nacional
ou mundial.
A definição de cultura adotada por essa concepção de patrimônio cultural é a
compreendida no presente estudo – entendendo-se a necessidade de valorizar a
identidade de uma região, a articulação das construções não homogêneas,
paisagens compostas por arquiteturas que expressam diferentes épocas e modos de
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viver, a singularidade de cada indivíduo e esse reflexo em suas intervenções. A
profusão de estilos de diversas influências nacionais e estrangeiras, combinados
com as personalizações a critério de cada indivíduo, retratam a heterogeneidade e a
visão da cidade como um tecido dinâmico, que comporta testemunhos de diferentes
épocas e que refletem as características de seus respectivos momentos na história –
as limitações e imposições de caráter econômico, técnico, geográfico, cultural e
relativos a moda.
Portanto o presente trabalho adotou as janelas das edificações encontradas
na Vila Mariana como sendo um dos meios de expressão dos anseios da população
em divulgar a sua individualidade, e deste modo, involuntariamente, gerou um dos
patrimônios da Cidade de São Paulo, que como tal, deve ser estudado, bem como
mantido e valorizado, por se tratarem da expressão de uma época.

3.1

O Patrimônio Cultural na Cidade de São Paulo
Em sua definição contemporânea, o Patrimônio Cultural não valoriza apenas

os bens históricos, mas todo o fruto de manifestação humana ou bem natural que
venha a representar interesse comum ou fazer parte do imaginário de determinada
comunidade, grupo, região, país ou mesmo de interesse universal. É uma definição
simplória que não expressa todo o significado de Patrimônio Cultural, mas que por si
só já justifica o interesse em registrar a paisagem urbana da cidade de São Paulo.
Neste contexto, elegeu-se uma porção representativa da cidade, onde a
fisionomia das ruas representa a arquitetura de São Paulo, suas influências
diversas,

improvisos

populares,

e

outras

características

já

mencionadas

anteriormente que justificam a eleição da Vila Mariana como recorte da imagem da
cidade – e, além disso, um recorte mais preciso, com foco nas janelas que sua
população construiu durante seus dois séculos de existência.
Em sua divisão atual a cidade de São Paulo, definida pela Lei nº 11.220 de
1992, é composta de 96 (noventa e seis) distritos, agrupados em 31 (trinta e uma)
subprefeituras – divisão esta que já assumiu diversas composições no decorrer
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principalmente do século XX, com anexações e subdivisões no decorrer de seu
desenvolvimento.
Esta divisão do poder público em 31 subprefeituras deu-se pela Lei nº 13.399
de 2002, com o objetivo de descentralizar a máquina administrativa e orçamentária
como forma de aproximar as decisões públicas às reais necessidades das regiões
político-administrativas.
A Figura 3 apresenta a atual divisão política da cidade, em 31 subprefeituras,
e, em destaque, a marcação da subprefeitura Vila Mariana, adotada inicialmente, em
função de sua localização geográfica próxima ao centro da cidade e sua
urbanização ter ocorrido antes de 1880.

Figura 3 - Subprefeituras da Cidade de São Paulo. (Fonte: PMSP, 2010)
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3.2

A Subprefeitura de Vila Mariana
A região ocupada pela Subprefeitura compreende uma porção representativa

da cidade e deu-se sua ocupação de forma natural, por sua localização ao longo de
importantes rotas que ligavam o primitivo núcleo de São Paulo a outras cidades e ao
litoral. O mapa a seguir, datado de 1897, mostra os arruamentos existentes, ou ao
menos mapeados, do final do século XIX, em planta de Gomes Cardim, disponível
na home page da PMSP (Figura 4).

Figura 4 - Cidade de São Paulo, 1897 - ampliação da subprefeitura Vila Mariana.
(Fonte: PMSP, 2010 com modificações do autor)
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Uma das importantes rotas mencionadas era chamada simplesmente como
“O Caminho de Santo Amaro”, e tratava-se de uma importante rota percorrida por
tropeiros e carros de boi e que ligava o centro de São Paulo à vila Santo Amaro
(passando por onde atualmente está a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio). Outra
importante rota que também levava a Santo Amaro chamava-se Caminho do Carro
ou “Caminho de carro para Santo Amaro” e seguia o curso onde atualmente
localizam-se a Avenida da Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Moraes e
Avenida Jabaquara. Partia também do Caminho do Carro, outra importante rota que
ligava São Paulo e também os municípios de Sorocaba, Parnaíba e Itu ao litoral – o
Caminho do Mar, já utilizado no século XVII (TAUNAY, 1954), antigo caminho para o
litoral utilizado pelos Jesuítas.
Segundo Masarolo (1971), a região onde haveria começado a ocupação da
Vila Mariana era conhecida somente como “meio caminho do carro” até o começo
dos anos 1800, e por volta de 1850 pelo nome de “Cruz das Almas” (devido à
existência de duas cruzes e onde dois irmãos haviam sido mortos por assaltantes).
Essa mesma localização, ainda segundo o autor, fora a região onde os primeiros
habitantes se estabeleceram, instalados onde futuramente seria construída a caixa
d‟água do bairro Vila Mariana – tido como marco inicial do desenvolvimento deste.
O local chamado de Cruz das Almas, ou também de Rancho dos Tropeiros, é
descrito por antigos moradores do bairro como um grande campo com cercado para
prender os animais, com grandes árvores sob a sombra das quais repousavam os
tropeiros e cargueiros vindos de Sorocaba, Parnaíba e Itu, uma vez que nesse
tempo (séc. XIX) as viagens eram feitas sempre durante o dia (MASAROLO, 1971).
Segundo o mesmo autor, por volta de 1840 já a estrada se tornara mais
movimentada assumindo papel mais importante, assim como a própria Província de
São Paulo. Os sítios se tornavam mais conhecidos e mais moradores se
estabeleciam, as estradas que ligavam estes sítios originaram as primeiras ruas do
primitivo bairro que se formava, como a Rua França Pinto e a antiga Rua Santa
Cruz, posteriormente renomeada Afonso Celso.
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Deste período em diante, vários fatores favoreceram a criação do bairro.
Segundo Rolnik (1997), nos anos finais do século XIX, a imigração e a recente
valorização do imóvel como investimento, impulsionaram a construção de imóveis de
aluguel e subdivisão para intensificar a ocupação das antigas propriedades
(principalmente no centro).
Era possível também levantar outras hipóteses de constituição de um
mercado imobiliário na cidade: por um lado, a quebra do banco Mauá, uma
das mais sólidas casas bancárias do Império, teria gerado receio entre
capitalistas de guardar dinheiro em estabelecimentos bancários. Por outro
lado [...] a espetacular conversão de imóveis urbanos em investimentos
altamente valorizados dos fazendeiros. [...] Os fazendeiros também temiam a
depreciação de suas propriedades agrícolas ou quaisquer outros títulos, em
conseqüência da abolição da escravatura e da proclamação da República. De
qualquer forma, o crescimento demográfico, a imigração e a presença na
cidade de contingentes cada vez maiores de assalariados, artesãos e
comerciantes, aliada à disponibilidade de capitais para investimentos,
tornavam o mercado de imóveis não só possível como altamente rentável.
(ROLNIK, 1997)

Segundo Rolnik (1997), antes de 1870, os imóveis eram muito pouco
valorizados, praticamente insignificantes do ponto de vista da composição de
riqueza.
Segundo PIRES (2006), parte do território que viria a ser ocupado pela Vila
Mariana era formado por uma antiga chácara pertencente à Fazenda Nacional e que
anteriormente pertencera ao Bispo de São Paulo, Dom Mateus de Abreu Pereira
(1742-1824). Essa antiga chácara, chamada Chácara da Glória, abrigou de 1825 até
1844, o Seminário das Educandas de Nossa Senhora da Glória, criado pelo Império
e destinado à educação principalmente de meninas órfãs, filhas de militares mortos
a serviço da Pátria.
Segundo o mesmo autor, a área da antiga chácara corresponde aos atuais
bairros do Cambuci, Glória, parte da Aclimação e Vila Mariana, e foi transferida pelo
Governo Imperial para o Ministério da Agricultura em 1876 objetivando atender ao
serviço de colonização. Em 1877, é criada a Colônia da Glória, como núcleo de
colonização da região.
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Dificuldades constantes de abastecimento, saúde e organização
provocaram episódios de agitação nos núcleos de São Paulo. Esses
problemas, associados à opção pela imigração para solucionar o problema da
mão-de-obra na expansão cafeeira, levaram à crise e, finalmente, ao
abandono da idéia dos núcleos de colonização. (PIRES, 2006).

O Núcleo Colonial da Glória emancipou-se 1878 e passou por um processo
muito rápido de reorganização fundiária, separadas por Pires (2006) em duas
etapas: a Primeira, de 1878 a 1889, promovida por investidores particulares
interessados na compra de chácaras e propriedades não urbanizadas e que
compravam os lotes coloniais de seus proprietários privados originais (colonos
imigrantes); e a Segunda etapa, de 1890 a 1893, “quando se acelera a concentração
dessas propriedades, por meio de sua aquisição por empresas e bancos
organizados nesse período, produzindo uma nova configuração territorial”.
Dentre as empresas a adquirir as terras, o autor destaca as interessadas na
construção de linhas de bonde, em especial a Cia Paulista de Transportes, que tinha
como objetivo a venda de terrenos em Cidade Deodoro, Glória, Cambuci e Ipiranga;
e a ligação de uma linha de bondes entre a Sé e o Ipiranga.
A área que foi arruada com o nome de Cidade Deodoro, e cuja
venda passou a ser divulgada em 1891, teve origem na fusão e
reorganização de alguns dos grandes lotes rurais do núcleo colonial da
Glória, destacando-se a grande propriedade organizada por Samuel
Eduardo da Costa Mesquita, conhecida como Monte Belo do Cambuci.
A Cia. Paulista de Transportes adquiriu, além desta grande gleba,
outra conhecida como bairro do Rincão. Em escritura de 29 de abril de
1891 estes dois lotes perfazem uma área total de 1.514.634 m2.
(PIRES, 2006)

Masarolo (1971) cita também como grupo investidor a comprar um grande
volume das terras da Colônia dos Italianos (referindo-se à Colônia da Glória), o
Banco União. Segundo este autor, os colonos que venderam seus sítios mudaramse para o novo bairro, construindo suas residências e muitos estabelecendo casas
comerciais ou tornam-se operários na construção da estrada de ferro.
Nesse contexto, com linhas de bonde em construção e outras já em
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funcionamento que atendiam a região, esta recebeu também, em 1887, outro foco
de crescimento na implantação do Matadouro Municipal, desencadeando o
crescimento do bairro que viria a se denominar Vila Clementino. (MASAROLO,
1971).
Oficialmente, em 1895, é criado o distrito de Vila Mariana, e, na seqüência, os
demais bairros e distritos da Subprefeitura, seguindo o mesmo princípio de
ocupação, foram se desenvolvendo com o passar dos anos, também por sua
localização ao longo das linhas de bonde. Isso pode ser observado na forma da
“mancha” representada na Figura 5, que demarca a área urbanizada da Vila Mariana
no período de 1882 a 1914, comparando esta à forma da linha em azul no detalhe,
extraído do mapa das linhas de bonde implantadas entre os anos 1901 e 1905 na
cidade de São Paulo (Rolnik, 1997).

Figura 5 - Área urbanizada e linhas de Bonde. (Fonte: PMSP, 2010 e Rolnik, 1997)
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A semelhança entre a mancha que indica a área urbanizada na região da Vila
Mariana no período de 1882 a 1914 (Figura 5) e o trajeto percorrido pelas linhas de
bonde implantadas no período de 1901 a 1905 mostram claramente a ocupação do
bairro a partir dessas linhas.
Após esse breve apanhado de fatos da trajetória da região – do surgimento
dos primeiros núcleos até o estágio atual de desenvolvimento – foi adotado o bairro
Vila Mariana como bairro a representar a imagem da região como um todo. A
escolha deve-se ao fato de que durante as pesquisas de campo, em virtude de seus
inúmeros exemplares de edificações que contêm partes de sua história, da mescla
de estilos e confrontos de obras de várias épocas, e variedade de soluções criativas
de caráter popular; todas as características que este estudo procurou encontrar
como retrato do patrimônio cultural da subprefeitura.
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4

JANELAS E SUAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
“É a abertura cuja função é permitir a entrada de luz e ventilação naturais;

controlar o fluxo de chuvas e de raios solares, cujo fluxo é controlado por folhas de
madeira ou outro material, bem como garantir a privacidade, segurança e proteção
vistas para exterior.” (GUERRA, 2007)
Nesta definição sucinta, Guerra (2007) ilustra de maneira clara as
necessidades atendidas pelas janelas na arquitetura. As demais necessidades dos
usuários (ISO 6241 – a ser vista de forma mais detalhada no texto que segue) são
também inerentes aos elementos tratados nesta definição, que sintetiza as funções
das janelas, traduzindo as necessidades dos usuários a serem atendidas.
A criação das aberturas da edificação pode priorizar fatores estéticos ou
funcionais, de acordo com o resultado buscado – desde a simetria dos estilos
clássicos e classicizantes à despreocupação de simetria dos estilos modernistas e
orgânicos – fato é que, a composição formal e distribuição das aberturas influenciam
na distribuição dos ambientes internos, orientam os fluxos, limitam ou determinam o
posicionamento do mobiliário.
Além da fundamentação estética e artística que move os arquitetos a
projetarem suas edificações e conceberem suas aberturas, algumas ferramentas
amparam e limitam suas decisões, funcionando como parâmetros legais e
referências desenvolvidas para estabelecer determinadas relações entre os espaços
e suas aberturas com dois objetivos principais, garantir salubridade ou proporcionar
condições ideais de iluminação natural e aeração das edificações, como por
exemplo, as “Normas Técnicas” e “Códigos de Obras Municipais”.
As Normas atuais, embora não condizentes com as datas às quais pertence
grande parte das janelas estudadas, (pertencentes a diversos períodos) foram
usadas como guias para este estudo. Por se tratar de um estudo com premissas de
resgate histórico, muitas vezes deparou-se com casos em que não pôde ser
determinado o período de execução, e, conseqüentemente, qual Código de Obras
encontrava-se vigente no período. Mesmo para este tipo de caso, o estudo das
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normas atuais ajuda a compreender os princípios sobre os quais estas foram
elaboradas e que, certamente servem como apoio para as análises. Porém, convém
analisar um “Código de Obras” que, certamente encontrava-se vigente durante a
execução de grande parte das edificações encontradas na região estudada. Trata-se
do Código de Obras Arthur Saboya – Lei nº 3.427 de 19 de novembro de 1929 – a
ser comentado na seqüência.
No Brasil existem normas específicas relacionadas às janelas, a NBR 10821:
2000 – “Caixilhos para Edificações” e a NBR 7199: 1989 – “Projeto, execução e
aplicação de vidros na construção civil”, são as mais específicas e são direcionadas
principalmente às indústrias, apresentando prescrições para a fabricação e
especificação técnicas de janelas. O conteúdo dessas normas é basicamente
voltado às características físicas dos componentes, requisitos gerais relacionados à
fabricação, recebimento em obra, verificações de conformidade dos materiais, sem
abranger, no entanto, a finalidade principal de permitir iluminação e ventilação dos
ambientes.
Como ferramenta de suporte ao projetista, estas normas não oferecem muitas
referências ao dimensionar aberturas e especificar os caixilhos. A seguir, comentamse cinco documentos técnicos sobre janelas:

A)

Norma de caixilhos para edificação - NBR 10821:2000:

Esta norma tem como objetivos estabelecer condições de desempenho
exigíveis dos caixilhos para uso residencial e comercial e assegurar ao consumidor o
recebimento dos produtos atendendo tais condições.
A Norma determina que os fabricantes devem informar a pressão máxima de
carga de vento suportada pelo caixilho, classe de utilização de estanqueidade a
água e ar atendidas e sugere que se informe, de forma clara ao comprador, a que
fim a janela se destina. Tais informações devem vir etiquetadas no produto ou em
catálogos que o acompanham e devem conter o número desta Norma.
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A Norma define quatro classes de utilização, que correspondem a diferentes
categorias de edifícios, como meio de estudar cada característica envolvida
relacionando-as às exigências específicas de cada uma:
-

classe normal: destinadas a edifícios de caráter residencial ou

comercial simples com até dois pavimentos;
-

classe melhorada: para edifícios residenciais ou comerciais

até quatro pavimentos ou 12 m;
-

classe reforçada: para edifícios de caráter comercial pesado

ou edifícios residenciais que possuam cinco ou mais pavimentos;
-

classe excepcional: janelas destinadas a edifícios especiais

(shoppings, indústrias, hospitais.);
-

ambiente condicionado ou climatizado: edificação que

possui um sistema de refrigeração ou aquecimento no ambiente
onde a janela está – este aspecto interfere na avaliação da
permeabilidade ao ar.

Para verificação do desempenho das janelas, a Norma determina os
requisitos e estabelece métodos de análise e ensaio:
a) Permeabilidade ao ar: Considerando se o ambiente é
climatizado ou não, a Norma estabelece os parâmetros para
verificação e em qual estado da federação (devido às características
da Zona Climática).

No caso de São Paulo estabelece que, para ambientes não climatizados, das
classes normal e melhorada, a velocidade do ar no interior dos recintos não deve
ser superior a 0,5 m/s, quando submetida a uma pressão de 30 Pa; e para janelas
de classe superior, a mesma condição deve ser atendida quando submetida a uma
pressão de 50 Pa.
b) Estanqueidade à água: quando submetida à vazão mínima
de água de 4 l/min x m² e às pressões de ensaio correspondentes às
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regiões do Brasil onde for utilizada, a janela não deve apresentar
vazamentos.
c) Resistência à carga uniformemente distribuída: quando
submetidas à pressão de vento considerada para a região que é
utilizada, não deve apresentar ruptura, colapso (total ou parcial) de
qualquer de seus elementos, inclusive os vidros.
d) Resistência às operações de manuseio: Estabelece que as
janelas ao serem submetidas aos ensaios indicados especificamente
para cada tipo de janela, não devem apresentar deformação residual
superior a 0,4% do vão, não devem apresentar ruptura dos vidros
nem deterioração de qualquer componente.
e) Os parâmetros de desempenho acústico dos caixilhos são
avaliados em função das condições de tolerância ao ruído (função do
uso de determinado ambiente) e das condições de exposição ao
ruído (função do local de implantação do edifício).

O caixilho deve desempenhar atenuação sonora de acordo com o tipo,
ambiente que está sendo utilizado e as condições sonoras externas. Os valores de
referência são expressos pela Norma em uma tabela de “classes de transmissão
sonora” – CTS.
Como forma de distinção dos modelos de janelas a fim de estabelecer
critérios de ensaios e necessidades específicas a serem atendidas pelas janelas,
esta Norma classifica as janelas em 10 (dez) tipologias diferentes, a serem vistas na
seqüência.
Esta Norma apresenta o método de verificação da resistência às operações
de manuseio dos caixilhos dos diversos tipos de janelas consideradas; e o roteiro de
cálculo de pressão de ensaio para verificação da estanqueidade à água e resistência
às cargas uniformemente distribuídas para casos especiais de exposição ao vento.
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B)
Norma de projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil – NBR
7199:1989:

Esta Norma fixa as condições que devem ser obedecidas no projeto de
envidraçamento em construção civil e aplica-se a envidraçamentos de janelas,
portas, divisões de ambientes, guichês, vitrines, lanternins, sheds e clarabóias.
A Norma estabelece as condições gerais, descritas nos itens a seguir:

1. Classificação – os vidros utilizados na construção civil são
classificados segundo os seguintes critérios: a) Quanto ao tipo; b)
Quanto à transparência; c) Quanto ao acabamento das superfícies;
d) Quanto à coloração; e) Quanto à colocação.
2. Projeto - em relação ao projeto de envidraçamento, a Norma
determina os elementos que este deve conter, de acordo com seu
tipo de colocação (em caixilhos ou autoportante). Resumidamente a
Norma exige que se apresente os elementos de cálculo dos esforços
solicitantes e tensões admissíveis, e uma lista completa e detalhada
de elementos que o desenho dos caixilhos ou das instalações (para
colocação autoportante) deve conter.
No caso dos desenhos de caixilhos, as informações exigidas são:
inclinação em relação à vertical; material utilizado, forma de
funcionamento;

dimensões

gerais

e

de

suas

subdivisões;

posicionamento em relação ao piso e em relação ao solo; localização
na obra; detalhes de fixação e vedação, com especificação do
material e dimensões; detalhes construtivos que permitam a limpeza
e troca da chapa de vidro, com segurança; detalhes de proteção dos
vidros, em áreas sujeitas a impactos; vidro usado (classificação
quanto à espessura, tipo, transparência, acabamento da superfície,
laboração do vidro e coloração); e quantidade de chapas de vidro e
dimensões.
3. Manipulação e armazenamento – estabelece a condições de
manipulação e armazenamento das chapas de vidro;
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4. Esforços solicitantes – para cálculo das espessuras das chapas de
vidro, devem ser considerados os seguintes esforços:


Pressão de vento (pv)



Peso próprio por unidade de área. (pp)



Pressão de cálculo – considera o conjunto de cargas atuantes
sobre o plano da chapa de vidro, inclusive os citados
anteriormente (Pv e Pp).

5. Propriedades físicas;
6. Dimensionamento – parâmetros de cálculo das chapas de vidro
utilizados nos envidraçamentos, para determinar a espessura e
dimensões máximas dos vidros de acordo com o tipo de vidro e
observando os critérios relativos aos esforços solicitantes.
7. Disposições construtivas – condições a serem observadas pelos
elementos que compõem as janelas:
I. Caixilhos


Disposições gerais



Dimensões de rebaixo

II. Envidraçamentos


Condições gerais



Fixação dos vidros

8. Limpeza e conservação.

C)

Manual técnico de caixilhos / janelas – ABCI:

O Manual Técnico de Caixilhos compila informações de uma série de Normas
nacionais e internacionais relacionadas à fabricação de caixilhos e componentes
destes, incluindo informações adicionais como histórico de cada tipo de caixilho,
contextualizando o nível de evolução das indústrias deste setor no Brasil e fazendo
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recomendações de projeto – abrangendo caixilhos em aço, alumínio, madeira, PVC
e os elementos vidro, juntas e materiais de vedação.
No que se refere a “recomendações de projeto”, o manual orienta que o
projetista, após sua pré-definição das aberturas, verifique a partir de outras Normas
relativas ao tipo de janela que se deseja adotar, se os ganhos de calor, ventilação e
dimensões proporcionam condições favoráveis. As informações do Manual não
permitem a execução do projeto de uma janela, mas apresenta genericamente as
vantagens e desvantagens dos tipos de janelas mais utilizados, de modo a facilitar a
especificação dos produtos de acordo com os disponíveis no mercado.
As recomendações relativas a isolação térmica e transmissão de radiação
solar (ver item 5.10 – Tipos de vidros) permitem avaliar as diferenças de ganho
térmico e sombreamento para cada tipo de vidro, com o intuito de facilitar na escolha
mais apropriada.

D)

Exigências do usuário e desempenho de janelas:

A identificação das exigências (ou necessidades) do usuário em relação a um
determinado objeto é o parâmetro básico para a avaliação do desempenho e
determinação da qualidade deste objeto. No caso das janelas, enquanto elemento
da edificação, a ferramenta adotada como parâmetro é a ISO 6241:1984.
A Norma ISO 6241:1984 – “Performance standards in building - Principles for
their preparation and factors to be considered”, destinada principalmente a auxiliar
os comitês de normalização, formula os princípios gerais para o estabelecimento de
normas de desempenho da construção. Esta norma contém quatro tabelas que
permitem identificar os principais fatores a serem considerados na elaboração de
normas: as exigências do usuário; os possíveis usos da construção e dos seus
espaços; os vários elementos (ou órgãos) constituintes de uma construção; e os
agentes de todas as naturezas e origens que interferem no desempenho da
construção.
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Transcrevem-se na Tabela 1, exemplificadas, as exigências do usuário
expressas pela Norma ISO 6241:1984:

Tabela 1 - Exigências do usuário (ISO 6241:1984)

Categoria de
requisitos
1. Estabilidade ou
Segurança
Estrutural

Exemplos
Resistência mecânica p/ ações estáticas e dinâmicas, ambas em combinação ou
individuais.
Resistência ao impacto, de causa intencional ou acidentária.
Efeitos de fadiga.
Riscos de eclosão de fogo e propagação de chamas.
Efeitos fisiológicos da fumaça e calor.

2. Segurança
contra Fogo

Tempo de alarme (detecção e sistemas de alarme).
Tempo de evacuação (rotas de fuga).
Tempo de sobrevivência (compartimentação do fogo).

3. Segurança de
Utilização

Segurança com respeito a agentes agressivos (proteção contra explosões,
combustão, pontos e arestas cortantes, mecanismos móveis, eletrocussão,
radioatividade, inalação ou contato com substâncias tóxicas, infecção).
Segurança durante movimentações e circulações (limitação de pisos
escorregadios, passagens desobstruídas, guarda corpos).
Estanqueidade à água (chuva, água do subsolo, água de distribuição, água usada)

4. Estanqueidade

Estanqueidade ao ar e aos gases.
Fumaça e poeira.

5. Conforto
higrotérmico

6. Pureza do Ar

Controle da temperatura do ar, radiação térmica, velocidade e umidade relativa do
ar (limitação da variação no tempo e no espaço, através de controladores).
Controle da condensação.
Ventilação.
Controle de odores.
Controle de ruídos internos e externos (contínuos e ou intermitentes).

7. Conforto
Acústico

Intelegibilidade do som.
Tempo de reverberação.
Iluminação natural.
Luz solar (insolação).

8. Conforto Visual

Possibilidade de escuridão.
Contato visual com o mundo interno e externo (conexões e barreiras para
privacidade, liberdade de distorção ótica).

Continua
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Tabela 1 - Exigências do usuário (ISO 6241) (continuação)

9. Conforto Tátil

Propriedade de superfícies, aspereza, lisura, calor, maciez, flexibilidade.
Possibilidade de dissipação de eletricidade estática
Conforto de uso em áreas com vento intenso.

10. Ergonomia

Facilidade de movimentos (inclinação de rampas e escadas).
Habilidade manual (operação com portas, janelas, controle de equipamentos).
Facilidade de cuidado e limpeza.
Abastecimento de água.

11. Higiene

Purificação.
Evacuação de água servida, lixo e fumaça.
Limitação de emissão de contaminantes.

12. Conveniência
de Utilização
13. Durabilidade

14. Economia

Número, dimensões, geometria, subdivisão e inter-relação de espaços.
Facilidade de mobiliar, flexibilidade.
Conservação da performance para requisitos de vida útil, para uma manutenção
regular.
Capital, manutenção e andamento dos custos.
Custos de demolição.
Fonte: ISO 6241:1984 c/ alterações do autor.

Entre as exigências dos usuários das edificações determinadas pela ISO
6241, são estudadas neste trabalho as características de conforto visual, pureza do
ar e ergonomia, tratados respectivamente neste estudo como iluminação, vista
exterior (ou contato visual com o exterior), ventilação e ergonomia, a serem vistas
mais detalhadamente.

E)

Exigências humanas de Conforto Térmico – conceito:

A arquitetura tem como uma de suas principais funções atender às
necessidades de conforto do usuário, o que inclui o conforto térmico – devendo esta
proporcionar no interior da edificação condições compatíveis ao conforto térmico
humano, independente das condições climáticas externas. Condições incompatíveis
com as necessidades térmicas humanas podem submeter o organismo a estresse
ou fadiga de modo a prejudicar seu funcionamento.
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Os níveis de conforto térmico exigidos pelo organismo – ou exigências
humanas de conforto térmico – relacionam-se à temperatura do corpo e do
funcionamento de seu organismo, cujas sensações de frio ou calor denunciam maior
esforço do organismo a manter sua temperatura constante. Ou seja, o corpo
humano necessita manter sua temperatura constante (em torno de 37°C) e em seu
regime de troca térmica com o ambiente o maior conforto e também máxima
capacidade de trabalho são atingidos quando essas trocas ocorrem com o mínimo
de esforço.
O espaço arquitetônico ou espaço projetado deve adequar o programa
(entenda-se neste caso o conjunto de atividades que a edificação se destina a
abrigar) aos anseios estéticos e funcionais de seu usuário, de modo condizente aos
padrões onde se insere, aos materiais e técnicas disponíveis, recursos financeiros,
relação harmoniosa com o entorno (construído ou natural), e, sobretudo, zelar pelo
bem estar do usuário (saúde e conforto). Estes últimos dois itens relacionam-se
intrinsecamente com a função da janela na arquitetura, razão pela qual se considera
imprescindível avaliar em cada uma das janelas retratadas suas características
relativas a iluminação e ventilação.
Para diferentes atividades a serem desenvolvidas no ambiente, demanda-se
diferenciadas exigências em relação a iluminação natural, ventilação, segurança,
higrotermia, estanqueidade e ergonomia, entre outras. Nesse estudo serão
abordadas de forma mais pontual as questões relativas a luz natural e ventilação,
suas características físicas e mecanismos de controle, e a adequação ao ambiente
em que se utiliza.

4.1

Conforto Visual
As características da composição das janelas referentes a suas qualidades de

conforto visual abrangem aspectos relativos a iluminação natural (permeabilidade de
luz da janela e difusão da luz solar proporcionada pelos seus elementos de
composição) e um aspecto considerado importante para o bem-estar psíquico de
seus usuários, a relação visual entre o interior e o exterior da edificação.
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A concepção da arquitetura deve conciliar simultaneamente as aberturas e
seus reflexos no interior dos ambientes, como exemplificam os esquemas de Ching
(1998) nas Figuras 6 a 8, onde ele classifica as aberturas em grupos de aberturas
dentro de planos, aberturas de canto e entre planos.

Figura 6 - Diferentes disposições de aberturas dentro de planos. CHING (1998)

Figura 7 - Diferentes configurações de abertura de canto. CHING (1998)

Figura 8 - Configurações de aberturas entre planos. CHING (1998)

Nos esquemas apresentados na Figura 9 (a, b, c), a seguir, Ching (1998)
ilustra os ganhos diferenciados de luminosidade devido ao tamanho das janelas e
clarabóias, com utilização de pérgulas e estratégias para se receber luz difusa.
Na Figura 9 (a), as janelas de diferentes tamanhos ilustram ambientes mais
ou menos iluminados, porém a orientação da janela para uma radiação solar
diretamente incidente terá características luminosas muito diferentes das janelas
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orientadas de forma a não receberem luz direta, priorizando orientações de luz
difusa e recebendo iluminação da abóbada-celeste.

(a)

(b)

(c)
Figura 9 - Tamanhos de janelas e iluminação direta e difusa. CHING (1998)

Na Figura 9 (b), estão ilustrados três exemplos de exposição da janela à
radiação solar direta – a primeira recuada e parcialmente sombreada pela espessura
da parede, assim como a janela projetada (tipo bay-window), exposta ao sol, porém
favorecendo um pouco o sombreamento por sua cobertura. Já a terceira janela, no
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plano da fachada, tem sua insolação reduzida com a ajuda do pergolado externo,
tipo que se mostra eficiente para raios incidentes de ângulos mais verticais e
permitindo exposição total quando a insolação é mais horizontal.
O último esquema na Figura 9 (c) exemplifica a insolação direta vinda pela
janela baixa da esquerda e a grande abertura da direita recebendo a luz difusa do
globo (da abóbada celeste). Ching (1998) destaca como qualidade da iluminação
originaria da abóbada celeste sua propriedade de iluminação razoavelmente
constante, mesmo em dias nublados, equilibrando inclusive a iluminação direta
advinda de outras janelas.
Nos esquemas apresentados na Figura 9, tanto do pergolado como das
janelas sombreadas por sua posição em relação à fachada, vale acrescentar que a
utilização de sombras naturais pela vegetação, além de valores estéticos que podem
proporcionar efeitos positivos ao bem-estar dos usuários e na qualidade do ar devido
a sua oxigenação.
Na Figura 10, a seguir, CHING (1998) demonstra na parte superior, duas
janelas no centro do plano, condição que pode gerar o aspecto de um ponto
iluminado no centro de um plano escuro. Esse contraste pode causar um
ofuscamento e iluminação desagradável que pode ser atenuado quando o ambiente
possui mais um ponto de luz, como o exemplo da iluminação zenital da terceira
imagem.
Na Figura 10 (b), as aberturas ao longo da aresta da parede ou canto do
recinto fazem com que a luz que natural se espalhe pela parede lateral, aumentando
a iluminação do espaço.
Já as imagens representadas na Figura 10 (c) mostram como o desenho e
posicionamento das aberturas, combinadas com a luz solar, fazem parte do desenho
do ambiente, com suas sombras e também as cores e texturas das superfícies
iluminadas afetam a reflexibilidade da luz dentro do espaço.
À medida que as aberturas de um plano comunicam o interior de um espaço
com o entorno, ou simplesmente comunicam dois espaços internos separados por
este plano, esta interação entre os espaços traz efeitos recíprocos, onde a
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configuração interna é influenciada pelos planos de parede e “planos de luz” e ao
mesmo tempo influi na arquitetura da fachada e vistas do interior desta.

(a)

(b)

(c)
Figura 10 - Posição e desenho das aberturas. CHING, 1998

A compreensão da influência da disposição das aberturas na qualidade dos
ambientes internos serve a este estudo como ciência acessória, ilustrando e
reforçando a necessidade de vislumbrar esse aspecto na concepção da arquitetura.
No entanto os estudos de caso não puderam ser analisados tais aspectos devido à
impossibilidade do levantamento das plantas e disposição interna dos ambientes em
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grande parte das edificações – cujo acesso a medições internas não tenha sido
permitido por qualquer razão.

4.1.1 Conforto visual - Iluminação
No que tange ao conforto visual, a função da janela na arquitetura vai muito
além de simplesmente permitir a insolação do espaço interno, outras qualidades de
mesmo peso devem estar equilibradas, como uma balança de pratos, não dois, mas
vários. Esta analogia se refere ao equilíbrio de vários aspectos considerados na
concepção do projeto, tratados com a mesma atenção como que procurando nivelar
os pratos da balança – composição plástica da fachada, equilíbrio de cheios e
vazios, comunicação visual entre o interior e exterior, privacidade a olhares externos,
possibilidade de controlar a quantidade de luz e de escurecer os ambientes, e a
capacidade de tirar proveito da luz natural para as atividades realizadas
internamente.
O sol é a generosa fonte de luz natural para a iluminação de
formas e espaços na arquitetura. [...] a qualidade de sua luz,
manifestada na forma de luz direta do sol ou luz do dia difusa, varia
de acordo com a hora do dia, de estação para estação e de lugar
para lugar. À medida que a energia luminosa do sol é dispersa por
nuvens, neblina e precipitação, ela transmite as cores variáveis do
céu e do clima às formas e superfícies que ilumina.
[...] Através de sua intensidade e dispersão dentro do recinto,
a energia luminosa do sol pode clarificar a forma do espaço ou
distorcê-la. A cor e o brilho da luz do sol podem criar uma atmosfera
alegre dentro do cômodo, enquanto uma luz do dia mais difusa pode
impregná-la de um clima sombrio.
Como a intensidade e a direção da luz irradiada pelo sol são
razoavelmente previsíveis, é possível prever seu impacto visual
sobre as superfícies, formas e espaço de um recinto, com base no
tamanho, na localização e na orientação de janelas e clarabóias dos
planos de delimitação. (CHING, 1998)
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O conforto visual de um edifício constitui uma importante condição a ser
alcançada para promover o bem-estar e a saúde do usuário, elém de aumentar sua
produtividade. Em parte o bem-estar do indivíduo em relação ao conforto visual está
relacionado à vista do interior para o exterior da edificação.
A iluminação natural é outro fator determinante do conforto visual, mesmo que
composta por uma série de raios e nem todos serem benéficos, de forma geral é a
melhor assimilada pelo olho humano e que permita seu funcionamento de forma
eficiente e provocando mínima sensação de cansaço.
As áreas envidraçadas e com orientação solar favorável possibilitam a
penetração de radiação solar, benéfica para os utilizadores. É importante que haja
sistemas de controle dessa radiação, necessária ao conforto visual – partindo do
princípio de que tais áreas envidraçadas estejam dimensionadas a captar a luz
necessária mesmo em dias de sol encoberto e que tal área envidraçada em dias de
céu limpo permite uma luminosidade muito além da desejada. Dessa forma, e tendo
em vista os dois aspectos mencionados, faz-se desejável a utilização de sistemas
que permitam a visualização da paisagem sem permitir a entrada da radiação
excessiva.
Além da intensidade da luminosidade, no decorrer do ano varia também o
ângulo de incidência dos raios solares sobre a edificação, em vista disso, é
importante que os sistemas de controle de iluminação de que as janelas são dotadas
permitam ao utilizador decidir como deseja que a radiação solar atenda seu
ambiente. Supondo que no verão a radiação solar seja menos desejável que a
sombra, assim como durante os dias mais frios do inverno parece conveniente que o
ambiente seja aquecido pela máxima luz solar disponível.
As diferentes formas de controle de iluminação dependem das maneiras
encontradas pelos projetistas para dotarem a edificação de janelas com dispositivos
próprios de controle, como persianas e venezianas, postigos ou folhas opacas e
externamente dispositivos independentes das janelas para o sombreamento dessas
e da fachada em si. O sombreamento exterior é uma das formas de determinar a
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quantidade e qualidade da luz natural que será utilizada na edificação e que
determina a atmosfera do espaço interno.

4.1.2 Vista – contato visual com o exterior
A relação do usuário da edificação com o entorno é um aspecto do conforto
visual com influência principalmente no bem-estar psicológico do usuário.
O contato de forma regular com os elementos naturais é importante para o
bem-estar psíquico do ser humano no sentido de restabelecer sua relação com a
Natureza, conferindo-lhe sensações de serenidade e confiança. Os exemplos
citados no site Construção Sustentável elucidam a qualidade que a visão externa
provoca no conforto visual dos indivíduos (CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, 2009):
[...] Assim, uma superfície ampla com água, que possamos
ver da janela da sala ou do quarto, é um aspecto positivo a
considerar na concepção de espaços habitacionais e de serviços e
que acrescenta valor de mercado.
Uma superfície ampla com vegetação e, preferivelmente,
árvores de grande porte, que possamos ver da janela da sala ou do
quarto, são aspectos positivos a considerar na concepção de
espaços habitacionais e de serviços e que acrescentam valor de
mercado.
Numa cidade compacta são muito procuradas as habitações
que têm vista para o Horizonte – sinónimo do Infinito – não apenas
porque existem em menor número – situando-se no perímetro
exterior da área urbanizada ou em edifícios com grande altura – mas
também porque o Horizonte é, por si só, uma dimensão que dá
escala a todas as experiências em espaços urbanos. Os significados
que damos ao Horizonte são inúmeros e o grau como este
acrescenta valor, a qualquer propriedade da qual se avista, é
inquestionável. (CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, 2009)
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4.1.3 Dimensionamento de áreas envidraçadas
Em função dos diferentes ângulos de incidência da luz solar no decorrer do
ano e das horas do dia é importante que se dimensione corretamente as áreas
envidraçadas de acordo com a orientação solar das fachadas e dos ambientes que
estas atendem. Esse dimensionamento pode ser feito a partir de cálculos térmicos (e
orientados por normas técnicas ou manuais técnicos de referência) ou baseadas em
exigências legais adotadas pelos municípios e expressas em códigos de obras.
As normas técnicas em geral servem de subsídio para a verificação do
desempenho potencial do ambiente projetado, não proporcionando uma ferramenta
de regime inverso, elas não orientam na escolha das dimensões ideais,
estabelecem, pois, formas de verificar se o que se projetou atenderá às exigências.
Por esta razão o Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (Lei Nº
11.228:92) torna-se uma ferramenta importante, pois exige determinadas dimensões
para assegurar um mínimo de salubridade, sem as quais os projetistas não
familiarizados com cálculos e simulações digitais, projetem sem parâmetros.
4.1.4 Código de obras e edificações – COE
Como ferramenta legal de projeto, mesmo que tal parâmetro não tenha sido
utilizado nas edificações estudadas, ou que não apresente os mesmos valores de
códigos em vigor em suas respectivas épocas, apresenta-se no texto a seguir,
transcrito do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (Lei Nº
11.228:92), referências de áreas mínimas e regras para o dimensionamento de
janelas como modo a garantir um mínimo de conforto e salubridade, no que diz
respeito a ventilação e iluminação dos edifícios.
11.2.2

-

As

aberturas

para

aeração

e

insolação

dos

compartimentos poderão estar ou não em plano vertical e deverão,
observado o mínimo de 0,60m2 (sessenta decímetros quadrados) ter
dimensões proporcionais à área do compartimento de, no mínimo:
a)

15%

(quinze

por

cento)

para

insolação

de

compartimentos dos "GRUPOS A e B";
b)

10% (dez por cento) para insolação de compartimentos
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do "GRUPO C".
11.2.2.1-Metade da área necessária à insolação deverá ser
destinada à aeração do compartimento.
11.2.2.2-Quando a aeração e insolação de um compartimento
forem feitas através de outro, o dimensionamento da abertura
voltada para o exterior será proporcional à somatória das áreas dos
dois compartimentos.
11.2.2.3-As proporções das aberturas poderão ser reduzidas
quando se tratar de abertura zenital.
11.2.2.4-No mínimo, metade da abertura deverá estar contida no
espaço

destinado

a

proporcionar

aeração

e

insolação

do

compartimento.
11.2.3-Quando a aeração dos compartimentos classificados no
"GRUPO D" for feita através de aberturas, estas deverão ter, no
mínimo, 5% (cinco por cento) da área do compartimento.
11.2.4-As aberturas dos compartimentos dos "GRUPOS B e C"
poderão ser reduzidas, desde que garantido desempenho, no
mínimo similar ao exigido, pela adoção de meios mecânicos e
artificiais de ventilação e iluminação.
11.2.5-Os compartimentos classificados nos "GRUPOS A, B e C"
poderão apresentar, no máximo, a partir do plano de insolação,
profundidade igual a três vezes sua largura e seu pé-direito.
11.2.5.1-Quando as dimensões das aberturas para aeração e
insolação forem iguais ou superiores ao dobro do mínimo necessário
exigido pelo item 11.2.2., a profundidade dos compartimentos poderá
ser igual a cinco vezes a sua largura e seu pé-direito.
11.2.6-Em observância ao disposto no Código Civil, nenhuma
abertura voltada para a divisa do lote poderá ter qualquer de seus
pontos situado a menos de 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) dessa, ressalvadas as aberturas voltadas para o
alinhamento dos logradouros.
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Os Grupos A, B e C, citados acima, referem-se a uma classificação dos
ambientes em razão da função exercida e com diferentes necessidades de aeração
e ventilação:
11.1.1-Classificar-se-ão no "GRUPO A" aqueles destinados a:
a) repouso, em edificações destinadas a atividades habitacional ou
de prestação de serviços de saúde e de educação;
b) estar, em edificações destinadas a atividade habitacional;
c) estudo, em edificações destinadas a atividades habitacional ou
de prestação de serviços de educação em estabelecimentos de
ensino até o nível de segundo grau.
[...]
11.1.2-Classificar-se-ão no "GRUPO B" aqueles destinados a:
a) repouso, em edificações destinadas a prestação de serviços de
hospedagem;
b) estudo, em edificações destinadas a prestação de serviços de
educação, salvo os estabelecimentos de ensino até o nível de
segundo grau;
c) trabalho, reunião, espera e prática de exercício físico ou esporte,
em edificações em geral.
[...]
11.1.3-Classificar-se-ão no "GRUPO C" aqueles destinados a:
a) depósitos em geral, com área superior a 2,50 m² (dois metros e
cinqüenta decímetros quadrados);
b) cozinhas, copas e lavanderias.
[…]
11.1.4-Classificar-se-ão no "GRUPO D" os compartimentos
destinados a ambientes que não necessitam de aeração e insolação
naturais. [...] as instalações sanitárias e os vestiários, as áreas de
circulação em geral, os depósitos com área igual ou inferior a 2,50m²
(dois metros e cinqüenta decímetros quadrados) e todo e qualquer
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compartimento que, pela natureza da atividade ali exercida, deva
dispor de meios mecânicos e artificiais de ventilação e iluminação.

Segundo a classificação do Código de Obras do Município, as janelas das
edificações estudadas estão situadas em ambientes A, B e C, devendo as dos
grupos A e B possuírem uma área de iluminação (ou área envidraçada) mínima de
15% (quinze por cento) da área do ambiente e metade disso para aeração – 7,5%
(sete e meio por cento) da área do ambiente; e nos ambientes do grupo C devendo
ter uma área de iluminação mínima de 10% (dez por cento) da área do ambiente e
5% (cinco por cento) da área do ambiente para aeração.
Traduzindo para o universo de estudo deste trabalho pode-se enquadrar nos
grupos A e B os dormitórios, salas de estar, jantar e áreas sociais das residências de
forma geral, eventuais salas ou dormitórios destinados a exercícios físicos,
escritórios e salas usadas para estudo; e pertencentes ao grupo C, as cozinhas,
áreas de serviço, copas e depósitos.
Janelas totalmente envidraçadas, como as basculantes normalmente usadas
em áreas de serviço, onde a área de abertura para aeração coincide com, ou está
contida no, plano envidraçado, presume-se que a área total desta já esteja
abrangendo o mínimo estipulado para iluminação, sem haver necessidade de
acréscimo de área para atender aos requisitos de aeração (desde que as básculas
abertas tenham pelo menos metade da área total da janela). Assim como certas
janelas de correr com folhas de vidro e folhas de veneziana sempre têm uma
proporção sem iluminação (normalmente metade) e devem ser dimensionadas
considerando essa perda de área de iluminação.

4.1.5 Código de obras “Arthur Saboya”
O Código de Obras do Município de São Paulo, de 19 de dezembro de 1929
(Lei n.º 3.427), conhecido por Código Arthur Saboya, direcionava seus parâmetros a
conceitos ligados à higiene das habitações. Tais cuidados com a higiene eram
aplicados à definição dos parâmetros mínimos de área das habitações, distinção de
habitações pelo número de cômodos e presença e número de banheiros e áreas de

62

serviço por unidade familiar, além de procurar assegurar a ventilação e iluminação
adequados das edificações – o que refletia diretamente nos espaçamentos entre
estas e limitações de altura.
LEMOS (1980) menciona diagramas impressos em celulóide, que serviriam
aos arquitetos para sobrepor a seus projetos de forma a desenhar e mensurar as
sombras corretamente – de acordo com sua variação de inclinação, altura e
orientação solar de cada parede – e que deveriam ser apresentadas à Prefeitura de
forma a comprovar que as aberturas estariam permitindo a área de luz no piso do
ambiente especificado em lei.
Não foi localizada durante a pesquisa documental deste estudo tal
ferramenta, nem há registro de que tais provas de cálculo eram realmente cobradas
e fiscalizadas para obras correntes como as habitações unifamiliares presentes na
região da subprefeitura.
O Código prescrevia que os pátios em frete às janelas deveriam ter no dia
mais curto do ano (solstício de inverno) uma osculação de sol mínima, garantido
dessa forma que nos demais dias do ano (que apresentam menores sombras) a
área banhada pela luz solar nunca será inferior. Considerando que na cidade de São
Paulo, às doze horas deste dia, uma vara de um metro de altura possui uma sombra
de 1,07m (um metro e sete centímetros), a Lei pedia que:
Os saguões e corredores [...] devem ter formas e dimensões
suficientes para proporcionar aos compartimentos que por eles
recebem luz e ar a insolação conveniente [...] Nos saguões, para
insolação definida, a base deve ser capaz de conter: a) Na direção
Norte-Sul, uma reta de comprimento igual, ou superior à altura média
das faces que olham para o Sul, multiplicada por 1,07. (Lei N. 3.427,
1929. Art. 153 e 154)

Mesmo sem as ferramentas indicadas para a verificação de tais sombras e
manchas de sol na planta dos projetos, fica claro que edifícios de muitos andares
requereriam pátios de área proporcional para a insolação, que provavelmente teriam
resultados positivos na questão da paisagem urbana, na qualidade da iluminação,

63

áreas de lazer e jardins resultantes, além da ventilação dos edifícios, mas do ponto
de vista do mercado imobiliário, segundo Rolnik (1997), representava um obstáculo
à especulação imobiliária e limitava o aproveitamento de lotes estreitos e meios de
quadras, principalmente. A legislação do município sofreu inúmeras adequações no
decorrer dos anos por pressão do mercado imobiliário, a primeira revisão do mesmo
código foi aprovada em 1934, pelo ato n. 663. Este Ato reforça e consolida este
Código de Obras, que foi substituído em 1955 pela Lei 4.615.

4.2

Pureza do ar
A ocupação das edificações por pessoas, equipamentos, máquinas

ocasionam um consumo do oxigênio do ar e aumento da concentração de dióxido de
carbono, exigindo uma eficiente renovação do ar dos ambientes. Outros fatores
serão descritos posteriormente e que contribuem muito para a poluição do ar interno
das edificações reforçando a necessidade da ventilação. Além da condição da
qualidade do ar, tão importante quanto é o aumento da temperatura interna,
ocasionada também pelos mesmos fatores (pessoas, equipamentos, etc) e agravada
pelo ganho energético pela radiação solar. (FROTA; SCHIFFER, 2001)
Durante a época mais quente do ano, uma das formas mais eficientes para
reduzir a temperatura no interior das edificações é ventilar, especialmente durante a
noite, quando as temperaturas são mais baixas. Mesmo que esse recurso não surta
esse efeito com eficácia em locais muito úmidos, onde a umidade relativa do ar
dificulta a perda de calor do solo durante a noite e a amplitude térmica é bastante
reduzida, a ventilação natural é um recurso renovável e fundamental na arquitetura,
tanto pela importância na manutenção da saúde e conforto do usuário, como
econômica e ecológica.
A ventilação natural é um processo natural em que o deslocamento do ar
interior é facilitado pela distribuição das aberturas do edifício, umas funcionando
como entrada e outras, como saída. As aberturas devem ser dimensionadas e
posicionadas procurando proporcionar um fluxo de ar no ambiente, fluxo este que
depende da diferença de pressão do ar interno e externo e dos obstáculos ou
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barreiras que podem obstruí-lo. Essas obstruções podem ser de ordem geométrica
do próprio edifício, elementos de proteção solar como brises, a própria vegetação ou
edificações vizinhas, que interferem na incidência do vento sobre o edifício.
A ventilação natural nos edifícios age segundo dois diferentes mecanismos, a
chamada ação dos ventos, provocada diretamente pela ação do vento externo ao
edifício e o efeito chaminé, provocado pela diferença de densidade do ar. Esses
mecanismos atuam de forma combinada, podendo ter suas forças somadas ou
agindo em contraposição, prejudicando a ventilação dos ambientes. (FROTA;
SCHIFFER, 2001)
Outro aspecto relativo à qualidade do ar é o conforto aos odores (os cheiros
ou “sabores”) do ar no interior de uma edificação. Esses odores são indicadores dos
ingredientes que se encontram em suspensão no ar e determinam a sensação de
conforto e bem-estar e também o grau de salubridade e qualidade do ar nesse
espaço.
A qualidade do ar no interior das edificações é a responsável por enorme
quantidade de doenças respiratórias e alergias, presentes em todas as faixas etárias
e classes sociais. Os materiais liberam substâncias para o ar que ao serem
aspiradas provocam diferentes reações no organismo, podendo provocar simples
desconfortos como o enfraquecimento das defesas ou até doenças crônicas. Esse
tipo de agravamento relacionado aos odores (na verdade ao que está por trás
desses – impurezas do ar) comumente está relacionado ao uso de equipamentos de
ar condicionado, cuja liberação de componentes nocivos provenientes dos próprios
sistemas ou falta de manutenção de filtros caracterizam-no como um grande gerador
de contaminação do ar. Essa é uma das razões para que o projeto de arquitetura
procure minimizar a necessidade de sistemas de ar condicionado para atingir as
condições necessárias de habitabilidade.
Outro fator importante, segundo Frota & Schiffer (2001), de contaminação da
qualidade do ar interior é a liberação de componentes nocivos dos materiais de
acabamento e revestimento e em contato com o ar. Cabe ao projetista definir os
materiais de revestimento das superfícies em contato com o ar com o objetivo de
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não contaminar o ar interno. Isso acontece nas edificações que usam tintas a base
de água e permeáveis aos vapores, muito menos nocivas se comparadas a tintas,
colas, vernizes e resinas com componentes voláteis ativos que podem marcar os
ambientes durante anos com seu odor e prejudicar a saúde dos ocupantes.
Além dos odores relacionados às substâncias em suspensão e gases
provenientes de materiais voláteis em contato com o ar interior, outra importante
fonte de odores prejudiciais é a formação de fungos, provocada por infiltrações ou
condensações,

que

exalam

odores

comumente

chamados

de

mofo.

Independentemente da fonte geradora de odores, é importante assegurar que as
trocas de ar dos ambientes diluam e dissipem tais substâncias de modo a promover
maior pureza e qualidade do ar interno à edificação.
O projeto da janela deve considerar a necessidade de trocas de ar e os
demais elementos da edificação destinados a atender essa demanda para esse
mesmo ambiente. Há casos em que a utilização de janelas fixas é perfeitamente
viável e justificável, desde que outro elemento desempenhe essa função e atenda ao
ambiente da mesma forma, podendo ser uma outra janela, porta, balcão ou sistema
de ventilação forçada.
As residências estudadas, do período adotado para estudo, possuem
características de concepção e partido arquitetônico distintas às construções
denominadas modernistas. Apesar de serem contemporâneas às primeiras
manifestações da arquitetura moderna no Brasil, as obras desse estudo diferem da
maneira como a janela é empregada nesse tipo de arquitetura, com seus panos de
vidro, fachadas limpas e sem relevos, ausência de beirais e outras soluções dessas
linguagens que

romperam

com

os estilos

tradicionalistas da

época.

As

preocupações com as questões relacionadas à ventilação e conforto mostraram-se
muito distintas na arquitetura moderna, especialmente nas primeiras obras
construídas no Brasil – posteriormente algumas adaptações surgiram como forma de
adequar o novo estilo à realidade local, muito diferente em clima e cultura dos
países de origem. Nesse aspecto a arquitetura moderna é alvo de algumas críticas,
como no trecho do artigo de MAGNINO (2008), que disserta sobre a ventilação
natural na obra do arquiteto egípcio Hassan Fathy – porém não se pretende traçar

66

nenhuma comparação com as soluções adotadas pela arquitetura moderna e com
as obras retratadas neste trabalho.
É lamentável o fato de ter, a arquitetura moderna, feito quase
que uma ruptura com a história, desprezando valores conhecidos há
milênios, por povos de toda parte da Terra.
Fica uma ressalva àqueles que conseguiram fazer de sua
arquitetura uma continuação da natureza, fundindo num só espaço o
ambiente natural e o construído. Nós, os arquitetos, precisamos
reaprender as lições esquecidas do passado.
Pode-se afirmar que, não adianta colocar brise, beiral longo,
varanda grande, sem criar condições para a ventilação cruzada
acontecer. Brise, ventilação cruzada, materiais, elementos e
componentes construtivos com grande inércia térmica, pátio
avarandado e ajardinado e malkaf fazem parte de um único sistema
de climatização natural. É preciso usar todos esses elementos em
conjunto. O uso de um só desses elementos não funciona.
(MAGNINO, 2008)

Figura 11 - Malkaf ou “pega-vento”. (Fonte: Vital-Baron, 2010)

O arquiteto egípcio Hassan Fathy, cuja carreira foi dedicada ao resgate das
raízes culturais e práticas de construção usadas no deserto, teve sempre como um
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de seus princípios o uso dos recursos naturais de iluminação e ventilação. Com suas
inúmeras construções em adobe, seus elementos ventilados e pátios internos, suas
soluções são tema de muitos trabalhos e inspiração para a arquitetura sustentável.
O Manual Técnico de Caixilhos / Janelas (ABCI, 1991) apresenta algumas
orientações acerca de ventilação dos ambientes relacionando às dimensões das
janelas e forma de suas aberturas no texto que segue.
A ventilação dos ambientes pode ser melhorada pela localização, tipo de
janela e dimensionamento desta. “Na ausência de ventos, a renovação do ar pode
ser conseguida através do „efeito chaminé‟ decorrente da diferença de densidades
entre o ar interior, mais quente, e o ar exterior, mais frio. Este efeito será favorecido
quanto maior for a diferença de cotas entre as aberturas” (ABCI, 1991). O manual
recomenda, ainda, que a abertura de entrada do ar seja maior que a de saída. As
Figuras 12, 13, 14 e 15 apresentam parte das recomendações de projeto contidas
no manual, servindo como orientação genérica de tipos de janela e seus
desempenhos em relação à ventilação dos ambientes.

Figura 12 - Janela fixa e janela de abrir - desempenho de ventilação. (Fonte: ABCI, 1991).
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Figura 13 - Janelas projetante e tombar; janela pivotante - desempenho de ventilação. (Fonte: ABCI, 1991)

Figura 14 - Janela basculante e de correr - desempenho de ventilação. (Fonte: ABCI, 1991).
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Figura 15 - Janela de guilhotina e projetante-deslizante - desempenho de ventilação. (Fonte: ABCI, 1991).

Os esquemas ilustram as principais particularidades de alguns tipos de
janelas,

classificando-as

genericamente

pelo

seu

sistema

de

abertura

e

potencialidades ou possíveis desvantagens de algumas. Os exemplos são ilustrados
de modo a permitir fácil compreensão (de alguns mais do que de outros) e valem,
sobretudo, como forma de visualizar as formas de utilização e podem servir de
auxílio ao eleger modelos de janelas ao projetar.

4.3

Ergonomia e Usabilidade
A ergonomia, de forma simplificada, estuda a interação do homem com outro

sistema, de qualquer natureza, e no caso deste estudo, a interação do homem com
as janelas estudadas e seus elementos. Segue algumas definições do termo
ergonomia e na seqüência o que se espera analisar nesse estudo.
Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO:
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Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica
relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos
e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios,
dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e
o desempenho global do sistema. (ABERGO, 2010)

A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR 17 – Ergonomia
(MTE, 2007) apresenta as seguintes definições:
“Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e
seu trabalho, equipamento e ambiente e, particularmente, a
aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na
solução

dos

problemas

surgidos

desse

relacionamento.”

(Ergonomics Research Society,1949)
“Ergonomia é o conjunto dos conhecimentos científicos
relacionados ao homem e necessários à concepção de instrumentos,
máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de
conforto, segurança e eficiência.” (Wisner, 1987)

Para o estudo da ergonomia das janelas, o entendimento dessa disciplina
relaciona as definições e as disposições expressas nas normas NBR 15575-1:2008
(Norma de Desempenho) e NBR 9050:2004 (Acessibilidade) a um conceito
intimamente relacionado ao estudo da ergonomia – a usabilidade.

4.3.1 Usabilidade
“Usabilidade (neologismo traduzido do inglês usability) significa facilidade e
comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico como no
profissional”. (IIDA, 2005)
A usabilidade, segundo Iida (2005), relaciona-se com o conforto de utilização
e com a eficiência de um produto, ressaltando a necessidade de um objeto ser
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“amigável”, cujas operações sejam de fácil entendimento, de fácil execução e pouco
sensíveis a erros. É nesse sentido que esse conceito relaciona-se com a ergonomia,
ou seja, um objeto que atende aos princípios da usabilidade atende também aos
princípios da ergonomia, pelo menos em parte.
Para que se compreenda a semelhança entre os princípios da ergonomia e da
usabilidade – principalmente no que diz respeito aos exemplos apresentados pela
ISO 6241: 1984 e para o estudo das janelas – segue os princípios da usabilidade,
segundo Iida (2005):
A)

Evidência – A forma do produto deve indicar a sua função e o modo de

operação de forma clara. “A evidência reduz o tempo de aprendizagem e facilita a
memorização, alem de reduzir os erros de operação”.
Por exemplo, a porta de vidro de um edifício público deve ter
uma clara indicação se ela deve ser empurrada ou puxada para
abrir-se. Uma placa metálica, sem nenhuma pega, pode indicar que
ela deve ser empurrada e, do outro lado, uma barra que pode ser
agarrada, indica que ela deve ser puxada. (IIDA, 2005)

B)

Consistência – “As operações semelhantes devem ser realizadas de

forma semelhante. Isso permite que o usuário faça uma transferência positiva da
experiência anteriormente adquirida em outras tarefas semelhantes”
Por exemplo, as pessoas estão acostumadas a abrir as
portas da casa e do carro. Ao deparar-se com um novo produto que
tenha uma porta, ele provavelmente tentara abri-lo da mesma forma.
(IIDA, 2005)

C)

Capacidade – “O usuário possui determinadas capacidades para cada

função, que devem ser respeitadas. Essas capacidades não devem ser
ultrapassadas”.
Para dirigir um automóvel, por exemplo, as duas mãos ficam
ocupadas com o volante. Então, as outras funções, como
aceleração, embreagem e freio, são transferidas para os pés. O
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mesmo ocorre em relação aos órgãos dos sentidos. Quando a visão
estiver saturada, as informações adicionais podem ser transferidas
para outros canais, como a audição e o tato. Essa capacidade
relaciona-se também com a força, precisão, velocidade e
alcances, exigidos em movimentos musculares. (IIDA, 2005)

No caso de janelas de abrir para o exterior, que se dobram junto da fachada e
permanecem fixas por carrancas – algumas, por serem de grandes dimensões
tornam-se difíceis de serem recolhidas e manuseadas e requerem mais esforço para
isso.
D)

Compatibilidade – O atendimento às expectativas do usuário melhora

a compatibilidade. Essas expectativas dependem de fatores fisiológicos, culturais e
experiências anteriores. Estão relacionadas também com os estereótipos populares.
Por exemplo, o movimento de um controle rotacional para
a direita esta associado com o "abrir" ou "aumentar". Em muitas
culturas, a cor vermelha esta associada com perigo ou proibição, em
oposição ao verde, que significa segurança ou liberação de um
procedimento, como acontece com os sinais de transito. (IIDA, 2005)

Este exemplo da rotação para a direita (ou no sentido horário) é o princípio
adotado no giro da alavanca de uma Cremona, no exemplo das janelas.
E)

Prevenção e correção dos erros – Os produtos devem impedir os

procedimentos errados. Se estes ocorrerem, devem permitir uma correção fácil e
rápida.
Em um carro, a ignição do motor poderia estar condicionada à
colocação previa do cinto de segurança e fechamento de todas as
portas.

Na

digitação,

freqüentemente

ocorre

o

acionamento

involuntário de alguns comandos. Se isso ocorrer, seu efeito poderia
ser nulo ou ter disponível outro comando de correção ou retorno ao
estagio anterior ao erro. (IIDA, 2005)

Essa característica no caso de janelas pode ser vista, por exemplo, no caso
de venezianas que possuem carrancas para impedir que estas “batam” pela ação do
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vento. Dispositivos semelhantes que impedissem fechamentos acidentais de uma
janela do tipo guilhotina seriam úteis para torná-las mais seguras e “usáveis”.
F)

Realimentação – Os produtos devem dar um retorno aos usuários

sobre os resultados de sua ação.
Em ligações telefônicas, existe um ruído típico indicando que
a chamada foi completada e outro para indicar que a linha está
ocupada. A realimentação é importante para que o operador possa
redirecionar a sua ação. [...] A falta dessa realimentação poderá
resultar em muitos desperdícios [...] é importante que essa
realimentação se realize o mais rápido possível, usando-se sinais
que tenham significado correto. (IIDA, 2005)

No caso da construção civil, essa realimentação normalmente se dá de uma
obra a outra, corrigindo-se práticas mal sucedidas em obras futuras, porém os
desperdícios são comuns devido à falta dessa prática. No caso desse estudo, não
há registro de artifícios ou mecanismos de que se dote uma janela como forma de
que esta denuncie ao usuário um mau funcionamento ou mau uso por parte deste.

4.3.2 Normas sobre ergonomia
As Normas brasileiras relativas às janelas especificamente, no que diz
respeito à ergonomia, NBR 15575-1:2008 e NBR 9050:2004, não fornecem muitos
recursos para que se limitem detalhes e invenções, permitindo eventualmente que
se executem peças de difícil manutenibilidade ou cuja operação e movimentação de
suas partes mostra-se incompatível com os usos a que se propõem. As referências
que de melhor forma se prestam a favor de assegurar um mínimo de conforto
ergonômico para a utilização das janelas, e que obrigam os projetistas a respeitar
certas premissas são as previstas na Norma NBR 15.575:2008 - Edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho. As premissas que
determinadas na primeira parte dessa Norma relativas ao conforto na utilização e
ergonomia são apresentadas em sua seção “17 - Conforto tátil e antropodinâmico” –
de forma semelhante à ISO 6241:1984, já mencionada neste trabalho.
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As premissas apresentadas nessa seção da Norma e que melhor se aplicam
ao projeto da janela são os representados pelos requisitos:
17.2 Requisito - Conforto tátil e adaptação ergonômica
Não prejudicar as atividades Normais dos usuários, dos
edifícios habitacionais, quanto ao caminhar, apoiar, limpar, brincar e
semelhantes.
Não apresentar rugosidades, contundências, depressões ou
outras irregularidades nos elementos, componentes, equipamentos e
quaisquer acessórios ou partes da edificação.
17.2.1 Critério – Adequação ergonômica de dispositivos
de manobra
Os
puxadores,

elementos

e

cremonas,

componentes
guilhotinas)

da

habitação

devem

ser

(trincos,

projetados,

construídos e montados de forma a não provocar ferimentos nos
usuários.
[...]
17.3

Requisito

–

Adequação

antropodinâmica

de

dispositivos de manobra
Apresentar formato compatível com a anatomia humana.
Não requerer excessivos esforços para a manobra e
movimentação.
17.3.1 Critério – Força necessária para o acionamento de
dispositivos de manobra
Os componentes, equipamentos e dispositivos de manobra
devem ser projetados, construídos e montados de forma a evitar que
a força necessária para o acionamento não exceda 10 N nem o
torque ultrapasse 20 Nm.

O projeto executado de forma a atender o requisito 17.2, na concepção dos
caixilhos, determina ao projetista a necessidade do componente resistir aos esforços
provocados pelas tarefas de limpeza e eventuais cargas a que estão sujeitos no
caso de servirem de apoio, além da ressalva de não apresentarem contundências
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passíveis de provocar ferimentos ao usuário. Esta mesma característica se aplica
aos seus componentes e dispositivos de manobra (trincos, cremonas) e
determinados tipos de janelas que por si só podem representar características
antagônicas à segurança dos usuários, como no caso de guilhotinas e outras de
movimento livre sujeita a quedas ou fechamentos bruscos acidentais.
O disposto no requisito 17.3 relaciona-se mais especificamente à adaptação
das formas para uma melhor adaptação ao manuseio e força necessária para
ativação dos dispositivos de manobra, ou seja, permitindo que as operações de uso
(no caso das janelas) sejam facilmente executadas por qualquer usuário sem que
seja dispensado um esforço excessivo.
Ainda

na

seção

17

dessa

Norma,

em

suas

disposições

iniciais

(generalidades), faz menção ao caso dos usuários com deficiências físicas e
“pessoas com mobilidade reduzida” (pmr), que exigem atenção específica de projeto
para os dispositivos de manobra e outras adequações que devem obedecer às
prescrições da NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.
A NBR 9050:2004, como forma de universalizar o uso das janelas determina:
6.9.3.1 A altura das janelas deve considerar os limites de
alcance visual [...], exceto em locais onde deva prevalecer a
segurança e a privacidade.
6.9.3.2 Cada folha ou módulo de janela deve poder ser
operado com um único movimento, utilizando apenas uma das mãos.
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5 TIPOLOGIAS DAS JANELAS – CONCEITO

Como objeto deste estudo, a janela se apresenta das mais variadas formas
na construção, adaptando-se aos mais variados usos e materiais e assumindo
diversas funções. Além da associação mais óbvia de uma janela, como objeto que
dota a edificação de salubridade, permitindo a luz e a renovação do ar nesta, a
janela na arquitetura serve de adorno, valoriza a obra e até mesmo pode assumir
papel de símbolo de status.
Para esse estudo o termo tipologia de uma janela compreende a descrição do
modelo desta, suas características relativas ao tipo de abertura e à sua composição
– podendo, por exemplo, ser composta de folhas internas com um tipo de abertura e
folhas externas com um tipo de abertura também, diferente ou igual ao interno, como
será apresentado nos estudos de casos.
Basicamente as janelas são classificadas pelo tipo de abertura, que influi em
seu emprego na arquitetura e na adaptação do seu uso. No cotidiano do usuário, as
qualidades que mais interferem podem-se exemplificar como a possibilidade de
adaptar as diferentes possibilidades de abertura às diferentes necessidades que
esta assume no dia-a-dia, a possibilidade de promover sombreamento permitindo a
ventilação, a proporção de área de “luz” e “ar” que a janela permite quando em sua
abertura máxima e também a conveniência de seu uso, avaliando se o tipo de
abertura avança para o espaço interno e impede ou não o uso de cortinas ou mesmo
obrigam o afastamento de móveis no espaço interno.
A Norma brasileira NBR 10821:2000 – Caixilhos para edificações considera
10 (dez) tipologias de janelas: Abrir e pivotante, Projetante, Tombar, Basculante,
Reversível, Correr, Guilhotina, Projetante-deslizante, Sanfona vertical (sanfona que
se desloca no sentido vertical), Sanfona horizontal (sanfona que se desloca no
sentido horizontal)
Esta classificação atende um grande número de janelas, porém o que se
pode constatar é a existência de uma infinidade de combinações de diferentes
tipologias, gerando um grande número de tipologias híbridas, cuja coleta dos
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resultados dessas misturas é o foco central deste estudo.
Da mesma forma que a NBR 10821, a ABCI, em seu “Manual Técnico de
Caixilhos / Janelas” (1991), classifica as janelas em 10 (dez) diferentes tipologias, as
quais não coincidem com as nomenclaturas adotadas pela ABNT para alguns
modelos, e apresenta as vantagens e desvantagens de cada tipologia (Tabela 2)
como forma de auxiliar os projetistas na especificação de janelas.
Tabela 2 - Vantagens e desvantagens dos tipos de janelas mais utilizados.

continua
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Tabela 2 - Vantagens e desvantagens dos tipos de janelas mais utilizados. (continuação)

(Fonte: ABCI, 1991).

5.1

Materiais
O Brasil Colônia registra em sua história as dificuldades e precariedades

enfrentadas por seus primeiros construtores, que se obrigaram a adaptar suas
construções aos recursos disponíveis na vila primitiva. A falta de pedras, boas
madeiras, vidros, metais, enfim, tudo quanto era de costume aos primeiros
habitantes usar em suas construções na Europa, tornara-se impossível diante dos
obstáculos oferecidos pelas terras da Vila de São Paulo, isolada do mar pelos
difíceis caminhos da Serra do Mar, por onde tudo aquilo que se importava para
atender aos anseios dos mais ricos tinha de ser carregado da zona portuária no
lombo dos burros. (LEMOS, 1989)
A Subprefeitura da Vila Mariana foi fundada em tempos privilegiados perante
as dificuldades enfrentadas nos séculos anteriores – a Vila Mariana nasceu em
tempos de maiores facilidades, se comparados aos tempos difíceis anteriores à
construção das ferrovias e das primeiras indústrias e olarias, que já permitiam um
abastecimento mais farto para a construção civil.

79

5.1.1 Madeira
Grande parte das janelas desse estudo possui folhas de madeira, em grande
parte com venezianas, na parte externa e folhas internas com vidro.
Não há muitos registros a respeito das espécies de madeiras e a procedência
dessas encontradas nas janelas originais das edificações dos primórdios da
Subprefeitura, apenas umas poucas exemplares cuja tinta encontra-se descascada
permitem que se vejam os veios e a coloração. Os exemplos de madeiras
mencionados, como no caso das janelas da atual sede do Corpo de Bombeiros da
Vila Mariana aparentam ser feitas de “pinho de Riga”, o que em vista de dados
bibliográficos e do alto padrão da casa (antiga residência da Família Caruso, 1927) é
provável que seja.
Lemos (1989) disserta sobre a dificuldade de encontrar boas madeiras na
região, sendo comum as madeiras nobres virem de Minas Gerais e muitas
importadas – particularmente o pinho de Riga, uma “madeira leve, de talho fácil, de
comportamento estável, de alta resistência à flexão, e muito resistente ao cupim”.
5.1.2 Ferro
Assim como a madeira, o ferro faz-se presente na quase totalidade das
edificações estudadas, normalmente nas mesmas edificações empregam-se janelas
dos dois materiais. O binômio ferro (ou aço) – madeira impera absoluto entre as
edificações até a primeira metade do século XX.
A história sobre a metalurgia no Brasil passa rapidamente sobre os séculos
XVI, XVII e XVIII e concentra suas atenções à Real Fábrica de Ferro de Ypanema,
no vale de Furnas, de onde inclusive se diz nunca ter extraído ferro de boa
qualidade, principalmente pelo uso de fornos baixos, que eram inferiores aos
importados ingleses e escoceses. As poucas fábricas de ferro de Minas Gerais que
chegaram a obter mais sucesso acabaram por serem desbancadas pela
concorrência inglesa após a construção das ferrovias que barateavam ainda mais o
ferro inglês (ZEQUINI, 2007).
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A produção das fundições da Grã Bretanha, especialmente as escocesas
cresceu muito no século XIX e fornecia artefatos em ferro fundido para todas as
partes

do

mundo

a

preços

competitivos.

“Muitas

fundições

tornaram-se

especialmente notáveis: a Carron Company em Stinlingshire que, em 1889,
empregava 2.500 operários; a MacDowal, Steven & Co.; Sun Foundry, em Glasgow;
a Watson, Gow & Co., Etna Foundry, também em Glasgow; a Charles D. Young &
Co. em Edimburgo; a Lion Foundry de Walter MacFarlane & Co.” (COSTA, 1994)
De fato, segundo Costa (1994), a procedência das peças de ferro forjado
freqüentemente importadas durante os séculos XIX e XX – desde edifícios inteiros,
postes, quiosques, bebedouros, fontes, calhas, canos até todo tipo de acessórios de
construção civil – variava principalmente entre Grã Bretanha, França, Bélgica e
Alemanha.
A importação se justificava tanto pelo avanço dessas indústrias e
conseqüentemente os preços que podiam oferecer, pela qualidade dos materiais e
pelo atraso da siderurgia nacional.
Os produtos eram oferecidos aos compradores por catálogos ricamente
ilustrados, especialmente os da Saracen Foundry, de Glasgow – fundição de Walter
MacFarlane, que fabricavam desde canos e bases para bancos como grades e
janelas para construção, como nas imagens nas Figura 16 e 17.

Figura 16 - Grades em ferro forjado catálogo MacFarlane‟s Castings. (Illustrated Catalogue of
MacFarlane‟s Castings, 1882-83)
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Figura 17 - Janelas e em arcos catálogo MacFarlane‟s Castings. (Illustrated Catalogue of MacFarlane‟s
Castings, 1882-83)

Não há registros que esclareçam acerca de diferenças entre o material
utilizado pelos serralheiros neste período em relação às diferentes ligas de aço das
atuais, porém observa-se em algumas janelas o uso de chapas de diferentes
espessuras, e usos de montagens diferentes para execuções de janelas
semelhantes. No caso de janelas basculantes, por exemplo, algumas são
construídas inteiramente em chapas finas dobradas, e outras compostas de chapas
espessas soldadas de forma sobreposta reproduzindo o mesmo desenho.
5.1.3 Vidro
O uso do vidro no Brasil, a despeito da precariedade dos seus primeiros
séculos e da proibição do setor industrial pelo Império, dependia de importações, e
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no caso de São Paulo, chegava por Santos e era trazido morro acima no lombo de
burros assim como quase tudo que fugia ao trivial.
“Certamente grande parte dos materiais ditos de „acabamento‟ foi durante
muitos e muitos anos importada, como vidros, lisos, lapidados, fosqueados,
coloridos ou espelhados; como vitrais de igrejas e palacetes”. (LEMOS, 1989)
Na região tratada nesse estudo, as construções encontradas pertencem, em
sua grande maioria, a períodos nos quais o Brasil e mesmo São Paulo já dispunham
de grandes fábricas de vidros para janelas, portanto é provável que haja poucos
exemplares no grupo desse estudo que tenham utilizado vidros importados.
Os vidros encontrados não oferecem grande variedade, nem tipos diferentes
dos que o mercado atualmente oferece.
Foi em Salvador, em 1810, que surgiu a primeira fábrica de
vidros, montada por Francisco Inácio de Siqueira Nobre, com a
devida autorização do Regente D. João recém-chegado no Brasil.[...]
Em 1882 foi criada no Rio de Janeiro a primeira grande
indústria brasileira de vidros, a Fábrica Esberard, produtora de vidros
de embalagem e vidros planos. Cresceu rapidamente. Em pouco
mais de dez anos de funcionamento, empregava mais de quinhentos
operários e os cristais da marca Esberard eram prestigiados no país
inteiro, a ponto de serem comparados aos famosos Baccarat
franceses.
Em 1895, em São Paulo, nascia a Companhia Vidraria Santa
Marina, fundada pela associação de dois ilustres representantes do
empresariado paulista, Antônio da Silva Prado e Elias Fausto
Pacheco Jordão. Outro empreendimento de grande sucesso – em
menos de dez anos já fabricava um milhão de garrafas e dois mil
metros quadrados de vidro plano por mês nas instalações do bairro
da Barra Funda, na várzea do rio Tietê [...] (PILKINGTON, 2010)

Este breve histórico da indústria vidreira no Brasil reforça a idéia de que
poucos dos vidros encontrados nas áreas do estudo sejam frutos de importações ou
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tratam-se de materiais diferenciados dos produtos nacionais utilizados até os dias
atuais.

5.1.4 Tipos de vidro
A gama de tipos de vidros apresentadas no universo pesquisado compreende
os vidros lisos em sua maioria, e, principalmente em janelas basculantes os
texturizados de variados tipos – canelados, martelados, mini-boreal, e alguns com
detalhes jateados.
Albuquerque (1942) classifica os vidros utilizados para caixilhos em quatro
principais tipos, que representam provavelmente um retrato da gama de vidros
disponíveis no mercado brasileiro na época da construção da maioria das casas
deste estudo: os brancos, os opacos, os corrugados e os martelados.
Os chamados de “brancos” pelo autor são os vidros lisos comuns
(transparentes).
“O vidro OPACO é o mesmo que o transparente do qual se tirou, em uma das
faces, o polimento. É empregado quando se quer evitar a visão, como em banheiros,
cozinhas e outros repartimentos.” (ALBUQUERQUE, 1942). Neste estudo várias
texturas diferentes de vidros opacos foram encontrados, e classificados conforme os
nomes encontrados no mercado atualmente, como vidro PONTILHADO e vidro
ÁRTICO (cuja aparência se aproxima também do vidro martelado).
“O vidro CORRUGADO é o que oferece estrias paralelas [...] Deixa passar os
raios solares de modo difuso: é fatigante à visão, motivo pelo qual não é muito
aconselhado o seu emprego. (ALBUQUERQUE, 1942)” A descrição coincide com a
aparência do VIDRO CANELADO, comercializado atualmente.
“O vidro MARTELADO deixa passar ligeiramente os raios solares, mas não
permite a visão através deles. Substitui com vantagem o vidro opaco. É fabricado
em vários tons, permitindo decorações.” (ALBUQUERQUE, 1942)
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O mercado nacional atual dispõe de uma variedade de tipos de vidro muito
ampla se comparada aos que se usavam nas várias épocas de construção das
construções retratadas neste estudo, porém a variedade de tipos encontrada
encontra-se ainda em uso atualmente. Obedecendo a nomenclatura utilizada pela
NBR 7199:1989, que classifica os tipos de vidros mais comuns presentes na
construção civil nacional, e o Manual Técnico de Caixilhos (ABCI, 1991) que
apresenta dados técnicos importantes relativos às propriedades físicas do vidro –
em seus diferentes tipos e de diferentes formas de utilização.
A classificação adotada pena NBR 7199:1989 seleciona os tipos de vidro
segundo critérios relacionados aos métodos de fabricação e finalidades de aplicação
(recozido, temperado, aramado) e critérios relacionados a seus aspectos visuais e
táteis (coloração e textura).

5.1.5 Norma de projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil –
ABNT NBR 7199 (1989)
Esta Norma fixa as condições que devem ser obedecidas no projeto de
envidraçamento em construção civil e aplica-se a envidraçamentos de janelas,
portas, divisões de ambientes, guichês, vitrines, lanternins, sheds e clarabóias.
A Norma estabelece as condições gerais, descritas nos itens abaixo.
1. Classificação – os vidros utilizados na construção civil são
classificados segundo os critérios abaixo:
a) - Quanto ao tipo:


Vidro recozido;



Vidro de segurança temperado;



Vidro de segurança laminado;



Vidro de segurança aramado;



Vidro termoabsorvente;



Vidro termorefletor;



Vidro composto;
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b) - Quanto à transparência:


chapa de vidro transparente;



chapa de vidro translúcido;



chapa de vidro opaco;
c) - Quanto ao acabamento das superfícies:



chapa de vidro liso;



chapa de vidro Float;



chapa de vidro impresso;



chapa de vidro fosco;



chapa de vidro espelhado;



chapa de vidro gravado;



chapa de vidro esmaltado;
d) - Quanto à coloração:



chapa de vidro incolor;



chapa de vidro colorido;
e) - Quanto à colocação:



Colocação em caixilhos;



Instalação autoportante;



Instalação mista.

Como já mencionado anteriormente, a Norma apresenta as
propriedades físicas do vidro e seus diferentes tipos, apresentados a
seguir:
Propriedades físicas:
a)

Módulo de elasticidade: E = (7500 ± 5000) MPa

b)

Tensão de ruptura à flexão:



Vidro recozido: (40 ± 5) MPa



Vidro de segurança: temperado: (180 ± 20) MPa

c)

Coeficiente de Poisson: 0,22

d)

Massa específica: (2500 ± 50)kg/m³

e)

Dureza; Entre 6 e 7 na escala de Mohs.

f)

Propriedades térmicas:
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Coeficiente de dilatação linear entre 20°C e 220°C: α= 9x10-6
°C -1



Coeficiente de condutibilidade térmica a 20°C: K = (0,8 a 1)
kcal/m.h°C (vidro incolor);



Calor específico entre 20°C e 100°C: c = 0,19 kcal/kg°C

g)

Tensão admissível de flexão:



Para vidro recozido: σ = (13 ± 2) MPa



Para vidro de segurança temperado: σ = (60 ± 4) MPa

5.1.6 Manual Técnico de Caixilhos - ABCI
O Manual Técnico de Caixilhos (ABCI, 1991) classifica os vidros e apresenta
suas características de transmitância à radiação solar, para que se possa estimar o
ganho solar proporcionado para um ambiente por uma determinada janela composta
de um tipo específico de vidro (simples ou duplo, incolor ou colorido), com
dispositivos internos de sombreamento ou não.
As recomendações relativas a isolação térmica e transmissão de radiação
solar permitem avaliar as diferenças de ganho térmico e sombreamento para cada
tipo de vidro, com o intuito de facilitar na escolha mais apropriada. Recomendações
estas sempre baseadas em coeficientes e cálculos expressos no Manual.
Em função dos vidros, o Manual da ABCI, sugere o parâmetro denominado
“Coeficiente de Sombreamento” CS, como forma de caracterizar a energia térmica
total que chega ao ambiente interno, segundo a expressão:

Equação 01

Onde:
GSe= ganho solar do elemento em questão, ou seja, a parcela total de
energia solar incidente que atinge o ambiente interno nas mesmas condições de
exposição do “vidro padrão”.
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GSvp= ganho solar do “vidro padrão” – corresponde a uma placa de vidro
incolor de 3mm de espessura, com transmitância igual a 0.86, refletância igual a
0.08 e absortância igual a 0.06 para incidência normal (i= 0 grau), numa condição
típica de verão. Nestas condições, GSvc= 0.87.
A expressão apresentada exemplifica os parâmetros apresentados no Manual
da ABCI, que apresenta sob a forma de tabelas e gráficos os índices utilizados para
um cálculo preciso.
Nos termos de Iluminação, as orientações seguem os seguintes princípios:
 Quantidade de luz natural deve ser suficiente para as atividades humanas no
ambiente;
 Direções de entrada de luz que permitam correto modelamento dos sólidos;
 Visão do exterior a partir do maior número de posições possíveis dentro do
ambiente;
 A visão do céu não deve provocar desconforto ao usuário.
Além dessas características é importante ressaltar a importância dos
materiais de acabamento interno – a refletância dessas superfícies (paredes, piso e
teto) – e as obstruções exteriores à janela, como vegetações e outros.
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6 PARTIDO ARQUITETÔNICO

A noção de partido arquitetônico, bastante difundida e discutida na
arquitetura, serve a este trabalho como forma de classificar as obras que abrigam o
objeto central de estudo, as janelas.
Embora possa haver diversos autores a teorizar a respeito do tema, a
definição de Partido Arquitetônico apresentada por Lemos (1980), sintetiza o termo e
descreve os elementos que o determinam e influenciam, e que podem ajudar a
elucidar a atmosfera na qual se desenvolveu a arquitetura do passado, ou ao menos
alimentar divagações e suposições acerca da realidade antiga. Segue a definição de
“arquitetura” empregada por Lemos, onde o mesmo introduz e conceitua o “partido”:
Arquitetura seria, então, toda e qualquer intervenção no meio
ambiente criando novos espaços, quase sempre com determinada
intenção plástica, para atender a necessidades imediatas ou a
expectativas

programadas,

e

caracterizada

por

aquilo

que

chamamos de partido. Partido seria uma conseqüência formal
derivada de uma série de condicionantes ou de determinantes; seria
o resultado físico da intervenção sugerida. (LEMOS, 1980)

Os condicionantes ou determinantes do partido (ou do projeto), ajudam a
compreensão do conceito e na forma como tais elementos influenciam a concepção
da arquitetura e suas intervenções ao longo do tempo:

[...] Os principais determinantes, ou condicionantes, do partido
seriam:
a. A técnica construtiva, segundo os recursos locais, tanto
humanos, como materiais, que inclui aquela intenção plástica, às
vezes, subordinada aos estilos arquitetônicos.
b. O clima.
c. As condições físicas e topográficas do sítio onde se intervém.
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d. O programa de necessidades, segundo os usos, costumes
populares ou conveniências do empreendedor.
e. As condições financeiras do empreendedor dentro do quadro
econômico da sociedade.
f. A legislação regulamentadora e / ou as normas sociais e / ou as
regras da funcionalidade. (LEMOS, 1980)

O partido arquitetônico das edificações identificadas nas coletas de campo, ou
mesmo as estudadas de forma mais detalhada, não foi analisado às ultimas
conseqüências – por consistirem em complexidade que viria a se tornar algo maior
do que o próprio objeto deste trabalho.
Porém, serve-se deste conceito para classificar de forma simplificada as
edificações contempladas nas análises. Tendo por base as características formais e
as informações colhidas num âmbito pouco mais amplo que a própria célula do
edifício – analisando seu entorno e as informações disponíveis a respeito deste –
procurou-se subdividir a gama de edificações em subgrupos denominados partidospadrão.
Estes “partidos-padrão” são generalizações que visam agrupar as edificações
mais ou menos próximas em quesitos que foram julgados importantes na
determinação do resultado final (características responsáveis pelo que vieram a ser
essas edificações). Tais quesitos, baseados nos determinantes e condicionantes do
partido (LEMOS, 1980), encontram-se mais ou menos explícitos nas características
formais das edificações.
a) A técnica construtiva
É o primeiro item citado pelo autor, e que pouco varia entre as edificações
estudadas, sendo impossível a olho nu verificar diferenças entre as alvenarias,
estruturas e componentes internos que possam ser específicos. Nesse aspecto o
universo de estudo foi considerado padronizado, apenas construções de alvenarias
de tijolos, podendo ou não possuírem colunas de concreto, cobertas por telhados
comuns ou lajes ocultas – sem taipas ou alvenarias de pedras ou sistemas mais
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atuais, que até intencionalmente graças aos objetivos do estudo foram deixados de
lado.
b) O clima
Constitui um importante condicionante do partido arquitetônico, e que,
conforme Lemos (1980), “sempre dirigiu com firmeza as soluções vernáculas,
estando hoje meio esquecido mercê das aparentes vantagens da tecnologia
contemporânea, que mascara o entendimento correto da questão”. Esta afirmação
do autor, que se mostra bastante atual, pode ser exemplificada de diferentes formas,
especialmente em exemplos óbvios, como edifícios envidraçados e totalmente
dependentes de sistemas artificiais de climatização. Diante disso, procurou-se
identificar e caracterizar o tipo de clima predominante de modo a observar que
influências podem-se notar no partido arquitetônico das edificações possam ser
atribuídas às adaptações ao clima.
Segundo o IBGE (2011), a região em que a cidade de São Paulo está inserida
é denominada como zona Tropical Brasil Central, com clima denominado ”tropical de
altitude”, que caracteriza-se por temperaturas médias inferiores às demais zonas
climáticas tropicais e com pluviosidade acentuada. (ROSS, 2005)
Frota & Schiffer (2001) sugerem certas características de partido arquitetônico
visando condições de conforto térmico mais favoráveis para cada clima.
Segundo as autoras, algumas sugestões quanto à escolha dos partidos
arquitetônicos devem ser levadas em consideração ao projetar edificações para
regiões de clima quente e úmido – tipo de clima onde estava inserida a cidade de
São Paulo na época desta divulgação (Figura 18):
Devem-se prever aberturas suficientemente grandes para
permitir a ventilação nas horas do dia em que a temperatura externa
está mais baixa que a interna.
Do mesmo modo, devem-se proteger as aberturas da
radiação solar direta, mas não fazer destas proteções obstáculos aos
ventos.
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[...] as construções não devem ter uma inércia muito grande,
pois isto dificulta a retirada do calor interno armazenado durante o
dia,

prejudicando

o

resfriamento

da

construção

quando

a

temperatura externa noturna está mais agradável que internamente.
[...] deve-se prever uma inércia de média a leve, porém com
elementos isolantes nos vedos, para impedir que grande parte do
calor da radiação solar recebida pelos vedos atravesse a construção
e gere calor interno em demasia.
A cobertura deve [...] ser de material com inércia média, mas
com elementos isolantes, ou espaços de ar ventilados, os quais têm
como característica retirar o calor que atravessa as telhas que, deste
modo, não penetrará nos ambientes.
[...]No que se refere ao arranjo das edificações nos lotes
urbanos, elas devem estar dispostas de modo a permitir que a
ventilação atinja todos os edifícios e possibilite a ventilação cruzada
nos seus interiores. Isto significa que o partido arquitetônico deve
prever construções alongadas no sentido perpendicular ao vento
dominante. (FROTA; SCHIFFER, 2001)

Figura 18 - Mapa climatológico simplificado do Brasil. (Fonte: IBGE, 1978)

Relativamente às sugestões apresentadas, pode-se observar a coerência dos
elementos externos de sombreamento das janelas (aberturas), ventilados, mas que
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protegem a insolação direta dos planos envidraçados. As dimensões das janelas,
por sua vez, atendendo às exigências legais de cada época, caminhavam no mesmo
intuito, de garantir aeração suficiente para as renovações de ar recomendadas pelo
código de obra.
Quanto à inércia dos vedos (paredes) e coberturas, o material largamente
utilizado, a cerâmica, pode ser considerado como de média inércia para as
coberturas de telhas, constituindo telhados ventilados; e variando de inércia para os
vedos conforme a espessura destes. Porém por não haver como determinar o tipo
de tijolo presente em cada edificação, não há como afirmar que tal preceito tenha
sido atendido, até porque, segundo Frota & Schiffer (2001), uma parede de tijolos
cerâmicos maciços com 20 cm de espessura e revestimento em reboco nas duas
faces é considerada uma parede de inércia forte.
Sobre a orientação das edificações em relação aos ventos dominantes,
observam-se residências de configurações volumétricas e disposições semelhantes
em relação aos seus lotes, independendo a orientação destes em relação aos
ventos dominantes, ou seja, não foi identificado padrão que indique ter havido tal
preocupação ao lotear as regiões estudadas e nem ao implantar as construções.
O “clima urbano” da cidade de São Paulo não apresenta, necessariamente, as
mesmas características climáticas da região na qual está inserida. Segundo Frota &
Schiffer (2001), as modificações climáticas relacionadas ao núcleo urbano podem
ser tais que estas resultem em verdadeiras Ilhas de Calor.
“Tais ilhas de calor [...] são geradas a partir das modificações
impostas à drenagem do solo, notadamente pelo seu revestimento
por superfície de concreto e asfalto.”
“Além desse fator, as cidades também são produtoras de
calor. [...] grandes quantidades de equipamentos termoelétricos e de
combustão para a produção de mercadorias e transportes de
pessoas e cargas. Interferem ainda as verdadeiras massas de
edificação que modificam o curso natural dos ventos, prejudicando a
ventilação natural no interior do núcleo.” (FROTA; SCHIFFER. 2001)
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Em vista das interferências da ocupação humana na região, provocada pelas
sucessivas mudanças que a cidade sofreu no decorrer dos últimos séculos e
décadas, pode não ser válido afirmar que os rigores climáticos mais indesejáveis
sejam respondidos pelas edificações da mesma forma que o eram nas décadas
passadas.
c) As condições físicas e topográficas do sítio onde se intervém.
A região de estudo compreende terrenos em variadas condições topográficas,
com extensas ruas planas e várias outras com consecutivos aclives e declives, sem
exemplos de grau acentuado que mereça nota. Pode-se identificar na região
exemplos em que as características físicas do terreno consistam em fator decisivo
na definição do partido arquitetônico adotado, porém para a grande maioria das
edificações, a topografia não consiste em condicionante relevante; muitas vezes os
desníveis e os recursos de projeto utilizados para contorná-los e adaptar a
arquitetura a esses se tornam quase imperceptíveis.
d) O programa de necessidades, segundo os usos, costumes populares ou
conveniências do empreendedor.
Condicionante de partido relacionada a valores culturais e convenções de
origens diversas, intimamente relacionado ao nível social e recursos econômicos do
indivíduo.
O programa de necessidades das edificações consiste em importante
elemento de estudo, podendo permitir, por exemplo, uma classificação das
residências e identificação de possíveis padrões e tipologias características a certos
grupos sociais de características semelhantes. Embora consista em uma
característica de estudo de sumo interesse ao estudo do patrimônio cultural de uma
região, mereceria uma atenção mais especifica e aprofundada que distanciaria este
estudo de seus objetivos iniciais; além de tratar-se de um estudo à parte que
necessitaria acesso ao interior dos edifícios e fontes confiáveis acerca da
originalidade dos programas e reformas que tenham sofrido.

94

Por essas razões, a caracterização das edificações pelo programa se
resumirá a associar (e agrupar) as residências de mesmo porte e com
características conhecidas como possuidoras de programas de necessidades
semelhantes. Mesmo o acesso a residências e outras edificações não pode
assegurar que a conformação interna seja a original, ou que os ambientes não
tenham recebido novas funções conforme a evolução dos agenciamentos da
moradia.
e) As condições financeiras do empreendedor – Condicionantes e
determinantes tecnológicas e econômicas do partido
Particularmente às residências, os recursos econômicos dos proprietários
sempre se encontram visíveis em sua construção, diferenciando-as seja por
tamanho, quantidade de cômodos ou pela estética – denotando o apreço de seus
construtores ou idealizadores pela qualidade dos acabamentos, nobreza dos
materiais ou elementos decorativos.
A esta determinante de partido relaciona-se o programa de necessidades,
como já foi dito. Programa este, condizente com as possibilidades financeiras,
tamanho de lote, necessidades particulares dos indivíduos e das atividades por
estes realizadas dentro do edifício.
Assim como a habitação acessível aos indivíduos com menos recursos limitase a um programa mínimo (mínimo por imposição legal, ou calcados nas
necessidades humanas essenciais), as habitações ricas necessariamente abrigam
mais funções, condizentes com os hábitos e atividades próprias das classes altas.
Historicamente muitas das decisões de projeto de obras encontradas foram
condicionadas a motivos de força maior, adaptações de projetos devidas a
inviabilidades técnicas ou limitações de métodos construtivos, ou mesmo cópias de
elementos arquitetônicos executados em materiais diferenciados, resultados de
improvisações e resultantes da criatividade popular. Essas imitações de detalhes
arquitetônicos encontram-se muito presentes na arquitetura Brasileira, onde as
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classes dominantes ditam os estilos e modas a serem seguidos, e suas criações são
reinventadas à maneira de cada um, em materiais e técnicas diversas.
Os principais exemplos de condicionantes do partido arquitetônico das
construções de São Paulo encontram-se traduzidos na fisionomia da cidade em
suas principais fases evolutivas – a cidade de taipa de pilão dos primeiros séculos; a
cidade de alvenaria de tijolos a partir do século XIX; e a variedade de materiais e
técnicas que a cidade pôde experimentar a partir do ciclo do café e da ferrovia (fins
do século XIX em diante).
Conforme Lemos (1989), as limitações das técnicas construtivas impostas
pela mão-de-obra local nos séculos XIX e XX não permitiam que os imigrantes
reproduzissem no Brasil suas construções aos moldes dos estilos europeus trazidos
consigo, obrigando a criação de inúmeras adaptações e improvisações e até a
“importação” de artesãos e construtores, carpinteiros e mestres.
As primeiras construções de São Paulo, construídas em taipa de pilão
deveram-se principalmente à dificuldade de obtenção de pedras e distância do litoral
que dificultava as importações. A fase da alvenaria de tijolos demorou a ser iniciada,
perdurando a cultura da taipa até a vinda dos imigrantes e sua cultura dos tijolos de
barro durante o ciclo do café, inicialmente importados e posteriormente produzidos
em cerâmicas locais.
As casas [...] já começavam a apresentar objetos importados.
Casas já fornidas de coisas supérfluas, ao contrário das casas
coloniais,

que

só

possuíam

o

equipamento

absolutamente

indispensável. Bens importados sugerindo nova ambientação que o
“saber fazer” local não podia dar porque da taipa pouco se podia
obter além daquilo já obtido. [...] Nas fachadas, as molduras tímidas,
as pilastras pouco salientes esculpidas na espessura dos emboços,
os gradis de ferro forjado com suas pinhas de vidro reluzente, as
armações das luminárias eram também o máximo que a rude técnica
construtiva e o pobre repertório de materiais disponíveis permitiam.
(LEMOS, 1989)
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No texto de Lemos (1989), o autor relata as limitações enfrentadas pelos
arquitetos e construtores em requintar suas edificações com uso de taipa, as
molduras tímidas descritas, também a precariedade das condições dos artesãos e a
necessidade de importar materiais e peças decorativas.
f) A legislação regulamentadora e/ou as normas sociais e/ou as regras da
funcionalidade.
Toda legislação relativa ao uso do solo no perímetro urbano influencia o
partido arquitetônico.
A legislação, como determinante de partido, esteve presente praticamente
desde as primeiras construções da região estudada; ou pelo menos desde a época
da construção das mais antigas construções ainda existentes.
Algumas leis relativas ao uso do solo e especificamente às edificações
surgiram no intuito de ordenar as edificações, de modo a obedecerem regras de
caráter estético – como os alinhamentos prediais, a continuidade das cumeeiras e
coberturas, gabaritos e alinhamentos de portas e janelas. Alguns aspectos dessas
leis, como o caso da continuidade dos telhados, justificavam-se pelas limitações do
método construtivo e com vistas a facilitar a construção das edificações adjacentes.
Outras leis, em épocas distintas, tiveram suas bases nas condições de
higiene da habitação, o que provocaram as maiores transformações dos partidos
arquitetônicos.
Ainda segundo Lemos (1980), com a chegada de profissionais estrangeiros e
novas tecnologias, no século XIX, a construção de telhados mais complexos, e,
valendo-se do uso de calhas para desviar a água com segurança, pôde-se criar
afastamentos laterais e permitir a ventilação dos cômodos – podendo eliminar as
alcovas, agora consideradas anti-higiênicas.
As legislações mais recentes, a partir do início do século XX, foram as que
mais influência exerceram para a conformação das janelas como as existentes na
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região atualmente – por relacionarem regras relativas a ventilação, iluminação e
insolação dos ambientes internos.
Os

códigos

de

obras

elaborados

pela

Prefeitura

de

São

Paulo,

particularmente o Código Arthur Saboya, já mencionado, e os códigos sanitários
elaborados pela Secretaria de Saúde do Estado, foram as ferramentas legais que
mais influíram no partido arquitetônico das construções ao longo de boa parte do
século XX – período ao qual pertencem a maioria das edificações deste estudo.
Além das condicionantes apresentadas (a, b, c, d, f), responsáveis pela
definição do partido Arquitetônico, é importante salientar outros fatores próprios de
cada cultura, ligados a suas origens e costumes – acrescentando à lista um sexto
item a ser observado (g).
g) Condicionantes culturais e religiosas do partido
Muitas culturas influem no partido arquitetônico e nas características das
construções de forma individual, na organização de conjuntos de edificações,
formação de núcleos, regiões, cidades, etc. Tais fatores que de alguma forma
condicionam e influenciam a concepção da arquitetura (individual ou coletivamente)
podem ter origem de diversas naturezas, consideradas aqui principalmente as de
cunho cultural, político e religioso.
Pode-se exemplificar como condicionante cultural de forte influência
arquitetônica as manifestações características de povos que cultuam suas raízes e
prezam pela perpetuação de seus hábitos e tradições em suas construções típicas,
eternizando seus elementos em sua arquitetura vernacular. No Brasil, muitas
colônias de imigrantes trouxeram suas respectivas características formais e
decorativas como forma de repetir em suas colônias a imagem de seus países de
origem, como ainda se pode encontrar em pequenos núcleos de imigrantes que
resistem ao cosmopolitismo das cidades atuais.
Quanto ao aspecto religioso, mais do que apenas sua manifestação na
arquitetura religiosa propriamente, retratada em seus inúmeros templos, igrejas,
catedrais, conventos, colégios de instituições religiosas e outras construções de
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alguma ordem religiosa, algumas residências e mesmo comércios trazem suas
características próprias, na forma de adornos, imagens e mesmo no programa da
própria residência, como no caso de judeus ortodoxos, por exemplo.
Nas edificações estudadas neste trabalho, procurou-se identificar elementos e
características que denotem influências e condicionantes culturais, religiosas ou
decorrentes de fatores de origem política, presentes no programa das edificações,
como por exemplo, sobrados geminados sugerindo os programas de casas de
aluguel das primeiras décadas do século XX; ou elementos decorativos em
residências típicos de alguma ordem religiosa, como por exemplo, símbolos maçons
ou imagens de santos; ou mesmo fachadas com adornos em madeira imitando
enxaiméis de uma casa tipicamente “alemã”.

6.1

Notas sobre arquitetura e as janelas
As aberturas representam elementos fundamentais na composição plástica

dos edifícios, afetando suas características de “peso” ou “leveza”, pela proporção de
cheios e vazios, interferindo no jogo de volumes, integração ou descontinuação de
planos, caracterizando a “fisionomia” dos estilos arquitetônicos adotados.
Os termos “peso” e “leveza” referem-se à relação entre cheios e vazios e às
proporções da volumetria de um edifício ou objeto, conceitos subjetivos e de difícil
mensuração, porém comumente usados na arquitetura.
Como já foi dito nos objetivos deste trabalho, o objeto de estudo não se
restringe à janela como simplesmente o elemento “esquadria”, ou “caixilho”, mas ao
conjunto que este compõe na fachada – a janela, propriamente dita, com seus
componentes; a forma como esta se liga à parede da fachada (interna, recuada,
faceando o plano da fachada); as características do vão (esquadrejado, trabalhado
com molduras ornamentadas ou retas); as molduras personalizadas de cada
edificação, que individualizam os edifícios e podem oferecer proteção às janelas, ou
vulnerabilidades em alguns casos.
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Esquadria, segundo Guerra (2003) é o “Elemento destinado a guarnecer vãos
de passagem, ventilação e iluminação [...] aplicado quando referido aos vãos de
portas, portões e janelas.”
Porém, neste estudo, como já foi dito acima e muito bem traduzido também
pelo texto do mesmo autor:
No campo da arquitetura o termo esquadria refere-se
essencialmente às aberturas nas paredes dos edifícios pelas quais
passam ar, luz e/ou pessoas. [...] no entanto, podem ser dadas
diferentes interpretações ao termo. Comumente consideram-se
esquadrias apenas ao conjunto de elementos de preenchimento
destas aberturas, constituídas pelos marcos, caixilharias e folhas de
madeira, ferro ou outro material que possibilitem a regulagem das
mesmas. Por outro lado, o sentido do termo pode ser estendido para
qualquer abertura nas paredes, providas ou não destes elementos
reguladores de fluxos de ar, luz ou pessoas; como também para
outros artefatos diretamente relacionados com o conjunto, como
peitoril, soleira, umbral, vergas etc.
Visto que estes, na maioria das vezes, estão intimamente
ligados ao processo de composição, tanto plástica como funcional.
Nesse sentido, se pode incluir, também, no conceito de esquadrias,
as grades fixas ou móveis, cobogós, painéis de vidros autoportantes
ou montados em caixilhos.

Desta forma, essa definição mais ampla da janela envolvendo suas interfaces
com a fachada oferece material mais rico no contexto de resgate do Patrimônio.
6.1.1 Breve Histórico
As aberturas sobre as colunas dos templos egípcios de 1200 a.C., na sala do
trono do faraó Mereptah, segundo Jorge (1995), podem ser vistas como as primeiras
janelas de que se tem registro. Mesmo que sem uma data certa de origem das
“primitivas”, as janelas mais próximas ao que se conhece hoje, surgiram por volta do
ano 100 d.C. pelas mãos dos Romanos, com a introdução do vidro. Jorge (1995),
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ainda informa que tal técnica, teve seu uso interrompido após a queda do Império
Romano, voltando a ser vista na Idade Média – pequenas janelas de marcos de
madeira com vidros de “olhos de boi” encaixados.
Ainda na Idade Média, por volta dos séculos XIV-XV, segundo Jorge (1995), a
multiplicação dos cômodos nas casas dos habitantes ricos de Florença, Siena,
Veneza, criou as loggie (pátios nos últimos andares das casas), onde as pessoas se
refrescavam nas noites quentes e onde criaram o hábito de vigiar a rua e a
“investigação mútua”, “nas melhores cidades da Europa, no final da Idade Média,
existia uma situação que impelia para a rua seus habitantes, proporcionando,
conseqüentemente, uma sociedade urbana mais extrovertida”.
As janelas tomaram várias formas e usos desde sua criação, como os vitrais e
óculos na arquitetura religiosa, rosáceas, elípticas, de formas livres, com arcos de
várias formas, atravessando as variadas transformações durante os períodos
Românico, Gótico, Renascentista, Barroco, Neoclássico, até a contemporaneidade.
(JORGE, 1995)
No Brasil os registros da arquitetura mostram uma cronologia bastante
diferente da Européia, onde o isolamento do Império praticamente parou o tempo,
principalmente na região da cidade de São Paulo, tão próxima do porto, porém de
difícil acesso, restringia-se às técnicas possibilitadas pelos recursos locais.
As primeiras construções do vilarejo, que veio a se tornar a Cidade de São
Paulo, devido à falta de recursos, tiveram sua solução mais lógica na taipa de pilão.
Poucas construções foram edificadas em pedra, somente algumas poucas e
utilizando material de pequenas jazidas do próprio local – exemplificando as
determinantes do partido já mencionadas (LEMOS, 1989), em que as técnicas
construtivas condicionaram-se aos recursos locais principalmente.
Dada a dificuldade do transporte do porto até a Capital fez, durante
aproximadamente três séculos, as construções ficarem reduzidas às mesmas
técnicas e aos mesmos materiais. Somente os mais ricos e as igrejas é que faziam
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uso de materiais diferentes vindos da Europa, e trazidos do porto serra acima no
lombo de mulas. (LEMOS, 1989)
As primeiras janelas desse tipo de construção eram constituídas de folhas de
madeira ou “escuros”, comuns nas casas bandeiristas. “Nome que se dá às folhas
das jaelas desprovidas de vidros, paletas de venezianas ou outras perfurações, que
escurecem totalmente o cômodo quando fechadas. Diz-se os „escuros‟ da janela.”
(CORONA; LEMOS, 1972)
Certamente grande parte dos materiais ditos de „acabamento‟ foi
durante muitos e muitos anos importada, como vidros, lisos, lapidados,
fosqueados, coloridos ou espelhados; como vitrais de igrejas e
palacetes; como as ferragens em geral; chapas de cobre para
confecção de calhas e condutores; chapas de zinco, de ferro zincado,
lisas ou onduladas; papeis de parede, lisos ou decorados em relevo
estampado; telhas cerâmicas vindas de Marselha; arames e pregos
galvanizados; cimento em barricas; ornatos e moldes de gesso, tintas a
óleo,

ingredientes

vários

para

a

composição

de

massas

de

revestimento, de betumes para impermeabilização; manilhas vidradas;
mármores variados, especialmente os de Carrara; mosaicos, ladrilhos e
azulejos, brancos e decorados; aparelhos sanitários; tubos e canos para
as instalações hidráulicas; peças, grimpas, grades, guarda-corpos,
colunas de ferro forjado ou fundido e, incrível, madeira, mormente o
chamado „pinho de Riga‟. (LEMOS, 1989)

Embora a importação fosse algo comum, a grande maioria dos materiais
“refinados” tinha um público seleto, ou poucos endinheirados ou as igrejas e obras
públicas. Essa situação mudou somente com o ciclo do café e com a construção da
primeira ferrovia que ligava São Paulo ao porto de Santos, quando as importações
ganharam volume e também o inchaço da cidade devido à constante chegada de
imigrantes.
Portanto, a evolução repentina e a substituição do casario de taipa pela
alvenaria, foram permitidos pelo ciclo do café, responsável pela riqueza que mudou
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a vida dos fazendeiros, atraiu imigrantes, desencadeando o crescimento da cidade e
a demanda de moradias e a chegada de novas técnicas – tudo facilitado também
pela ferrovia.
Nas Figuras 19 e 20, é apresentado um panorama de forma simplificada, da
evolução das técnicas construtivas e as fases pelas quais passou a arquitetura das
casas brasileiras no século XIX e começo do século XX.

Figura 19 - Evolução da arquitetura brasileira - esquemático. Fonte: Reis Filho, 2002.

Num primeiro momento, que compreende praticamente os três primeiros
quartos do século XIX, a simplicidade da ornamentação que a taipa permitia era
complementada com outros elementos, como balcões metálicos importados, e suas
principais características de fachada eram o uso de platibandas escondendo o
telhado, uso de bandeira na parte superior das janelas, sendo estas envidraçadas e
podendo ou não ser dotadas de folha cega na face interna.
O segundo momento, já nos últimos trinta anos do século, já contava com os
benefícios da alvenaria de tijolos, e as modificações com relação às janelas
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resumiam-se na substituição do uso de balcões metálicos por guarda-corpos e o uso
das bandeiras retangulares, diferentemente das anteriores, arcadas.

Figura 20 - Evolução da arquitetura brasileira - esquemático. Fonte: Reis Filho, 2002.

O terceiro tipo representado (Figura 20) corresponde ao fim do século XIX até
os anos 1920, onde as transformações, além dos adornos mais rebuscados,
encontram-se nas janelas, com a supressão da bandeira e do guarda-corpo, além do
uso de janelas de desenhos mais complexos. O último esquema, já no século XX,
mostra a inclusão do uso da veneziana na parte externa e vidros na parte interna,
além do uso de floreiras.
Os ornamentos e esquemas evolutivos apresentados por Reis Filho (2002)
são mais condizentes com as manifestações arquitetônicas da então Capital Rio de
Janeiro, cujas manifestações correlatas desenvolvidas em São Paulo, segundo o
autor, eram vistas apenas nas residências mais ricas, porém que em nada deviam
em qualidade aos ornamentos das suas correspondentes do Rio.
As residências estudadas em São Paulo neste período misturam ornamentos
representados nas quatro fachadas apresentadas, herdados de variados estilos,
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além de detalhes personalizados ou descaracterizações que tenham sido feitas e
que podem não condizer com o projeto original. O período estudado (séculos XIX e
XX), que compreende as épocas em que se formaram os bairros de que trata este
trabalho, são representados na arquitetura de São Paulo e também no Brasil por
uma profusão de correntes e opostos. Período marcado pela Semana de Arte
Moderna (1922), na arquitetura o período era de transição, o Ecletismo encontra seu
auge nas obras de Ramos de Azevedo e ao mesmo tempo a negação dos estilos
classicizantes buscava abrir espaço para novidades e surgem as primeiras obras do
Movimento Moderno, como a casa modernista de Gregory Warchavchik (hoje
transformada em museu, no bairro Vila Mariana). Nesta transição, a defesa do Neo
Colonial por alguns arquitetos tradicionalistas alimenta as discussões acerca de uma
Identidade Nacional, assunto bastante discutido nas primeiras décadas do século
XX. (SEGAWA, 1997)
Em vista dessa profusão de estilos característica do período, e também pelos
padrões econômicos deste universo de estudo, muitas das obras estudadas (são
poucas as exceções) não podem ser consideradas representantes fiéis de nenhuma
escola estilística, tampouco foi objetivo do estudo, que inclusive busca resgatar
justamente os detalhes das casas comuns, em vez de apenas palacetes, das
“testemunhas anônimas” da história da cidade.

6.2

Partidos-padrão
A classificação das edificações do estudo deu-se com base em suas

características volumétricas e de padrão econômico, 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.
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Segue a classificação das edificações por Partido-padrão, adotando como
ícone, a ser representado nas pranchas das análises, pictogramas inspirados na
fachada das residências estudadas (Ver Tabela 3).
Tabela 3 - Partidos-padrão

Residência térrea de padrão econômico, geminada,

PARTIDO 1

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
para designar um padrão de casas populares bastante
comum 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. Onde tal
inclinação encontra-se resolvida no escalonamento entre
as unidades e 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, permite a existência de
pátio ou fosso interno para um maior numero de
janelas.

(Continua)
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Tabela 3 - 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.

Residências modernas ou com claras influências

PARTIDO 4

modernistas

que

as

diferenciam

dos

grupos

anteriormente mencionados.
A ausência dos telhados aparentes e beirais; a
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.
Residências ecléticas de nível econômico superior

PARTIDO 5

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: elaborado pelo autor)
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7

SELEÇÃO, TIPOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS ESTUDADAS

Nos meses de novembro de 2009 a maio de 2010, em caráter exploratório,
identificaram-se 210 edificações na região da subprefeitura Vila Mariana, que
apresentavam mais de 250 janelas de configurações diferentes.
Devido à diversidade de modelos encontrados, fez-se necessário identificar
suas principais características e classificá-las em grupos para prosseguir as
análises.
A partir do método de classificação adotado, denominado “chave dicotômica”,
definiu-se com critérios mais objetivos a escolha das janelas a serem estudadas. A
chave dicotômica consiste num diagrama de classificação onde se apresenta em
cada nível duas alternativas opostas (mutuamente exclusivas). Cada conjunto de
alternativas antíteses encaminha para dois grupos distintos com mesmas
características, que são ainda subdivididos sucessivamente da mesma forma.
As bifurcações (ou a dicotomização) geram inúmeras possibilidades de
inserção de critérios. Segundo URBANETZ (2005), a primeira chave dicotômica foi
publicada pelo botânico francês Jean-Baptiste Lamarck em 1778 e desde então foi
amplamente utilizada.
Não é objetivo da chave incluir todas as tipologias existentes, mas um grupo
de combinações possíveis fazendo uso dos elementos e tipos de aberturas
encontrados na região do estudo. As principais características consideradas nessa
classificação referem-se à presença de elemento de sombreamento e a capacidade
de ventilação; e características relacionadas a ergonomia considerando os avanços
da janela em relação ao ambiente interno e o exterior. A adoção desta forma de
classificação foi eleita em vista da grande diversidade de tipologias de janelas, e da
impossibilidade de classificá-las por estilo ou data de instalação. A chave proposta,
que serviu de guia para segregar as janelas estudadas é a apresentada na Figura
21, a seguir.
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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

HORIZONTAL

JANELA DE ABRIR C/ FOLHA CEGA DE ABRIR INTERNA

12

SIM
NÃO AVANÇA
FIXO

6A

HORIZONTAL

JANELAS

AVANÇA

10
11

JANELA CORRER EXTERNA (CORRE EM FRENTE À FACHADA)

11
B

AVANÇO EXTERIOR
NÃO AVANÇA

HORIZONTAL

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

13

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

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

OBS.:
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.

Figura 21 - Chave dicotômica - tipologias de janelas.
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Antes de apresentar os estudos de caso, faz-se importante apresentar alguns
elementos presentes a diferentes tipologias de janelas, bastante presentes na região
de estudo: os elementos de sombreamento, seus tipos mais conhecidos e seus
componentes.

7.1

Elementos de sombreamento e componentes
É interessante proteger externamente as áreas envidraçadas voltadas às

direções de insolação mais crítica – no caso de São Paulo a face voltada ao Norte
cuja insolação é a mais prolongada, e as faces voltadas a Leste e Oeste, cujas
incidências quase perpendiculares nas primeiras e últimas horas de sol diárias
requerem meios de controle de trocas com o exterior.
A importância das janelas em uma residência associa-se fortemente às
qualidades já mencionadas, à idéia de comunicação visual com o exterior, fonte de
luz e regulador térmico para o espaço interno, permitindo à radiação solar aquecer
os espaços no Inverno e impedir que o faça no Verão, além de permitir que a
ventilação reduza o acúmulo de calor e ajude a renovar o ar purificando os
ambientes e dissipando as toxinas e impurezas deste.
É importante, portanto, que as janelas sejam protegidas externamente por
elementos que permitam controlar a insolação direta, funcionando como barreira que
permita ao usuário regular a quantidade de luz adequada a suas necessidades de
luz. Existem inúmeros tipos de tipos de proteção para janelas, alguns aplicados
externamente como elemento independente da janela e outros fazendo parte da
composição do elemento janela. Ambos com a função de permitir que se bloqueie
e/ou controle a luminosidade que incidirá sobre o plano envidraçado (ou diretamente
o espaço interno, caso os vidros estejam abertos).
Controlando a radiação solar, mais do que regular o conforto térmico, a idéia
de imprimir ao ambiente diferentes qualidades de cor e luz interessa o usuário –
permitindo que a luz tinja o ambiente e o percorra através das aberturas, ou como
descreve Jorge (1995), indo mais além na relação espaço-tempo: “Há um filtro
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espaço-temporal nos mecanismos da janela: ela fecha suas venezianas, simulando
um outro tempo, prolongando a noite encerrada no espaço”.
Os exemplos mais comuns de elementos destinados a controle solar ou
proteção contra a radiação direta são os toldos, marquises, beirais, venezianas,
persianas e brises, porém nem todos garantem a proteção desejável e a visibilidade
ao ambiente externo, muitas vezes havendo a necessidade de uso de cortinas e
persianas internamente. Este tipo de proteção pela face interna não surte o mesmo
efeito do sombreamento externo na medida em que permite a entrada pelos planos
envidraçados da radiação solar que, ao atravessar o vidro tem seu comprimento de
onda alterado e mesmo que refletido pela cortina ou proteção interna, não volta a
atravessar o vidro – provocando o chamado Efeito Estufa.
A seguir, transcritas do mesmo site português já citado, “Construção
Sustentável”, apresentam-se aspectos a serem considerados ao especificar um
elemento de sombreamento:
 O sistema escolhido deve proteger os vãos envidraçados da

radiação indesejada, sem necessariamente alcançar a oclusão
nocturna (“black-out”);
 O sistema seleccionado deve permitir uma boa ventilação

natural (com a janela aberta), mesmo quando este se encontra
descido e orientado na posição de sombrear;
 O sistema deve permitir que se goze a vista, mesmo quando se

encontra descido e orientado na posição de sombrear;
 O sistema deve ser orientável para permitir vários graus de

protecção da radiação solar, consoante a inclinação dos raios
solares;
 O sistema deve ser facilmente operável, preferivelmente pelo

interior;
 Para evitar que a radiação térmica captada pelo próprio

elemento de sombreamento seja transmitida para o interior, é
importante garantir uma distância suficiente entre o elemento de
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sombreamento e o vão envidraçado para que a ventilação natural
possa realizar-se;
 A oclusão nocturna deve melhorar o coeficiente de transmissão

térmica, contribuindo, no Inverno, para isolar termicamente a
envolvente e reduzir as perdas de calor.
Aspectos a ter em consideração na especificação do sistema de
sombreamento exterior, tendo como objectivo controlar a qualidade
da iluminação natural que atinge os espaços interiores:
 O sistema especificado deve permitir controlar o nível de

luminosidade que se pretende admitir para o interior da habitação,
facilitando a criação de uma diversidade de atmosferas;
 O sistema pode ter uma função dupla – a parte superior das

lâminas poderá reflectir a iluminação solar para o tecto do espaço,
difundindo-a, fazendo com que chegue aos espaços mais recuados
da habitação enquanto a parte inferior das lâminas poderá estar
orientada de forma a obscurecer, para não criar zonas de reflexo
nem brilho nas superfícies de trabalho;
 O sistema pode ter uma função dupla invertida – a parte

superior das lâminas poderá obscurecer os espaços interiores e a
parte inferior reflectir, de forma difusa, a radiação solar;
 Mesmo quando está previsto que a operação do sistema de

sombreamento se faça manualmente, é importante efectuar, sempre
que possível, uma pré- instalação para electrificar a sua operação no
futuro e para comandar à distância, porque, durante a execução da
obra, os custos de executar uma pré-instalação são ínfimos, quando
comparados com a sua execução após o termo da obra.

Os sistemas de sombreamento externo que contemplam de melhor forma as
preocupações apontadas anteriormente são as persianas externas móveis (também
conhecidas como shutters) e também os brises (móveis ou fixos), porém sem a
vantagem de serem retráteis como as persianas.
Nas áreas estudadas o sistema encontrado que mais se assemelha é a
persiana, encontrado em uma série de pequenos edifícios de apartamento e em
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número menor em residências assobradadas, com janelas de correr ou de guilhotina
pela face interna da parede e externamente dotada por persiana de enrolar em
alumínio, outra liga metálica não determinada ou madeira (no caso de alguns
sobrados), que se recolhe para uma caixa sobre a janela embutida na alvenaria.
Esse tipo de persiana de enrolar permite a partir do interior, por meio de uma faixa,
controlar a distância das lamelas que compõem a persiana, e quando esta se projeta
para o exterior, permanece inclinada funcionando como um toldo e de modo a
permitir iluminação difusa pelas laterais e parte inferior mesmo com as lamelas
fechadas – movimentos que permitem uma grande variedade de combinações e
atmosferas no ambiente onde se localiza.
As demais edificações que compõem o grupo de estudo utilizam-se
basicamente

de

venezianas

externas

em

madeira

como

elemento

de

sombreamento, algumas de giro e outras com mais articulações, que se dobram
para o exterior. Há ainda exemplos de fechamentos opacos, como folhas de madeira
totalmente cegas e outras com pequenos postigos – no entanto essas não permitem
ventilação e sombreamento simultaneamente.
A concepção das janelas e quaisquer elementos destinados protegê-las da
radiação direta ou de quaisquer intemperismos deve considerar a possibilidade e
facilidade de limpeza e manutenção de cada componente, prevendo também a
longevidade do sistema e antevendo eventuais substituições de elementos no
decorrer da sua vida útil. Peças que sofrem com esforço contínuo ou sujeitas a
desgaste, elementos de vedação, são exemplos de componentes cujo projeto deve
permitir a substituição sem comprometer a qualidade de uso ou abreviar o tempo de
utilização das janelas.
As análises da adequação dessa característica nas janelas podem partir de
sua simples descrição e sua relação com o ambiente atendido e necessidade
lumínica para as atividades exercidas.
Como forma de elucidar tal afirmativa, são apresentadas as peculiaridades de
cada modelo de janela estudado, nas análises dos estudos de casos – onde o
atendimento às necessidades do usuário será abordado.
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7.1.1 Venezianas e persianas
As venezianas, segundo Griff (2010), foram o primeiro tipo de anteparo solar
para a proteção das aberturas utilizados na arquitetura, e sua história pode ser
rastreada até cerca de 4000 a.C., em Persépolis, na Pérsia, quando tijolos
perfurados eram usados para cobrir as aberturas da janela. Na Europa a difusão
deste tipo de proteção solar deu-se principalmente na Itália e França, de onde
provavelmente vieram as inspirações para a grande disseminação dada no Brasil.
Segundo Lúcio COSTA (1937), as janelas venezianas e suas respectivas ferragens
haveriam chegado ao Brasil no século XIX, sem precisar qual década.
A precisão das origens das venezianas tem determinação dificultada pela
nomenclatura tanto confusa entre os diferentes países. Esta dificuldade de tradução
dos nomes dos tipos de elementos semelhantes (veneziana e persiana) remonta de
tempos anteriores à chegada ao Brasil. A popularização desse tipo de proteção solar
nas janelas ocorreu em larga escala principalmente na Espanha e Itália, e, devida a
uma forte influência exercida pela França no século XVIII sobre os meios
acadêmicos, talvez explique o fato de se ter adotado nesses países o neologismo
persienne francês em detrimento de expressões locais.
A persienne dos franceses, embora a semelhança de nome leve a uma
associação, no Brasil, às persianas de enrolar (ou também às persianas decorativas
internas), na verdade correspondem às encontradas na maioria das residências das
áreas estudadas neste trabalho e que, ironicamente, são chamadas de janelas
“venezianas”. O fato pode ser justificado pela sua inserção na construção civil do
Brasil pela influência dos construtores e marceneiros italianos, e não tanto por
influência dos portugueses.
Outra

coincidência

de

nomenclatura

invertida,

ocorrida

por

razões

desconhecidas, é o fato das venezianas européias, estas muito semelhantes aos
toldos característicos da cidade de Veneza, constituídos de lâminas ligadas entre si
e recolhidas até a parte superior do vão, por intermédio de correias e roldanas,
ironicamente batizados no Brasil como “persianas”, diferentemente da tradução para
o inglês venetian blind (ou anteparo veneziano).

114

O venetian blind chamado de persiana no Brasil e em alguns países de língua
espanhola, em sua versão metálica e bastante presente nas residências brasileiras,
foi desenvolvido pelos norte-americanos no início do século XX, sendo conhecido na
França como volet rouiant (toldo) ou persiana avvolgibile (persiana de enrolar), na
Itália como veneziana e em Portugal como estore metálico.
As venezianas encontradas no Brasil, amplamente utilizadas na região desse
estudo, apresentam-se em várias versões de formas e materiais, desde as
tradicionais em madeira, com seus diferentes desenhos de fasquias ou ripas, às
industrializadas em aço, alumínio e PVC. Os panos das janelas venezianas
consistem em peças fixas espaçadas de madeira uniforme, de forma a permitir
permeabilidade ao ar3 e proteção contra a luminosidade excessiva e entrada das
chuvas.
Devida à liberdade no corte da madeira, observam-se diversas possibilidades
de criação de venezianas, permitindo desenhos personalizados no corte e nos
espaçamentos das palhetas que compõe os panos, como observado por Fernandes
(2004), que apresenta exemplos de tipos comuns de palhetas (Figura 22), algumas
das quais se observa a ocorrência na região estudada.

Figura 22 - Tipos de palhetas de venezianas. (Fonte: Fernandes, 2004)

3

Algumas janelas venezianas são compostas de folhas ventiladas e folhas sem ventilação, situação
mais comum às industrializadas em alumínio, aço e PVC.
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Entre os diferentes tipos de venezianas presentes neste estudo, em especial
àquelas em madeira selecionadas nas análises deste, observa-se variados formatos
das peças de madeira que compõem os panos das janelas, responsáveis por
diferentes comportamentos em relação à proteção solar, permeabilidade visual e
proteção a chuvas, como representadas pelas Figuras 23, 24, 25 e 26.

Figura 23 - Seção esquemática de uma veneziana de madeira tradicional.

Figura 24 - Seção esquemática de um exemplo de variação de veneziana de madeira.
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Além da variabilidade de formatos que os materiais permitem, como no caso
da madeira, cujas peças distanciadas entre si podem assumir diferentes
espaçamentos entre si, diferentes posições em relação ao plano do quadro da folha,
as inúmeras formas de compor os planos da janela rendem um sem-número de
combinações, a exemplo das tipologias representadas pela chave dicotômica.

Figura 25 - Exemplo de veneziana e seus principais componentes.
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A título de exemplificar os componentes que formam as janelas venezianas
mais freqüentes nas regiões estudadas, a Figura 25 representa esquematicamente a
abertura de uma janela veneziana, composta por folhas ventiladas na face externa
da edificação, e cujas aberturas projetam-se para o exterior; e folhas internas em
vidro que se abrem para o interior do edifício. Essa representação esquemática
exemplifica uma janela veneziana típica, apresentando sua composição e seus
elementos característicos, alguns inerentes ao uso do elemento ventilado
propriamente denominado “veneziana”, correspondendo ao “pano” da folha, e
estruturado pelo “quadro”; e elementos inerentes à tipologia demonstrada neste
exemplo – dobradiças, cremona e carranca – exemplos de elementos característicos
para este tipo de abertura de folhas.
As dobradiças que articulam as folhas entre si e entre os batentes são
ferragens simples e de uso comum a diversos caixilhos e portas.
As cremonas são ferragens características de janelas deste tipo de abertura
(de abrir), utilizadas também em alguns tipos de portas de passagem e portas de
armários, compostas por duas hastes metálicas unidas por um mecanismo (uma
cremalheira) onde ao girar de uma maçaneta, movimentam-se estas hastes no
sentido de alongar ou encurtar o conjunto, como ilustra a Figura 26.

Figura 26 - Esquema de uma cremona e seu funcionamento.
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A Figura 26, mostra esquematicamente como a maçaneta que gira a
engrenagem provoca o alongamento ou encurtamento da haste, que desliza
faceando a folha da janela, transpassando abraçadeiras metálicas parafusadas à
janela, que guiam o movimento delas. As extremidades das hastes, quando
alongadas, encaixam-se em cavas nos batentes da janela (no batente superior e no
peitoril da janela). Observa-se que grande parte das cremonas encontradas neste
estudo apresenta deformações de flambagem ao longo das hastes, e que dificultam
o correto trancamento das janelas. Acredita-se que isso se deva à deformação
característica das janelas de madeira, que em suas deformações ao longo de sua
vida de uso impossibilitaram o correto encontro das hastes com seus fechos nos
batentes superiores e inferiores, e que as deformações nas hastes tenham sido
provocadas pelas tentativas de fechamento “em falso” destas.
Outro elemento característico inerente a esta tipologia de janelas trata-se de
um acessório externo engastado na fachada, a carranca. Trata-se de um prendedor
de janelas, com um batedor para que a folha da janela não se choque com a
fachada e ao mesmo tempo permaneça imóvel nesta posição. Com um mecanismo
bastante simples, trabalhando basicamente por gravidade, este tipo de acessório
apresenta-se em diferentes formatos, exemplificados nas Figuras 27 a 29, a seguir.

Figura 27 - Exemplo de carranca antiga, em ferro fundido.
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Figura 28 - Exemplo de carranca antiga, em chapa de ferro dobrada.

Figura 29 - Exemplo de carranca - travamento da janela funcionando como um tipo de mola.

O segundo tipo de proteção solar mencionado, a persiana, segue o mesmo
princípio de proteção contra a chuva associada à permeabilidade ao ar empregado
na veneziana, porém com uma maior complexidade em seu funcionamento e
permitindo uma maior mobilidade em sua utilização, assumindo, por exemplo, o
papel de um toldo.
O vocábulo “persiana” relaciona-se, no Brasil, a uma proteção externa
composta por fasquias ou ripas de madeira (ou metálicas) que correm por um trilho
metálico formando uma proteção semelhante a um toldo e que se recolhem
enrolando na parte superior de uma janela; da mesma forma, o termo representa
uma proteção solar decorativa usada internamente e desvinculada à janela.
A principal vantagem deste elemento em relação às venezianas, de um modo
geral, seria a possibilidade de recolher totalmente para um vão acima da verga da
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janela, liberando completamente a vista e a ventilação sem que suas folhas fiquem
rebatidas na fachada como as venezianas de abrir. Outra vantagem que poderia ser
considerada seria a possibilidade de uso deste como um tipo de toldo, tanto pela
diferente sensação provocada ao usuário, ou pela composição estética da
edificação. A Figura 30 representa esquematicamente uma persiana em madeira
com trilhos metálicos. Em diferentes versões, encontram-se as réguas que se
movem moldadas em alumínio ou outra liga metálica, ou mesmo em PVC correndo
em trilhos de alumínio.

Figura 30 - Esquema de persiana de madeira deslizando em guia metálica.

7.1.2 Treliças ou muxarabis
Elementos vazados bastante comuns no Brasil Colonial e até o início do
século XIX, em “balcões de rótulas” e “muxarabis” (ou “muxarabiês”), as treliças
compostas de finas réguas de madeira sobrepostas de modo a formar um desenho
quadriculado ou em diagonais, ainda encontram-se em uso como elementos de
sombreamento de janelas de diferentes tipos. Os tipos acima citados, de formas
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antigas do uso de treliças seguem exemplificados na Figura 31, nas janelas de São
Paulo antigo (de meados do século XVIII) retratadas por RODRIGUES (1979).

a

c

b

d

e

f

Figura 31 - Janelas, rótulas e muxarabiês de São Paulo antigo. (RODRIGUES, 1979)

Nessa ilustração extraída do Documentário de Wasth Rodrigues (1979)
(Figura 31), estão representados dois exemplos de balcões de rótulas, nas laterais
direita e esquerda da parte inferior (letras e, f). Os balcões são guarnecidos por
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folhas móveis com fechamento em treliça de madeira, fixadas pela parte superior por
dobradiças – tais folhas são denominadas rótulas. Pode observar-se que nas demais
janelas representadas, com exceção da primeira (letra a), o elemento treliçado
encontra-se sempre presente, o chamado por Rodrigues (1979) de muxarabiê.
Termo também conhecido como Muxarabi.
MUXARABI: Nome que de uma maneira geral se dá ao
anteparo perfurado colocado na frente de uma janela ou na
extremidade de uma saliência abalcoada, com o fito de se obter
sombra e de se poder olhar para o exterior sem ser observado. Na
quase totalidade das vezes tais anteparos perfurados eram
constituídos de um xadrez de fasquias de madeira, que nos caixilhos
de janelas recebiam o nome de RÓTULAS. [...] Os muxarabis
constituem uma das marcantes testemunhas da arquitetura árabe na
arquitetura ibérica transplantada para o Brasil colonial. A partir do
início do século XIX as janelas de rótulas, os muxarabis e os balcões
gradeados foram, aqui e ali, condenados pelas autoridades que
neles viam soluções antiquadas e feias, em desacordo com as novas
possibilidades oferecidas pelos gradis de ferro fundido e pelos vidros
planos introduzidos cada vez mais em conta pelos ingleses.
(CORONA; LEMOS, 1972)

Esses elementos arquitetônicos onde se costumava empregar as treliças,
eram usados na arquitetura tanto com função decorativa na composição das
edificações, como elemento regulador da iluminação excessiva, permitindo a
ventilação e proteção contra a chuva. A privacidade proporcionada aos usuários das
edificações pela adoção dessas treliças consiste em característica relevante, como
mencionado por Corona e Lemos (1972).
Segundo Costa (1937), os muxarabis devem-se à influência dos árabes e
demais culturas islamizadas da África setentrional sobre os povos da península
Ibérica. “Parece mais certo, [...] não ter havido um só campo da atividade cultural em
que os árabes não deixassem marcas bem profundas de sua passagem”. Segundo

123

ainda o mesmo autor, a influência desses povos na arquitetura brasileira deu-se em
grande parte pelos portugueses, bastante miscigenados com a população oriental no
século XVI, e cujas tradições e técnicas encontravam-se bastante incorporadas à
construção civil portuguesa nos tempos do Brasil Colônia.
Como já se viu, duas idéias estão ligadas ao muxarabi: a
idéia de proteção e a idéia de bem estar. Bem estar do morados, da
caseira, da família. O muxarabi é o local fresco do lar. É o sítio onde
se guardam as moringas. Seus pauzinhos de taquara, bem
apertados uns aos outros, corrigem o excesso de luminosidade
tropical. Mas não é o muxarabi apenas a sensação de aconchego. O
muxarabi traz também a idéia de segurança. [...] desperta ainda uma
idéia, que não é precisamente nem a de bem estar, nem a de
segurança. Quem esta por trás das varinhas em xadrez pode ver e
não ser visto. Em suma, o muxarabi traz também a idéia do zelo e do
ciúme. (PINTO, 1943)

O termo muxarabi encontra-se na blibliografia referenciando por vezes o
elemento vazado em si, o tipo de treliça comum aos balcões (CORONA; LEMOS,
1972); como em outras vezes referencia o elemento que cerca um balcão – o
conjunto de folhas treliçadas ou “rótulas” como um todo (RODRIGUES, 1979). Esta
definição, que considera o conjunto que cerca o balcão como muxarabi, confunde-se
com definições de outros autores para o que se entende por rótula.
Para evitar o uso de termo com dupla interpretação, este estudo usa
denominar simplesmente como treliça, os elementos vasados em madeira com
desenho semelhante aos fechamentos das rótulas e muxarabis.
Este tipo de treliça, surgindo na arquitetura do Brasil Colonial, como degrau
evolutivo que sucedeu o uso dos escuros das casas bandeiristas, adornou durante
todo o século XIX as rótulas e balcões do casario do centro da cidade e de grandes
casarões dos barões do café, carregou consigo a idéia de dar privacidade e conforto
aos usuários. No início do século XX, os balcões de rótulas fechados totalmente por
treliças foram abolidos da cidade (CORONA; LEMOS, 1972), restando somente o
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uso desse tipo de elemento vazado como pano de janelas, como alternativa às
venezianas e persianas.
O modelo mais comum deste tipo de elemento, e que se encontra ainda
presente

em

diversas

janelas

na

região

estudada,

segue

representado

esquematicamente pela Figura 32.

Figura 32 - Representação esquemática do ripado que compõe o muxarabi.
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7.2

Coleta inicial de dados
A coleta inicial de dados apresentou as seguintes dificuldades: a) Diversidade

na tipologia; b) Acesso às janelas; c) Inclusão dos componentes; d) Escassez de
bibliografia técnica relativa a produção de caixilhos; e) Imprecisão ou falta de acesso
a registros cadastrais. Cada qual das dificuldades teve sua importância na
determinação do método de trabalho na forma como os detalhes foram
representados à medida que seus pormenores foram desvendados, seja por
observação externa minuciosa complementada por fontes bibliográficas ou por
analogia a detalhes semelhantes de outras janelas.
a)

Diversidade na tipologia – para este caso adotou-se uma classificação

baseada em características físicas e funcionais que as diferem, e que se relacionam
diretamente ao desempenho das janelas nos quesitos AR, LUZ, VISTA e
ERGONOMIA.
b)

Acesso às janelas – para a maioria das janelas, em especial as de

maior ocorrência, a dificuldade do levantamento pelo acesso ao interior de algumas
edificações foi contornada por meio da comparação dos pormenores visíveis
externamente a detalhes correlatos em fontes bibliográficas e por analogia a
detalhes repetitivos. Para as janelas cujo acesso foi impossibilitado, as análises
limitaram-se à percepção dos detalhes visíveis externamente combinadas com
detalhes de fontes bibliográficas (SEGURADO, s/d. e FERNANDES, 2004),
principalmente para as janelas de madeira.
c)

Inclusão dos componentes – a determinação dos componentes

constituintes de cada janela esbarrou no mesmo obstáculo já descrito no item
anterior, sendo esta a principal afetada pelas dificuldades de acesso a algumas
janelas (compreensão dos encontros entre os componentes, identificação dos
materiais utilizados e investigações a fim de distinguir detalhes originais das
modificações posteriores). Este obstáculo, apesar de responsável por despender
tempo considerável da elaboração deste estudo, representa essencialmente a
intenção principal do presente trabalho.
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d)

Escassez de bibliografia técnica – este obstáculo foi observado em

especial no que se refere a engrenagens e mecanismos de alguns detalhes como
persianas e guilhotinas com contrapesos, devido ao qual se orientou as análises por
sua leitura funcional e características de uso, ignorando detalhes cuja análise mais
aprofundada requereria uma investigação mais invasiva ou até mesmo destrutiva.
e)

A dificuldade em determinar as datas de construção das edificações. O

procedimento para obter acesso a registros cadastrais do município que possam
conter datas de projeto, alvarás de execução e quaisquer documentos que permitam
precisar os períodos de construção e/ou reformas posteriores que hajam sido
regularizadas, se dá por parte do proprietário mediante apresentação do numero do
contribuinte – processo individual para cada imóvel visitado. O processo inviabiliza o
estudo individual de cada imóvel retratado neste estudo devido à morosidade do
processo e imprevisibilidade de prazos para obtenção de resposta por parte da
Prefeitura. Por esta razão, as datas de execução das obras que se encontram neste
estudo baseiam-se em informações fornecidas por proprietários ou moradores dos
imóveis.
Para auxiliar a determinação das datas de construção das edificações, duas
ferramentas foram utilizadas como referência – o levantamento SARA Brasil (SARA
BRASIL S/A, 1930) e as fotografias aéreas 1958 da empresa Multispectral Mapas
Digitais (GEOPORTAL, 2011).

7.2.1 Seleção de janelas
A partir da pré-seleção de janelas das áreas visitadas, localizando exemplares
de cada tipologia resultante da chave dicotômica (vide Figura 21), procurando eleger
exemplares de diferentes tipos e padrões de edificação, de casas antigas do século
XIX até casas de meados do século XX; não somente casas, mas escolas,
conventos, edificações comerciais ou de caráter industrial, de diferentes padrões
econômicos, dos padrões mais humildes aos mais nobres encontrados.
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As janelas apresentadas nesse estudo são, em sua grande maioria,
pertencentes a imóveis residenciais de padrão popular e classe média, por
retratarem a fisionomia predominante da região que esta pesquisa busca resgatar.
As obras inclusas no grupo de trabalho e que não se enquadram no caráter
residencial, constam neste por prevalecer o interesse da imagem urbana como
patrimônio cultural da subprefeitura, evitando exclusões e deméritos de edificações
que possam por alguma razão fazer parte do imaginário coletivo.
Nesse contexto, os tipos de janelas analisadas representam uma amostragem
da imagem urbana, exemplificando no grupo de treze unidades, os variados tipos
encontrados na região. A seleção priorizou as janelas de maior ocorrência, como as
janelas de correr, as basculantes e as variações do uso das venezianas, mas
também procurou estudar algumas tipologias mais raras e que tendem a
desaparecer com a renovação constante das construções, como as basculantes
verticais e bay windows.
As análises seguem de forma detalhada e os resultados apresentados ao final
de cada análise, de forma condensada, por meio de pranchas com a reprodução do
desenho de cada tipologia e dos principais detalhes construtivos e funcionais
identificados, que representam suas particularidades.
A treze janelas estudadas correspondem às seguintes tipologias conforme a
classificação da chave dicotômica (Figura 21) – a listagem segue a ordem
cronológica das pesquisas de campo:


Tipologia 06, Domingos de Morais – Janela de abrir interna com
veneziana de abrir externa;



Tipologia 20, Domingos de Morais – Janela de abrir em vidro;



Tipologia 1, Pedro de Toledo – Janela tipo guilhotina com persiana de
enrolar externa;



Tipologia 17, Rua Madre Cabrini – Janela pivotante;
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7.3



Tipologia 14, Carlos Petit – Janela de abrir em vidro com folha cega
interna, com abertura para o interior;



Tipologia 14, Corpo de Bombeiros – Janela de abrir em vidro com folha
cega interna, com abertura para o interior;



Tipologia 16, Rua dos Otonis – Janela basculante.



Tipologia 10A, Rua Luís Góis – Janela tipo guilhotina com veneziana,
embutidos, com sistema de contrapeso.



Tipologia 10A, Rua Tomás Alves – Janela tipo guilhotina com treliça,
embutidos, com sistema de contrapeso.



Tipologia 7, Rua Pelotas – Janela tipo guilhotina, com venezianas
externas de abrir.



Tipologia 17A, Rua Pedro de Toledo – Janela tipo Bay-window com
abertura para o interior.



Tipologia 17B, Rua Gandavo – Janela basculante vertical.



Tipologia 22, Rua Nuporanga – Janela de correr em vidro.

Pranchas, textos e pretextos
As tipologias apresentadas nos exemplares a seguir representam janelas de

uso abundante nas regiões visitadas, consideradas como exemplares obrigatórios a
serem analisados, pois durante muitas décadas estas janelas e suas variações
supriram quase unanimemente as necessidades de uso da população.
As pranchas apresentadas como resumo das análises de cada janela
apresentam o desenho geral da janela, seus detalhes típicos que a caracterizam,
informações sobre os seis itens analisados, e pictogramas expressando o resumo da
análise ao atendimento das necessidades do usuário relativas a Luz, Ar e
Ergonomia, descritos a seguir. O modelo esquemático das pranchas apresentadas
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segue na Figura 33, como uma miniatura de uma prancha onde a área destinada às
ilustrações relativas a cada assunto está indicada.

Pictograma Ar
Pictograma de Luz
(resumo da avaliação
em porcentagem)

(resumo da avaliação
em porcentagem)

Número da
Tipologia segundo
Chave Dicotômica

Partido
Arquitetônico

Figura 33 - Modelo esquemático pranchas de análise das janelas.

As pranchas, por serem destinadas a resumir as análises de cada modelo em
seus seis critérios, expressam alguns itens por meio de palavras-chaves, a serem
vistos de forma mais completa na forma textual das análises. Os detalhes
apresentados e elementos dos gráficos, indicados por letras e números, seguem
descritos no verso de cada prancha (Figura 34), que contém uma legenda
explicativa dos números representados na prancha.
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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 e componentes
Figura 34 - Descrição do verso das pranchas.

Devido à forma de apresentação adotada, procurando resumidamente
suscitar as análises de forma totalmente visual, as pranchas apresentam as janelas
e seus detalhes considerados mais importantes. Juntamente dos detalhes, a forma
adotada para expressar quantitativamente o atendimento a três requisitos de
desempenho (ou necessidades do usuário) em relação à janela, foi adotado 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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7.3.1 Luz
A expressão deste tópico foi o seguinte pictograma: (Figura 35)

Figura 35 - Pictograma padrão LUZ.

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%).
7.3.2 Ar
A expressão deste tópico foi o seguinte pictograma: (Figura 36)

Figura 36 - Pictograma padrão AR.

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%).
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7.3.3 Ergonomia
A expressão deste tópico foi o seguinte pictograma: (Figura 37)

Figura 37 - Pictograma padrão ERGONOMIA.

A análise representada por este item conjuga critérios ergonômicos
propriamente e de usabilidade. Entendo-se pelo sentido da ergonomia como a
interação ou interface do usuário e o objeto, as características das janelas que
prejudicam ou qualificam-nas em sua ergonomia confundem-se, podendo tender ao
campo do conforto térmico e visual, da antropometria ou 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
baseiam-se nos seguintes princípios:

A)

Princípio do uso equitativo (Acessibilidade);
As janelas e seus acessórios devem permitir a utilização pelo maior
número possível de usuários e, permitindo a todos estes, 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.
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B)

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

identificar

claramente

o

modo

de

funcionamento.

Complementarmente, avalia se as formas de manuseio de seus componentes
correspondem às expectativas dos usuários. Pode-se exemplificar pelo o giro
de uma fechadura ou de uma cremona, onde o usuário é induzido por
convenções ou experiências anteriores, a rotacionar a alça no sentido horário
na intenção de trancar e no sentido oposto para abrir.
C)

Capacidade;
Segundo as capacidades dos usuários em efetuar 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.

D)

Prevenção de erros.
Este critério refere-se primordialmente, no que toca o desenho de
janelas, à segurança do usuário. Pela leitura deste critério procura-se também
destacar erros favorecidos pelo projeto de determinadas janelas, mesmo que
não ofereçam quaisquer riscos ao utilizador, porém desconfortos ou ações
acidentais indesejáveis.

Como forma de aplicar os quatro princípios descritos (A, B, C, D), adaptandose 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
ergonomia.
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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)

Parcial

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.

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

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

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

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

Total
(25%)

Fonte: Elaborado pelo autor

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 38 a 40, 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.
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Figura 38 - Alcance manual frontal em pé. (Fonte: NBR 6090).

Figura 39 - Alcance manual frontal em cadeira de rodas. (Fonte: NBR 6090).

Figura 40 - Alcance máximo das mãos para trabalho em pé. (Fonte: DUL et al, 1995)
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8

RESULTADOS DAS ANÁLISES

A seguir são descritas de forma detalhada as análises das janelas que
exemplificam as tipologias de número 06, 20, 01, 17, 14, 16, 10A, 07, 17A, 17B e 22,
na ordem em que estão apresentadas, e, ao final de cada unidade segue a prancha
com o resumo da análise respectiva.

8.1

Domingos de Morais – tipologia 06
A residência situada à Rua Domingos de Morais, 2267 (Figura 41), onde

atualmente funciona uma escola de artes permanece, segundo os atuais inquilinos,
sem modificações do projeto original, construída entre os anos 1928 e 1939.

Figura 41 - Residência Domingos de Morais

A edificação localiza-se em nobre endereço, construída em alvenaria e
ricamente decorada com adornos em alto relevo em todas as fachadas, moldados
em massa (de cal ou algum estuque cujo material não se identificou).
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As janelas superiores frontais, separadas por uma coluna central e
guarnecidas por um grande arco com tímpano trabalhado com ornamentos em altorelevo, formam um dos elementos mais emblemáticos da residência (Figura 42).

Figura 42 - Venezianas residência Domingos de Morais

Sua composição – em folhas internas envidraçadas de abertura para o
interior, protegidas externamente por folhas venezianas de madeira com abertura
para o exterior – foi o exemplo usado no esquema já apresentado na descrição das
venezianas tradicionais (Figura 25), suas características em relação a Luz, Ar e
Ergonomia seguem descritas a seguir, assim como os pormenores de seu desenho.

8.1.1

Luz

A janela apresentada, por sua composição em folhas externas como
elementos de controle solar, e por estas disporem-se de forma a abrirem-se
totalmente, permitindo a entrada de luz solar na totalidade do vão. Esta luz solar que
atinge as folhas internas da janela depara-se com panos envidraçados, os quais
foram comparados em área ao vão total da janela, o que representa em termos de
permeabilidade à luz, 51% de área de Luz (Figura 43).
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Figura 43 - Pictograma LUZ – Domingos de Morais Tipologia 06

Embora o cálculo de área de luz tenha considerado as folhas envidraçadas
fechadas, o desenho desta janela permite abertura total, representando neste caso
área de luz igual a 87%.
Outro critério observado em conjunto com a permeabilidade a luz, e
responsável pelo desempenho da janela em relação a um fator psicológico do
usuário, o contato visual entre o interior e o exterior pela janela considerou-se como
atendido plenamente, uma vez que suas aberturas permitem vista livre de
obstruções.
8.1.1.1 Disposição da janela

Baseando-se nas possíveis formas de disposição das aberturas sugeridas por
Ching (1998), pode-se considerar a disposição da janela centralizada no plano em
que está inserida, tanto pelo eixo vertical como pelo eixo horizontal, fazendo uso de
moldura que a destaca na fachada e que unifica suas partes (Figura 44).

Figura 44 - Disposição da janela – exemplificando disposições de Ching (1998)
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Esta janela foi analisada neste estudo como janela única, porém é composta
de duas janelas espelhadas, separadas por uma coluna e que foram consideradas
inseparáveis devido à unificação destas na composição da fachada.

8.1.2

Ar

As folhas móveis internas e externas, quando abertas, permitem a quase
totalidade do vão, excluindo-se apenas as espessuras dos batentes, representando,
portanto, uma permeabilidade ao ar máxima de 87% do vão total (Figura 45).

Figura 45 - Pictograma AR - Domingos de Morais Tipologia 06

8.1.3

Ergonomia

A análise da ergonomia, apresentada em porcentagem no pictograma,
expressa as respostas desta janela aos questionamentos relativos aos princípios de
ergonomia escolhidos para este estudo, que foram considerados relevantes ao
estudo das janelas. O pictograma, a exemplo dos anteriores, representa o ícone
adotado para o critério e uma representação simbólica da janela estudada,
juntamente da porcentagem correspondente à sua avaliação (Figura 46).

Figura 46 - Pictograma Ergonomia Domingos de Morais Tipologia 06.

Para avaliar o atendimento aos critérios de ergonomia, como necessidade de
seus usuários, submeteu-se a janela aos itens de verificação pré-selecionados e
representado pelo check-list (Tabela 5).
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Tabela 5 - Check-list ergonomia Tipologia 06.

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

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

Parcial

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.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Parcial

B

C

(12,5%)

(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%

Conforme a análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list,
considerou-se o atendimento de 62,5% dos critérios. Onde os principais itens
responsáveis pelo atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A2. As alturas e alcances dos comandos e partes móveis encontram-se
dentro da área de alcance confortável para usuários em pé ou sentados, porém sem
atender satisfatoriamente para usuários em cadeiras de rodas, principalmente na
operação de recolhimento das folhas da veneziana quando essas se encontram
rebatidas na fachada e encaixadas nas carrancas.
C5. Manuseio fácil, com um mínimo de necessidade de esforço. Ainda que os
comandos e partes móveis das janelas sejam simples e fáceis de serem
movimentados, algumas peças, como ferrolhos e cremonas, principalmente devido a
desgastes e emperramentos, requerem um mínimo de força física para seu uso.
D7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador. Esta janela não oferece
riscos aos usuários, porém em relação às folhas internas e suas aberturas, sem
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acessórios que as travem e impeçam que a ação dos ventos provoque fechamentos
bruscos acidentais.
8.1.4

Tipologia

Conforme a classificação da chave dicotômica das tipologias proposta neste
estudo, esta janela enquadra-se à tipologia de nº 6, sendo composta por folhas de
abrir na face interna, em madeira com panos em vidro liso, as quais se abrem para o
interior do edifício, e janelas externas com abertura para o exterior, também em
madeira com panos em veneziana tradicional de madeira.
Baseada em levantamento no local, segue na Figura 47 a reprodução do
desenho da janela, cujos principais detalhes observados, e que a caracterizam,
seguem representados na seqüência.

Figura 47 - Elevação janelas fechadas, janela aberta e planta.
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A elevação da janela dupla, apresenta em suas indicações pelas letras A até
E os detalhes mais relevantes que a caracterizam, alguns bastante tradicionais e
presentes em várias janelas deste estudo e em outras da região estudada, como os
itens A e B (veneziana tradicional e fechadura tipo cremona, respectivamente), e
detalhes diferenciados como a carranca indicada pela letra C e pingadeira das folhas
de abrir interna indicada pela letra E.

8.1.5 Material de construção

A janela, em todas as suas partes, as folhas internas envidraçadas e suas
venezianas externas, é construída em madeira, cujos cantos mais desgastados e
onde a tinta já não esconde as emendas deixam transparecer os encaixes e o
complexo trabalho de carpintaria. O tipo de madeira nem a origem foram
identificados e seu acabamento final aparenta se tratar de tinta à base de óleo na
cor branca – mesmo as partes descascadas dos cantos das venezianas, pelo atrito
ao abrir e fechar diário, aparentam ser esta a cor de antigas pinturas que poderiam
esta estar recobrindo.
8.1.5.1 Tipo de vidro

Os vidros usados na janela estudada são comuns, lisos e incolores, não
apresentando características diferenciadas dos das janelas atuais. Dado o período
entre as Grandes Guerras e coincidindo com época em que o Brasil já contava com
fabricação nacional de vidro, não se pode afirmar que sejam os vidros dessa
residência importados, nem que sejam os originais da época da construção.
8.1.5.2 Elementos de sombreamento e componentes

Mais do que abranger os elementos de sombreamento propriamente (as
venezianas), faz-se interessante apresentar os detalhes que compõe esse esmerado
sistema de carpintaria, com seus encaixes de batente e peças características deste
tipo de solução, tão utilizado nessa região e em diversos países.
O corte da janela representado na Figura 48 apresenta os pormenores de
carpintaria relativos aos cuidados com infiltração de águas e ventilação específicos
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deste tipo de janela. Mostram, além disso, o tipo de veneziana utilizada
externamente,

do

tipo

convencional

e

cujos

espaçamentos

encontram-se

representados em detalhe ampliado.

Figura 48 - Seção da janela e ampliação de detalhes.

Dentre os componentes deste sistema, alguns detalhes merecem atenção por
se tratarem de técnicas próprias da prática de carpintaria, certamente fruto da
evolução e aperfeiçoamento tecnológico no decorrer de décadas ou séculos, sem
que se possam precisar períodos historicamente, porém que representam a resposta
dos artesãos às necessidades dos usuários em relação às janelas. As canaletas e
saliências que formam os contornos das peças justificam-se pelas necessidades dos
encaixes perfeitos para estanqueidade de frestas contra o vento e a chuva, assim
como escoamentos para os acúmulos de água e vapores. O número 1 indicado
como moldura saliente, de acordo com Segurado (s/d), trata-se de uma saliência
aplicada ou incorporada ao quadro da folha, com pingadeira em sua face inferior,
para escoamento da lâmina d‟água que “corre” pelo pano de vidro, sendo
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denominado de “borracha”. Com função de auxiliar o funcionamento deste detalhe, o
item indicado pelo número 2 mostra um canal de escoamento, por onde o acúmulo
de água coletado pelo canal que se encontra abaixo da folha da janela é conduzido
para a parte inferior do peitoril, na pingadeira. Embora o levantamento no local
impossibilitasse a determinação precisa do corte representado na figura anterior,
pela vista externa de suas reentrâncias e cavidades de escoamento da água
acumulada sobre elas, alguns detalhes de carpintaria foram esclarecidos pela
bibliografia. A Figura 49, do livro Carpintaria Civil (s/d), apresenta uma solução que
se assemelha ao caso desta janela, onde a saliência indicada pela letra “c”, com sua
superfície côncava superior, de modo a conduzir a lâmina d‟água para fora, da
mesma forma do elemento denominado como “borracha”, já apresentado na Figura
48.

Figura 49 - Peitoril janela de madeira. (Segurado, s/d)

No detalhe de peitoril de janela de madeira apresentado por Segurado (s/d),
observa-se que na parte inferior da saliência denominada “borracha” uma pingadeira
para evitar que a lâmina d‟água chegue à junta da folha com o peitoril. E após esta
série de obstáculos à entrada da água, a saliência inferior da folha faz um encaixe
com o peitoril para aumentar a estanqueidade desta contra a água e os ventos.
Na parte do peitoril, uma concavidade na base, igualmente existente no
exemplo da Vila Mariana, coleta a eventual água que se infiltre mesmo após as
barreiras já mencionadas – esta água que pode se acumular sobre o peitoril é
conduzida até a pingadeira externa “a” por um ou mais canais (ver linhas tracejadas
próximos à letra “n” da Figura 49).
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No exemplo da Vila Mariana em questão, as saliências na base das folhas
(borrachas), a fim de oferecerem mais uma proteção às chuvas de vento,
encontram-se uma a outra com encaixe diagonal, como ilustra a Figura 50. Este tipo
de encontro foi observado em diversas janelas de madeira encontradas.

Figura 50 - Encontro das saliências da base das folhas.

Ainda relativo à Figura 47, outro elemento foi considerado como uma
particularidade desta edificação, diferenciado das demais residências tratadas neste
estudo, a carranca (representada pela letra C) que mantém a abertura da janela
apresenta um desenho atípico quando comparado a demais residências. A carranca
utilizada nesta janela (Figura 51) apresenta um desenho rebuscado, com um
anteparo para evitar que a janela se choque com a fachada, e, abaixo deste
anteparo, uma chapa em forma de arco, que funciona como uma mola,
pressionando a folha da janela de baixo para cima quando esta se encontra sobre
ela.

Figura 51 - Carranca.
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8.1.6 Partido arquitetônico

A residência eclética de alto padrão, principalmente se comparada a sua
vizinhança, foi incluída no Partido 5.
A residência, a julgar pelo período de construção e pelos elementos
arquitetônicos, representa uma típica residência eclética da década de 20 do século
XX, com elementos decorativos e texturas que levam a associá-la a construções do
estilo Florentino.4
8.1.6.1 Condicionantes culturais do partido

Na análise da janela e da edificação como um todo, neste contexto de
identificar condicionantes que se manifestam no projeto e que tenham vindo a
interferir ou direcionar as escolhas ou formas adotadas em sua concepção, não
foram observados elementos ou características as quais se possam classificar como
de natureza religiosa. A julgar pelas formas e dados bibliográficos sobre a evolução
arquitetônica e os períodos de manifestação dos diferentes estilos usados em São
Paulo, pode-se deduzir que a principal condicionante que influenciou o partido
adotado teria sido a moda. A construção desta residência deu-se em momento onde
o ecletismo imperava em todas as classes econômicas, como preferência formal das
classes mais abastadas, dos remediados e mesmo das construções operárias da
cidade, justificada pela liberdade de emprego de elementos classicizantes sem
restringir-se a regras impostas por estilos mais rigorosos, o que permitia aos
arquitetos, segundo Lemos (1989), “liberdade de expressão improvisativa” e
“oportunidades de legítima criação artística”.
8.1.6.2 Condicionantes e determinantes tecnológicas e econômicas do partido

Por se tratar de uma residência de porte imponente, típica de família
remediada e de construção bem executada, em vista do estado de conservação
após setenta anos de uso, pode-se concluir que as limitações impostas e que

4

Segundo Profª. Drª. Maria Lúcia Bressan Pinheiro.
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tenham tolido a criatividade do arquiteto ou frustrado anseios de seus proprietários,
tenham sido mais de caráter tecnológico do que de ordem econômica.
Conforme os dados históricos já apresentados neste estudo acerca da
evolução no emprego de venezianas, pode-se deduzir que estas representavam o
tipo mais completo em termos de solução de janelas e também os empregados nas
residências mais abastadas deste período, anterior à proliferação das persianas de
enrolar. Conclui-se que as imposições de caráter tecnológico impuseram o uso deste
tipo de janela por serem aqui consideradas as mais sofisticadas e tecnologicamente
avançadas disponíveis à população paulistana dos anos 20 e 30 do século XX,
período de construção da casa.
Os materiais empregados na residência são simples e de uso corriqueiro para
o seu período, com ornamentação rebuscada tanto nas paredes externas como
internamente em seus trabalhos de forro, porém sem presença abundante de
mármores em pisos ou ornamentos vistos em alguns palacetes do período.
A seguir, apresenta-se a prancha com resumo das análises descritas.
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Prancha 1 (tipologia 6 – domingos de morais)

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.2

Domingos de Morais – tipologia 20
A segunda tipologia de janela estudado desta mesma residência à Rua

Domingos de Morais corresponde às janelas metálicas da área social da residência.
A Figura 52 indica a localização de dois exemplos desta mesma janela, situados de
forma simétrica aos lados da porta principal de entrada do imóvel. Suas
características relativas a Conforto Visual (LUZ), Pureza do Ar (AR), Ergonomia e
Usabilidade (ERGONOMIA), Tipologia e outros critérios de análise seguem
detalhados nos tópicos a seguir.

Figura 52 - Janelas metálicas aos lados da porta de entrada.

8.2.1 Luz

A janela apresentada, de abertura para o interior da edificação e dotada de
grade fixa em sua face externa, tem sua área de iluminação reduzida por essa e por
sua própria estrutura (como montantes, travessa e os quadros das folhas móveis),
sem elementos propriamente de controle solar. A área de suas partes envidraçadas
atingidas pela luz solar, que atravessa por entre os vazios da grade fixa, representa
55% da área total do vão que a janela ocupa (Figura 53).
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Figura 53 - Pictograma LUZ - Domingos de Morais Tipologia 20

De forma diferente das janelas com elementos externos de sombreamento,
como venezianas e persianas, a grade fixa na parte externa desta janela funciona
basicamente como elemento de proteção e ornamento, a função de sombreamento
desta fica a encargo da cobertura externa, situada em uma varanda amplamente
sombreada.
Embora sua principal função não seja a de oferecer proteção solar, as grades
filtram parcialmente a radiação solar, e, por seu desenho rebuscado proporcionam
privacidade aos usuários à medida que dificultam a visão do ambiente interno a
partir da rua. Mesmo oferecendo um obstáculo à vista do ambiente interno por parte
dos observadores externos, a vista a partir do ambiente interno é ampla e
desobstruída, produzindo efeito semelhante ao princípio original dos muxarabiês –
“observar sem ser observado” – exemplo representado pela Figura 54, onde a
distância do observador em relação à grade e o contraste entre a iluminação interna
e a luz do dia proporcionam este efeito.

Figura 54 - Exemplo Vista interna x Vista externa em relação à grade.
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8.2.1.1 Disposição das janelas

A disposição da janela, em relação ao espaço interno, encontra-se duplicada
e ladeando a porta central de entrada, que representa o eixo de simetria – formando
desta forma uma seqüência de planos envidraçados que ilumina o espaço interno
desta sala de entrada de forma generosa e sem inconveniências de insolação direta
ou excessiva, atenuada pelo tipo de vidro, pelas grades e pela cobertura externa,
por estarem situadas em uma varanda.
Em relação à fachada, a disposição destas janelas (das duas unidades deste
mesmo tipo de janela) encontra-se distribuída de forma simétrica, fazendo parte da
simetria dos elementos que caracteriza o partido desta obra – o eixo central da casa,
marcado pela cumeeira do volume central, o conjunto da janela dupla encimada por
um arco (as janelas venezianas já estudadas na tipologia anterior), o arco central da
varanda e a porta principal de acesso, alinhados, e, finalmente a escada de acesso
frontal. A seqüência de arcos da varanda, o maior central e dois menores para cada
lado deste, dispõem-se de forma regrada e simétrica, e, como mostra a Figura 55,
são da mesma forma alinhadas as janelas que ladeiam a porta.

Figura 55 - Disposição das janelas em relação ao eixo central da casa
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8.2.2 Ar

Da mesma forma que as grades externas fixas reduzem a permeabilidade à
luz solar, as folhas móveis na face interna, mesmo possuindo abertura total, têm sua
permeabilidade ao ar limitada pela relação entre os cheios e vazios proporcionada
pelas grades. Desta forma a permeabilidade ao ar é igual à de luz, representando
55% do vão ocupado pela janela (Figura 56).

Figura 56 - Pictograma AR - D. Morais Tipologia 20

8.2.3 Ergonomia

Segue, em forma de pictograma, o resumo das análises de ergonomia, em
porcentagem e a foma de análise descrita na sequência.

Figura 57 - Pictograma Ergonomia - D. Morais Tipologia 20

Para avaliar o atendimento aos critérios de ergonomia, como necessidade de
seus usuários, submeteu-se a janela aos itens de verificação pré-selecionados e
representado pelo check-list (Tabela 6).
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Tabela 6 - Check-list ergonomia Tipologia 20.

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

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

Parcial ( - )

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)

(12,5%)

3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Parcial

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(12,5%)

B

C

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

Total
(25%)

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%

Conforme a análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list,
considerou-se o atendimento de 62,5% dos critérios. Onde os principais itens
responsáveis pelo atendimento ou não questões de ergonomia são:
A1 e A2. As alturas e alcances das partes móveis se encontram em diferentes
níveis de alcance, assim como seus fechos. A folha principal, inferior, encontra-se a
uma altura de uso confortável para o manuseio por pessoas em pé ou sentadas,
inclusive para usuários em cadeiras de rodas. Já a parte móvel superior, uma
bandeira em forma de arco com abertura de tombamento, não se encontra em altura
adequada nem mesmo para usuários de altura acima da média padrão. Diante da
facilidade de acessibilidade total no uso de sua principal abertura e o difícil acesso
ocasionado pela altura da abertura superior, considerou-se para este item como
atendido parcialmente.
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B3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso. Considerou-se que
a forma como é composta, e o formato e localização de fechos, permitem ao usuário
a compreensão clara sobre a forma de abertura de cada folha. O conflito de uso
identificado, que desfavorece uma melhor avaliação em relação a este critério, é a
incompatibilidade das aberturas, onde a abertura da folha superior pode se chocar
com a inferior ou impedir sua movimentação normal, como mostra a Figura 58.

Figura 58 - Aberturas conflitantes das folhas.

C6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço. Mesmo com sua parte
superior a um alcance incômodo, as aberturas de suas partes móveis e respectivos
fechos não requerem força nem qualquer habilidade específica.
D7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador. Esta janela não oferece
riscos aos usuários, porém não é dotada de nenhum tipo de acessório ou
mecanismo que impeça que a ação dos ventos provoque fechamentos bruscos
acidentais.
Quanto à usabilidade, um fator que se considerou importante na análise deste
modelo de janela é a abertura das partes móveis da janela para o ambiente interno,
que constitui um empecilho à utilização de cortinas. Uma vez que o avanço das
folhas requer a abertura das cortinas, assim como o manuseio destas também se
daria de forma mais fácil com a janela fechada.
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8.2.4 Tipologia

As janelas metálicas da área social térrea da residência situada à Rua
Domingos de Morais nº. 2267 apresentam diferentes modelos, de abrir sem grade,
sem abertura, somente com vidros fixos, e, de abrir com grade fixa na face externa,
que corresponde à tipologia de n.º 20 da chave dicotômica deste estudo.
A Figura 59 indica na fachada a localização das duas janelas metálicas
frontais, nas laterais da porta principal, e seus principais detalhes estão indicados na
Figura 46, descritos no texto que a segue.

Figura 59 - Janela de abrir em vidro.
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A abertura principal da janela, representada pela letra D, abre-se para o
interior da edificação e é composta por um quadro retangular em perfil montado com
chapas de ferro espessas soldadas em formato de “U”, e com uma divisão vertical
central em perfil montado da mesma forma em seção “H”, como mostra a planta em
detalhe ampliado na Figura 60.

Figura 60 - Planta janela e detalhe do fecho ampliado

Ambas as folhas móveis da janela são puxadas e fechadas por fecho simples
de giro, sem a existência de trancas ou chaves, devida a grade externa fixa que a
protege externamente.
8.2.4.1 Elementos de sombreamento e componentes

A janela descrita neste caso não é dotada de elementos de sombreamento ou
proteção solar, contando apenas como anteparo visual o tipo do vidro empregado e
a rebuscada grade fixa externa – o vidro translúcido impede a visão e provoca
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refração da luz solar que a atravessa, assim como a densa grade de proteção, que
mesmo com o vidro aberto protege o interior da visão externa e reduz a entrada de
iluminação excessiva.

8.2.5 Material de construção

A origem dos materiais empregados, embora não se tenha comprovação a
respeito, admite-se que parte em parte possa ser do mercado nacional – no caso
dos vidros, como já mencionado na análise da primeira janela desta residência – e o
ferro sendo fruto de importação, provavelmente de origem inglesa, mesmo que
tenha sido processado no Brasil para a confecção das janelas e grades.

8.2.5.1 Tipo de vidro

Os vidros empregados nestas janelas são incolores e texturizados
(impressos), com uma micro-textura que o torna translúcido, porém não
transparente. A julgar pela classificação do Prof. Albuquerque, este vidro seria
classificado como opaco. A textura impressa nestes vidros tem gramatura
semelhante ao vidro mini-boreal encontrado atualmente no mercado, porém de
desenho (estampa) irregular – o tipo que mais se aproxima a este foi encontrado no
mercado com o nome de Vidro Ártico. Para diferenciar os vidros opacos das janelas
estudadas, foi criada uma denominação a ser indicada nas pranchas – este tipo
denominou-se VIDRO OPACO - 1.

8.2.6 Partido arquitetônico

Como já visto anteriormente, o partido padrão no qual foi classificada esta
residência é o Partido 5.
8.2.6.1 Condicionantes culturais, políticas e religiosos do partido

Por se tratar da mesma edificação, pode-se reafirmar o mesmo que se disse
sobre as condicionantes na análise da tipologia anterior, ou seja, não foram
identificadas referências de caráter religioso ou político.
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8.2.6.2 Condicionantes e determinantes tecnológicas e econômicas do partido

Por se tratar de uma residência nobre e de propriedade de família com
acesso aos artigos das melhores qualidades disponíveis na época, pode-se admitir
que as determinantes que mais tenham exercido efeito no projeto da residência e
das janelas empregadas tenham sido de caráter tecnológico.
No caso específico do tipo da janela em questão, pode-se dizer que a
limitação do tipo de material utilizado estava intimamente vinculado ao atual
momento da indústria siderúrgica e aos processos de fabricação (ou usinagem) dos
materiais empregados. Os processos de fabricação empregados na confecção das
janelas aparentam seguir métodos de serralheria artesanal.
Em relação ao tipo da janela e técnicas relacionadas a sua fabricação, podese afirmar que os detalhes de serralheria empregados são dotados de perfis
montados, articulações (dobradiças) e fechos bastante simples, porém sem que se
haja parâmetros que possa compará-los em termos evolutivos a detalhes mais
complexos (como mecanismos basculantes, por exemplo). Em relação à grade
externa fixa, constituída de peças espessas dobradas, admite-se a hipótese de ter
sido comprada pronta, como se tem registro de inúmeros artigos de ferro
importados, vendidos por catálogos – a exemplo da metalúrgica escocesa
MacFarlane‟s, que exportava uma vasta gama de artigos metálicos estruturais e
ornamentais para o Brasil, desde 1850, segundo Caram (2004).
Com base nos produtos de ferro industrializados desta época e mesmo do
século XIX, como estruturas de pontes e construções ferroviárias, pode-se deduzir
que já havia neste período janelas e grades (importadas) industrializadas,
confeccionadas por meio de processos mais modernos dos que os artesanais
empregados destas janelas. No entanto, não se pode afirmar que o poder
econômico do proprietário tenha sido condicionante para a adoção de materiais
artesanais – as intenções estéticas neste caso podem ter exercido mais influência
do que as possibilidades permitidas pela tecnologia ou recursos.
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Apresenta-se a seguir, de forma resumida, a prancha com os resultados das
análises apresentadas.
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Prancha 2 (domingos de morais)

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.3

Pedro de Toledo – tipologia 01
As casas geminadas situadas à Rua Pedro de Toledo, 897, 899 e 907

apresentam ao menos três diferentes tipologias de janelas, além de vãos
preenchidos com blocos de vidro, dos quais não se soube precisar acerca de sua
originalidade ou advento de intervenções posteriores (Figura 61).

Figura 61 - Residência Pedro de Toledo

Os principais tipos de janelas observados estão descritos a seguir e dois
exemplos melhor detalhados na seqüência:
 Pavimento superior (casa nº. 897) – janela de madeira tipo guilhotina na face
interna e persiana de enrolar em madeira com trilhos metálicos na face
externa, a ser vista de forma mais detalhada.
 Pavimento superior (casas nº. 897, 899, 907) – o segundo tipo diferente
encontrado no pavimento superior da edificação é uma janela pivotante
metálica com pano em vidro tipo “canelado”, a ser vista de forma mais
detalhada.
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 Pavimento superior (casas nº. 899 e 907) – bay window em madeira com
folha central fixa e folhas laterais (oblíquas) de abertura para o interior (Figura
62), a ser vista de forma mais detalhada.

Figura 62 - Bay window - perspectiva e planta esquemáticas.

 Pavimento térreo – janelas metálicas com panos de vidro do tipo “canelado”,
de abrir, com parte central fixa, como mostra esquematicamente a Figura 63.

Figura 63 - Janelas pavimento térreo, parte central fixa e laterais de abrir.
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A primeira janela desta edificação a ser estudada é a descrita no primeiro
grupo, do pavimento superior, pertencente à unidade de n.º 897, situada na esquina
e voltada para a Rua Dos Otonis (Figura 64). Suas características relativas a
Conforto Visual (LUZ), Pureza do Ar (AR), Ergonomia e Usabilidade (ERGONOMIA),
Tipologia e outros critérios de análise seguem detalhados nos tópicos a seguir.

Figura 64 - Janela tipo guilhotina com persiana de enrolar

8.3.1 Luz

O tipo de janela apresentada permite, graças principalmente às persianas,
variadas condições de iluminação natural.
Considerou-se para a mensuração da permeabilidade à luz solar a condição
de persianas recolhidas e áreas envidraçadas expostas, o que corresponde a 65%
da área total do vão ocupada pelo caixilho, da mesma forma considerada pelas
demais janelas estudadas. (Figura 65)

Figura 65 - Pictograma Luz Tipologia 1
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A utilização da persiana como elemento de controle de iluminação, permite o
escurecimento do ambiente interno quando abaixada rente à guilhotina ou um
sombreamento menor quando na posição de toldo, como ilustra a Figura 66. A
distância das réguas da esteira diminui (filtra) a luz solar impedindo que grandes
quantidades de luz calor invadam o ambiente, mas por não serem direcionadas
(como as réguas das venezianas tradicionais) sempre permitem iluminação difusa,
e, raios solares mais diretos em horários em que a incisão dos raios é perpendicular
ao plano da esteira.

Figura 66 - Iluminação indireta e raios solares filtrados pela esteira.

O conforto visual proporcionado a este tipo de janela, no que diz respeito à
relação visual com o exterior, permite grande amplitude visual à medida que se
recolha as persianas, como ilustra a Figura 67, onde se tem a projeção do ângulo de
visão do usuário com suas persianas na posição de toldo.

Figura 67 - Ângulos de visão com persiana aberta e fechada.
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Embora a persiana represente um obstáculo à visão externa, esta permite
aberturas em alturas intermediárias, e mesmo quando abaixada e na posição de
toldo como mostra a Figura 67, as laterais do ”toldo” aumentam o campo de visão e
servem de proteção contra os observadores externos.
8.3.1.1 Disposição da janela

Na fachada onde se situa a janela escolhida, encontram-se outras duas
unidades

de

mesma

tipologia,

iguais

entre

si

e

espaçadas

de

forma

aproximadamente eqüidistante. A arquitetura adotada não faz uso de composição
simétrica, sendo a disposição das unidades, apesar de eqüidistantes, movimentada
pelo efeito de profundidade dos planos da própria fachada. Em relação ao plano das
aberturas a partir do ambiente interno, embora não tenha sido possível acessá-las
internamente, a volumetria do imóvel sugere um plano retangular em cada ambiente
onde se encontra uma dessas janelas, e uma localização centralizada de abertura,
promovendo ampla iluminação e aeração destes.

Figura 68 - Janelas eqüidistantes com planos de fachada alternados

A Figura 68 representa as janelas distribuídas de forma eqüidistante, no
entanto a fachada apresenta desnível entre os planos, o que provoca um movimento
na distribuição das aberturas.
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8.3.2 Ar

Devido ao fato das folhas da guilhotina deslizarem paralelamente e estarem
contidas no mesmo vão, a máxima abertura de ventilação dá-se quando estas estão
recolhidas juntas, levantadas (apoiadas pelas borboletas – condição mais comum),
ou ambas abaixadas, com a área de ventilação na parte superior. Nas duas
situações foi considerada a persiana recolhida, como ilustra a Figura 69, que
exemplifica uma condição onde cada uma das partes da janela dupla em questão
encontra-se aberta de uma forma.

Figura 69 - Possibilidades de abertura da guilhotina.

Em ambas as possibilidades de abertura da guilhotina a máxima
permeabilidade ao ar proporcionada para este tipo de janela – nestas condições
específicas de espessuras de marco e peitoril – é de 40% do vão total que a janela
ocupa (Figura 70).

Figura 70 - Pictograma Ar Tipologia 1
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O pictograma apresentado representa a máxima ventilação permitida para a
janela, no entanto em sua utilização diária, fazendo uso de seus elementos e
adaptando-se às necessidades dos usuários quanto à necessidade de iluminação
natural ou escurecimento do ambiente, as persianas externas ventiladas atenuam a
entrada de ventos fortes e permitem percolação de ar entre seu plano e o plano da
fachada pelas laterais, como mostra a Figura 71.

Figura 71 - Persiana abaixada e diferentes entradas de ar.

8.3.3 Ergonomia

A análise da ergonomia apresenta-se, em forma de pictograma, em
porcentagem relativa ao atendimento às questões de ergonomia e usabilidade como
descritas a seguir.

Figura 72 - Pictograma Ergonomia Tipologia 1
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Para avaliar o atendimento aos critérios de ergonomia, como necessidade de
seus usuários, submeteu-se a janela aos itens de verificação pré-selecionados e
representado pelo check-list (Tabela 7).
Tabela 7 - Check-list ergonomia Tipologia 01.

Princípio

Itens de verificação

Atendimento

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

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)‟‟

(12,5%)

3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

B

C

Parcial

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

62,5%

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme a análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list,
considerou-se o atendimento de 62,5% dos critérios. Onde os principais itens
responsáveis pelo atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A1. As Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos limites
máximos e mínimos confortáveis – isso se aplica à guilhotina e ao manuseio das
correias que levantam e descem a persiana, porém o alcance da persiana em seu
máximo avanço vai além do recomendável pela NBR 9050 adotada como parâmetro.
A folha da guilhotina encontra-se na altura do corpo de uma pessoa de altura
mediana e é erguida manualmente segurando-a com as duas mãos por levantadores
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na face interna da folha em sua parte inferior do quadro – uma próxima a cada
extremo desta.
As persianas são recolhidas por intermédio de correias que se encontram
dentro dos limites mínimos e máximos de alcance tanto para pessoas em pé como
para pessoas em cadeira de rodas. Porém em sua posição de máximo afastamento,
posicionada como um toldo, o manuseio atinge distâncias que extrapolam o limite de
alcance confortável de utilização, tornando-se desconfortável para pessoas em pé e
fora do alcance para pessoas em cadeiras de rodas (Figura 73). Diante da
acessibilidade parcial no uso das guilhotinas (que exclui usuários de cadeiras de
rodas) e da acessibilidade parcial no uso das persianas, considerou-se para este
item como atendido parcialmente.

Figura 73 - Acessibilidade das partes da janela.

A Figura 73 apresenta esquematicamente a utilização da janela descrevendo,
da esquerda para a direita, a dificuldade no recolhimento do toldo, a utilização da
guilhotina, e a utilização da correia que recolhe a persiana.
B4. Uso fácil e intuitivo sem conflitos de uso. Considerou-se que a forma
como é composta, quanto à localização de seus componentes e forma de suas
partes, permite ao usuário a compreensão clara sobre a forma de abertura de suas
partes.
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C5 e C6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço. Apesar da
inconveniência da persiana atingir um afastamento incômodo para o recolhimento,
considerou-se o manuseio fácil e sem necessidade de esforço. Já a guilhotina foi
considerada como de fácil manuseio, porém com a necessidade de um mínimo de
esforço para sustentá-la manualmente até a altura das borboletas. Estes dois itens
foram considerados como parcialmente atendidos.
D7 e D8. Com riscos de erros e com riscos ao utilizador. Para a avaliação
deste item considerou-se que a persiana não oferece riscos de erros ou riscos ao
utilizados, porém a guilhotina, pelo peso próprio de suas partes e possibilidade de
queda no manuseio, oferece riscos ao utilizador. Desta forma estes itens são
atendidos parcialmente pelo conjunto (plenamente pela persiana).
8.3.4 Tipologia

As janelas superiores da unidade da esquina (casa nº. 897), tem fachadas
voltadas para as ruas Pedro de Toledo e dos Otonis, apresentando 03 unidades de
janelas da mesma tipologia – enumerada como nº. 01 na chave dicotômica – e
composta por janela de madeira tipo guilhotina na face interna e persiana de enrolar
em madeira com trilhos metálicos na face externa (Figura 74), ambas voltadas para
a Rua dos Otonis. A face da edificação voltada para a Rua Pedro de Toledo
apresenta uma tipologia semelhante para a porta que dá acesso ao balcão,
composta por persiana na face externa e portas de correr na face interna.

Figura 74 - Janela tipo guilhotina com persiana de enrolar
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A Figura 74 representa de forma sintética a janela em duas diferentes
situações de uso, em vista, com a persiana fechada e totalmente aberta; e no corte,
ao lado direito na imagem, a posição da persiana quando abaixada e projetada
como um toldo. Os elementos que compõem o sistema apresentado estão
elucidados de forma mais detalhada a seguir.
8.3.4.1 Elementos de sombreamento e componentes

A janela aqui descrita é composta por uma série de elementos particulares ao
sistema da janela interna do tipo guilhotina e da persiana de enrolar da face externa.
Na Figura 75, as letras indicadas representam componentes e acessórios, cujos
principais estão detalhados na seqüência.

Figura 75 - Janela dupla tipo guilhotina com persiana de enrolar.
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A persiana de enrolar permite uma grande variação de condições de
iluminação natural e ventilação – permitindo que se criem diferentes atmosferas no
ambiente que esta atende, o que influi consideravelmente na qualidade deste. As
finas palhetas de madeira ligam-se umas às outras por grampos metálicos formando
uma esteira, a qual desliza através de uma guia metálica articulada (Figura 76). A
guia, por sua vez é a responsável por dar forma à esteira, que se projeta para o
exterior formando uma proteção semelhante a um toldo é limitada por um braço
articulado que a sustenta nesta posição (letras A e D da Figura 75). O recolhimento
desta persiana é feito por um eixo cilíndrico alojado em uma caixa na parte superior
da janela, enrolando-se ao redor deste, como demonstra no esquema da Figura 76.
O esquema ilustra o acionamento deste mecanismo, de forma manual, por meio de
uma correia engatada em uma polia localizada em uma das extremidades do eixo.
As correias de acionamento manual correm por duas polias, uma na parte inferior,
embutida na parede e a superior no eixo da persiana.
As persianas mais modernas, em alumínio, PVC ou mesmo de madeira,
oferecem opção de acionamento elétrico, acionadas manualmente ou controladas
remotamente.

Figura 76 - Acionamento da persiana por correia.

A esteira formada pela união das réguas de madeira constitui-se no elemento
principal da persiana, conferindo-lhe as qualidades de proteção solar e controle de
iluminação em diversas condições, conferidas pelas diferentes combinações de
abertura e posicionamento em relação ao plano da janela.
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A proximidade das réguas permite iluminação difusa pelas laterais e pelos
interstícios, assim como a ventilação, que também é filtrada pela esteira (Figura 77).

Figura 77 - Persiana, ventilação e proteção solar.

A janela por trás da persiana, do tipo guilhotina, é a responsável pela vedação
completa do ambiente contra as chuvas e ventos que incidem sobre a edificação,
apresentando seus planos deslizantes na direção vertical.
Os planos que deslizam verticalmente são formados por quadros de madeira
com fechamento em vidro liso e são movidos manualmente, levantando-se um ou os
dois planos de cada vez, os quais permanecem suspensos apoiados sobre
borboletas. As borboletas são mecanismos articulados que apóiam cada uma das
folhas da guilhotina, de forma independente, assim como podem permitir o livre
movimento de ambas (Figura 78).

Figura 78 - Borboleta para guilhotina e seus diferentes movimentos.
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8.3.5 Material de construção

A janela é composta de duas partes distintas, porém funcionando em
conjunto, sendo a interna uma janela tipo guilhotina confeccionada totalmente em
madeira (folhas de madeira deslizando verticalmente encaixadas em batentes
também de madeira) com panos das folhas em vidro fixado aos quadros das folhas
por massa de vidraceiro. A porção externa da janela, uma persiana de enrolar, tem
sua parte principal (a esteira), constituída de finas réguas de madeira, unidas umas
às outras por grampos metálicos, de modo a permanecerem formando uma peça
única e flexível, como um tecido. Esta peça desliza por guias metálicas nas laterais
(provavelmente alguma liga metálica à base de ferro ou zinco). As engrenagens que
compõem o mecanismo de enrolar a persiana, situadas na caixa superior, não
puderam ser acessadas para que uma descrição acerca dos materiais pudesse ser
feita, assim como a correia que é acionada para recolher a esteira.
Todas as peças de madeira, assim como os metais que compõem as guias da
esteira e os braços articulados que o movimentam, têm acabamento superficial em
pintura – sendo as metálicas e a guilhotina em pintura brilhante que sugere tinta a
óleo, e as réguas da esteira com aspecto fosco (podendo ser na mesma tinta a óleo
e já não apresentar seu brilho devido o acúmulo de sujeira).
8.3.5.1 Tipo de vidro

Os vidros usados nesta janela estudada são comuns, lisos e incolores, não
apresentando características diferenciadas dos das janelas atuais. Assim como das
janelas anteriores, não se pode afirmar que os vidros dessa residência sejam
importados, nem que sejam os originais desde sua construção.

8.3.6 Partido arquitetônico

A residência foi classificada no grupo de Partido 2, onde foram agrupados
todos os sobrados geminados com semelhantes proporções volumétricas,
aparentando esta se tratar de uma casa de aluguel, como muitas da região.
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Não foi possível identificar a época de construção da residência, havendo
apenas o registro de sua existência em 1958 (Figura 79) e o fato de não constar nos
mapas topográficos da Prefeitura do Município de São Paulo de 1930 (SARA
BRASIL S/A, 1930).
Segundo Lemos (1989), a construção de sobrados de aluguel isoladamente
ou dentro de grandes vilas operárias, consolidou-se na década de 1920 e
prosseguiu em grande ritmo até meados da década de 40, época marcada pelas
construções com referências art déco, o que não se vê nesta edificação. A
construção deste tipo de sobrado geminado, mesmo em menor freqüência,
continuou sendo vista nas décadas seguintes e sendo ainda comum até os fins do
século XX. Segundo Segawa (1997), a partir dos anos 40 e o abandono às
referências art déco deu espaço a arquiteturas modernizantes, porém sem o apreço
aos princípios pegados pelos modernistas dos anos 20, pela necessidade de manter
boas relações com a clientela conservadora, “ignorante ou indiferente, incapaz de
criteriosamente fixar uma preferência arquitetônica”.

Figura 79 - Foto aérea de 2010 e foto de 1958 mostrando edificação existente. (Fonte: Geoportal)

A

arquitetura

de

estilo

indeterminado

desta

residência

sugere

um

descompromisso com a simetria dos estilos classicizantes, com volumetria muito
mais voltada às construções modernistas, porém dotada de elementos decorativos e
texturas, aparentemente herdados do neocolonial simplificado, nos frontões e
molduras das portas de entrada e seu barrado em tijolos aparentes da parte térrea.
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Devido a essas características e em vista das referências, pode-se localizar sua
construção em período entre as décadas 40 e 50 do século XX.
Em relação à janela estudada desta edificação, como já fora mencionado
anteriormente acerca da história das venezianas e persianas, e considerando esta
residência como enquadrada entre as décadas de 40 e 50 do século XX, o modelo
de persiana de enrolar utilizado representa o que havia de mais moderno em
solução de esquadrias com controle de luz e ventilação no Brasil neste período. Os
detalhes característicos deste tipo de janela estão detalhados nos tópicos seguintes.
8.3.6.1 Condicionantes culturais do partido

Já as referências culturais relativas aos modismos da época são apontados
como os principais determinantes do partido arquitetônico adotado – assim como os
toldos da fachada, que provavelmente foram colocados sobrepondo os frontões
construídos sobre as portas de entrada. Não se determinou a referência adotada
para a criação dos toldos e das bay-windows (Figura 80), visto que neste período a
sociedade já se encontrava em contato com diversas formas de referências
arquitetônicas estrangeiras, advindas do cinema, das revistas e da televisão, e dos
próprios estrangeiros (principalmente os italianos), muito ativos na construção civil
em São Paulo.

Figura 80 - Toldos e bay-windows
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8.3.6.2 Condicionantes e determinantes tecnológicas e econômicas do partido

O partido arquitetônico adotado nesta edificação aparenta ter se condicionado
aos recursos econômicos dos proprietários, compatíveis aos fins a que se destinam
– considerando a hipótese de que se tenham construído as três casas geminadas
com intuito de serem alugadas.
A ornamentação somente nas portas de entrada e simples floreiras de
cimento incorporadas à fachada representam tipos econômicos de ornamentos,
assim como a parte inferior da residência em tijolos aparentes.
Os beirais de laje escondendo telhados de fibrocimento ou amianto com baixa
inclinação, e com calhas metálicas em sua extremidade. As calhas podem ser fruto
de intervenção posterior, a julgar pelos tubos de PVC, diferentes dos tubos coletores
metálicos normalmente vistos em casas antigas incorporados à fachada.
Todas estas características mencionadas remetem a uma construção de
classe média com uso de soluções econômicas, sem materiais nobres de
acabamento ou lajes planas usados pela arquitetura modernista das elites. As
janelas por sua vez, em especial as persianas de madeira e as bay-windows, são os
elementos mais elaborados e provavelmente mais caros empregados na construção,
possivelmente os elementos mais emblemáticos e com objetivo de valorizar o
imóvel, reforçando a idéia de ser uma edificação com fins de renda.
8.3.7 Demolição do imóvel – renovação e perda

Durante as coletas de dados para as análises das janelas, esta edificação
encontrava-se em uso, as coletas de dados posteriores e tentativas de acesso ao
interior para verificação dos espaços e análise visual das janelas a partir da
perspectiva dos utilizadores foram frustradas pela interdição do imóvel. A
Companhia do Metropolitano de São Paulo, por necessidade das obras de expansão
e construção de novas estações, desapropriou este e muitos outros imóveis, devido
à construção da Linha Lilás – como mostra a Figura 81, indicado o local como
“espaço declarado de utilidade pública” no website do Metrô de São Paulo.
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Figura 81 - Mapa de imóveis desapropriados, "espaço declarado de utilidade pública". Fonte: Metro, 2010

Assim como muitos exemplares de edificações sacrificadas pelo progresso,
mais uma edificação (como muitas outras) com características singulares, que
compõem, em conjunto com as casas que a cercam, a imagem mental que muitos
habitantes do bairro têm de sua vizinhança. Motivo que reforça a intenção de retratar
e preservar a imagem das edificações existentes até o presente momento, a fim de
registrar a trajetória da região ao longo do tempo e os frutos de sua produção em
suas construções personalizadas, resultantes de sua cultura, suas intenções e
quaisquer razões que as tenham condicionado.
Não se pretende, por parte deste estudo, julgar as edificações dignas de
serem preservadas ou que valham a pena ceder espaço aos projetos de evolução e
desenvolvimento urbano.
Na seqüência, apresenta-se a prancha com os principais detalhes descritos e
referentes aos seis critérios de análise propostos, e, os resultados resumidos dessas
análises.
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Prancha 3 (tipologia 1 – Pedro de Toledo)

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.4

Madre Cabrini – tipologia 17

As janelas da fachada desta residência situada à rua Madre Cabrini
representam a Tipologia nº. 17 da Chave Dicotômica, de abertura do tipo pivotante.
A unidade da direita, em amarelo na imagem (Figura 82), teve sua fachada
totalmente modificada, mas a edificação consistiria originalmente em duas unidades
habitacionais iguais, de fachadas simétricas – ambas com acesso por pátio lateral.
Tipologia e outros critérios de análise seguem detalhados nos tópicos a seguir.

Figura 82 - Casa geminada rua Madre Cabrini

8.4.1 Luz

A janela apresentada não é dotada de elementos de controle solar, tem sua
área envidraçada praticamente total, e sua área permeável à iluminação natural é
limitada apenas pela área da própria estrutura de sua folha e seu esbelto caixilho
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metálico. Esta área envidraçada representa 81,7% da área total do vão que a janela
ocupa.

Figura 83 - Pictograma LUZ tipologia 17

Em relação à integração visual entre o interior e o exterior, a folha pivotante,
situada na porção central da janela, situa-se a uma altura que favorece uma ampla
visualização do exterior, porém por situa-se no alinhamento da calçada, oferece
ampla visão do interior da residência aos observadores externos. Neste caso, devida
a adoção do vidro “opaco” ou “pontilhado”, esta janela não permite comunicação
visual com o exterior quando fechada.

8.4.1.1 Disposição da janela

Em relação ao plano da fachada, a janela encontra-se emoldurada em
conjunto com outra do mesmo tipo, onde as duas formam um par simétrico em
relação ao eixo da fachada (Figura 84). Em relação ao ambiente interno, da mesma
forma estas janelas, em conjunto, encontram-se eqüidistantes das extremidades do
plano e simétricas em relação ao eixo da parede.
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Figura 84 - Janelas simétricas em relação ao eixo da fachada.

Por se tratarem de janelas iguais e estarem emolduradas em conjunto, elas
reforçam a simetria da fachada.

8.4.2 Ar

A permeabilidade ao ar proporcionada por esta janela pivotante é bastante
reduzida, com máximo de 27,2% da área total da janela, pois grande parte desta é
composta de vidros fixos.

Figura 85 - Pictograma AR Tipologia 17
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8.4.3 Ergonomia

A janela estudada, conforme o check-list de ergonomia adotado, atende 75%
dos itens estabelecidos. A forma de análise que levou ao número apresentado é
descrita na seqüência.

Figura 86 - Pictograma Ergonomia Tipologia 17

Segue o check-list com a pontuação dos itens e na seqüência os que foram
considerados atendidos total ou parcialmente. (Tabela 8).
Tabela 8 - Check-list ergonomia Tipologia 17

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

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

Parcial

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.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Total

B

C

(12,5%)

(25%)

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

75%

184

A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 75% dos critérios. Os principais itens responsáveis pelo atendimento
pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos limites
máximos e mínimos confortáveis para usuários em pé, mas o fecho da janela
encontra-se acima da altura de alcance para usuários em cadeiras de rodas.
B3. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados. Considerou-se que o
desenho da janela e o formato e localização de seu único fecho permitem ao usuário
a compreensão clara sobre sua forma de abertura (Figura 87).

Figura 87 - Fecho simples - uso fácil e intuitivo.

C6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço. Os alcances se sua folha e
do fecho são confortáveis e fáceis de serem operados e não requerem força nem
qualquer habilidade específica.
D7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador. Esta janela não oferece
riscos aos usuários, porém não é dotada de nenhum tipo de acessório ou
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mecanismo que impeça que a ação dos ventos provoque fechamentos bruscos
acidentais.

8.4.4 Tipologia

A fachada conta com duas janelas iguais e simétricas, compostas por
caixilhos de ferro tipo cantoneira e chapas soldadas formando abas de vedação e
proteção contra vento e água. Os vidros são fixados aos caixilhos por massa de
vidraceiro.
Conforme a Chave Dicotômica esta janela representa a Tipologia nº. 17, cujo
desenho geral – planta baixa, corte e elevação estão representados a seguir (Figura
88). Os significados das letras indicadas nos desenhos podem ser identificados na
legenda, os principais detalhes seguem ampliados na seqüência.
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A. Vidro opaco
B. Marco em ferro
chumbado na
alvenaria
C. Folha pivotante –
quadro de ferro
D. Aba soldada ao
caixilho
E. Aba soldada à folha
pivotante
F. Trecho próximo ao
pivô desprotegido de
abas de vedação
G. Moldura em
argamassa na
alvenaria
H. Peitoril em alvenaria

Figura 88 - Tipologia 17

Os principais elementos desta tipologia que a caracterizam é justamente a
forma como se fixam os vidros, com massa de vidraceiro, e as abas de vedação dos
encontros com as partes móveis. A esbelteza do conjunto proporcionado por janelas
construídas com este tipo de perfil, cantoneiras metálicas, chumbadas à alvenaria, e
em chapas soldadas (Figura 89).
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Figura 89 - Abas de vedação.

A Figura 89 apresenta, na cor vermelha, a folha pivotante e sua aba de
vedação, que recobre o encontro com a parte fixa da janela. Na lateral direita da
imagem, com hachura em cor azul, está representada a aba de vedação soldada ao
perfil fixo. Este esquema de abas intercaladas gera uma vulnerabilidade na área
próxima ao pivô, razão pela qual uma barreira interna (aba soldada ao quadro fixo)
evita que o acúmulo de água sobre o perfil escoe para o interior (Figura 90).

Figura 90 - Corte mostrando abas intercaladas e barreira de proteção à água

O detalhe da interrupção das abas do marco pode ser visto de forma mais
clara na Figura 91, onde os trechos ampliados da planta baixa da janela ajudam a
compreender melhor os pormenores deste tipo de janela.
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Figura 91 - Planta baixa e trechos ampliados.

Nos trechos ampliados da planta baixa da janela, pode-se notar a forma de
fixação dos vidros, muito comuns para vários tipos de janelas, não só as metálicas
como a maioria das janelas do período estudado.

8.4.5 Material de construção

A estrutura da janela é totalmente construída em chapas de ferro dobradas –
abas de ferro formando perfis de seção em “L”, onde se encaixam os vidros, colados
por sua vez com massa de vidraceiro.
Os marcos metálicos são chumbados na alvenaria, e o acabamento
superficial de todas as peças metálicas é pintado em tinta a óleo.
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8.4.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são translúcidos, incolores e com textura pontilhada – opacos,
segundo a descrição de Albuquerque (1942). Este tipo de vidro foi denominado
VIDRO OPACO - 2, para diferenciá-lo dos demais vidros opacos das janelas
estudadas.

8.4.6 Partido arquitetônico

Esta residência foi classificada neste estudo como pertencente ao grupo de
Partido 1. Suas características em relação ao acesso lateral entre as duas unidades,
as janelas frontais remetem a casas das vilas operárias do final do Século XIX e
início do XX, e mesmo as casas das Vilas Economizadora (BONDUKI, 2004) – as
vilas de casas de aluguel construídas para operários foram freqüentes no início do
século XX, a mútua Economizadora Paulista lançou três vilas, em Cambuci,
Pompéia e Luz, com nove tipos diferentes de casas.
Embora esta residência tenha características semelhantes a residências
comuns no início do século XX, não há registro de sua existência em 1930, no
levantamento SARA Brasil, da Prefeitura do Município de São Paulo (SARA BRASIL
S/A, 1930). A referência mais aproximada de sua data de construção trata-se da foto
aérea de 1958 (GEOPORTAL, 2011), onde se pode identificar sua existência.
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 4 – tipologia 17 – pivotante Madre Cabrini

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.5

Carlos Petit – tipologia 14

As casas geminadas situadas à Rua Carlos Petit, formadas por quatro
unidades, possuem janelas e portas semelhantes – com exceção da quarta unidade,
à direita na foto, que se encontra totalmente modificada, apresentando inclusive a
construção de um andar acima. (Figura 92)
A janela estudada, uma das duas janelas centrais da foto, compreende um
exemplar da Tipologia 14 da Chave Dicotômica – uma janela de folhas de abrir para
o interior, sendo as folhas externas em vidro e as internas cegas.

Figura 92 - Casa rua Carlos Petit

Os desenhos, baseados no levantamento da janela, detalhes de sua tipologia
e outros critérios de análise seguem detalhados nos tópicos a seguir.
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8.5.1 Luz

A janela apresentada possui folhas cegas como elementos de controle solar,
cuja abertura não permite grande variação de entrada de luz e ar.
O pictograma apresentado pela Figura 93 indica a proporção de área
envidraçada que permite a iluminação solar direta, com área de 51% da área total da
janela. A julgar pelas folhas da janela propriamente, a área seria maior, porém a
janela é dotada de uma grade externa, com vidro, responsável por uma pequena
redução da área de iluminação.

Figura 93 - Pictograma LUZ tipologia 14

Em relação à integração visual entre o interior e o exterior, as dimensões e
alturas da janela permitem uma ampla visualização do exterior (Figura 94). Sua
altura em relação à calçada priva o ambiente interno dos olhares dos pedestres, e a
grade fixa externa, permite aos usuários manterem as folhas cegas abertas por
períodos maiores e também garantir ventilação sem comprometer a segurança.

Figura 94 - Amplitude visual - grande abertura
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8.5.2 Ar

A permeabilidade ao ar proporcionada por esta janela encontra-se
drasticamente reduzida por seu anteparo externo, composto de um gradil metálico
envidraçado, com pequenas básculas na porção central e aberturas nas laterais e
parte inferior que permitem um total de apenas 16,4% de ventilação em relação à
área total da janela.

Figura 95 - Pictograma AR Tipologia 14

A grade externa envidraçada, provavelmente uma intervenção posterior, como
pode ser visto na Figura 96, obstrui a grande abertura original da janela.

Figura 96 - Área de ventilação reduzida pela vidraça externa
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8.5.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 87,5% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura97)

Figura 97 - Pictograma Ergonomia Tipologia 14

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e, na seqüência
os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente. (Tabela 9).
Tabela 9 - Check-list ergonomia Tipologia 14

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

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)

(25%)

3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Total

B

C

(25%)

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

87,5%
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A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 87,5% dos critérios. Os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos limites
máximos e mínimos confortáveis para usuários em pé ou mesmo em cadeiras de
rodas.
B4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados. As cremonas e fechos
simples das folhas permitem ao usuário a compreensão clara sobre sua forma de
abertura.
C6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço. Os alcances se sua folha e
do fecho são confortáveis e fáceis de serem operados e não requerem força nem
qualquer habilidade específica.
D7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador. Esta janela não oferece
riscos aos usuários, porém não é dotada de nenhum tipo de acessório ou
mecanismo que impeça que a ação dos ventos provoque fechamentos bruscos
acidentais.

8.5.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 14, segundo a numeração da Chave
Dicotômica. Neste exemplo, esta se apresenta da seguinte forma: composta por
duas folhas de abrir cegas internas, com abertura para o interior, duas folhas de
vidro externas, com abertura também para o interior. Esta janela possui um
elemento fixo externo, provavelmente adicionado à edificação em algum momento
posterior a sua construção, pode se sugerir que por razões de segurança, composto
de perfis metálicos tipo cantoneira, fixados diretamente à alvenaria, com vidros fixos
em sua parte frontal e aberto nas laterais e parte inferior. Este elemento possui
quatro aberturas basculantes em sua parte central para aumentar a área de
ventilação.
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A representação gráfica, com base em levantamento no local, pode ser vista
na Figura 98 e seus pormenores na seqüência.

Figura 98 - Corte e elevação Tipologia 14

A forma de representação apresentada, busca mostrar, sinteticamente em
uma única elevação, todas as camadas sobrepostas, de forma a visualizar como
estão dispostas as básculas da grade externa, do lado esquerdo da elevação podese ver a folha de vidro em frente à folha cega de madeira.
Os detalhes de carpintaria dos batentes, das venezianas e do peitoril são
semelhantes a outras janelas de madeira deste estudo, porém com um acabamento
simplificado, aparentando por sua rusticidade se de um padrão inferior aos das
janelas anteriormente apresentadas.
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As folhas cegas, da parte interna da janela (Figura 99), são formadas por um
fechamento de lambris com encaixes semelhantes a de tábuas de forro ou
assoalhos, do tipo macho-e-fêmea. Os encontros entre as folhas (as de vidro e as
cegas) são cobertos por uma peça de madeira na extremidade de uma das folhas,
com função de vedar a junta da janela – detalhe conhecido como “mata-junta”.

Figura 99 - Planta janela tipologia 14

O corte apresentado a Figura 100 apresenta o detalhe do peitoril da janela,
com pingadeira semelhante a já apresentada no exemplo da Tipologia 06, porém
com linhas mais simples e menos trabalhadas.

Figura 100 - Corte Tipologia 14
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8.5.5 Material de construção

Os batentes da janela, as folhas envidraçadas e as folhas cegas são todos
em madeira, não se pôde identificar o tipo ou a originalidade das partes, não foi
notada coloração diferenciada que acuse substituição de partes. A madeira
apresenta superfície envernizada, desgastes nas extremidades, algumas manchas
na parte inferior das folhas, mas aparentam estar em perfeitas condições de uso. A
grade externa, aparentemente muito mais recente do que a edificação, é construída
em perfis metálicos tipo cantoneira e seus vidros são fixados por meio de massa de
vidraceiro. O acabamento superficial das peças metálicas é fosco – pintura cinza
fosca de natureza não identificada.
8.5.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos, incolores, e seu aspecto aparenta ser tão uniforme quanto
os vidros fabricados atualmente. Não há como assegurar que sejam os mesmos
desde a construção da residência.
8.5.6 Partido arquitetônico

Esta residência, assim como a da Rua Madre Cabrini, foi classificada como
pertencente ao grupo de Partido 1.
A composição da fachada, com sua composição típica das casas operárias
“de porta e janela” (LEMOS, 1989), representa um exemplo das casas geminadas
construídas para serem alugadas, como investimento e para suprir a demanda de
imóveis cada vez mais crescente no início do século XX (final do XIX e início do XX)
devido ao fenômeno da imigração. Apesar de suas características semelhantes a
residências comuns no início do século XX, não há registro de sua existência em
1930, no levantamento SARA Brasil (SARA BRASIL S/A, 1930). A referência mais
aproximada de sua data de construção trata-se da foto aérea de 1958
(GEOPORTAL, 2011), onde se pode identificar sua existência.
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Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 5 – Janela Tipologia 14 rua Carlos Petit

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.6

Corpo de Bombeiros Vila Mariana – tipologia 14
A antiga residência da Família Caruso, situada à Rua Domingos de Morais,

onde funciona atualmente a Sede do Corpo de Bombeiros da Vila Mariana, segundo
a curadoria Museu do Corpo de Bombeiros – que funciona no próprio local – teve
sua construção concluída no ano 1927(Figura 101).
As janelas analisadas desta residência são as correspondentes à Tipologia 14
da Chave Dicotômica. Embora seja classificada pelo tipo de abertura como do
mesmo tipo da janela analisada anteriormente, pode-se notar diferenças em relação
ao padrão de acabamento e estado de conservação.

Figura 101 - Corpo de Bombeiros Vila Mariana

As análises da janela, com base nos levantamentos no local, a representação
gráfica dos pormenores dessa tipologia estão detalhados nos tópicos a seguir.
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8.6.1 Luz

A janela apresentada possui folhas cegas como elementos de controle solar,
a relação entre sua área de panos envidraçados e a área total da janela é de 59% como representado no pictograma (Figura 102). Embora as folhas internas sejam
cegas e não permitam ventilação, as subdivisões dessas folhas permitem que a
abertura seja parcial, o que permite diferentes níveis de iluminação.

Figura 102 - Pictograma LUZ tipologia 14

Em relação à integração visual entre o interior e o exterior, sua distância e
altura em relação à calçada permitem uma ampla vista do ambiente externo, mas a
transparência de seus grandes planos também devassa o interior do ambiente aos
olhares da rua. (Figura 103)

Figura 103 - Amplitude visual e abertura para raios solares
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8.6.2 Ar

A permeabilidade ao ar desta tipologia corresponde a 67,8% de sua área
total, limitada somente pela espessura de sua estrutura e da bandeira superior fixa.
(Figura 104)

Figura 104 - Pictograma AR Tipologia 14

A abertura total de suas folhas permite ventilação abundante, inclusive o que
freqüentemente ocasiona fechamentos acidentais bruscos provocados pelas
correntes de ar – constatadas durante o levantamento no local, favorecidas pela
existência de janelas em outras paredes dos ambientes. (Figura 105)

Figura 105 - Área de ventilação ampla devido abertura total das folhas
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8.6.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 87,5% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 106)

Figura 106 - Pictograma Ergonomia Tipologia 14

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e, na seqüência
os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente. (Tabela 10).
Tabela 10 - Check-list ergonomia Tipologia 14

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

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)

(25%)

3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Total

B

C

(25%)

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

87,5%
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A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 87,5% dos critérios. Os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos limites
máximos e mínimos confortáveis para usuários em pé ou mesmo em cadeiras de
rodas.
B3. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados. As cremonas e fechos
simples das folhas permitem ao usuário a compreensão clara sobre sua forma de
abertura.
C6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço. Os alcances se sua folha e
do fecho são confortáveis e fáceis de serem operados e não requerem força nem
qualquer habilidade específica.
D7. Com riscos de erros, sem riscos ao utilizador. Esta janela não oferece
riscos aos usuários, porém não é dotada de nenhum tipo de acessório ou
mecanismo que impeça que a ação dos ventos provoque fechamentos bruscos
acidentais.
8.6.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 14 da Chave Dicotômica, sendo
composta por duas folhas de abrir cegas internas, com abertura para o interior, duas
folhas de vidro externas, com abertura também para o interior, e, acima destas
folhas uma bandeira fixa envidraçada.
A representação gráfica, com base em levantamento no local, pode ser vista
nas Figuras 107 e 108 e seus pormenores na seqüência. A elevação externa da
janela foi apresentada de forma a dividi-la pelo seu eixo central, mostrando suas
camadas em um único desenho, por esta razão, na porção esquerda da imagem, a
travessa que separa a folha de vidro e a bandeira encontra-se interrompida, no
intuído de mostrar que as folhas internas, de madeira, avançam até o batente

206

superior, não se limitando à altura da travessa. As letras indicadas referem-se à
legenda, apresentada abaixo da imagem.

A. folha cega de madeira com almofada; B. folha de abrir em vidro; C. bandeira vidro fixo;
D. travessa entre bandeira e folha de abrir em vidro; E. moldura em argamassa na fachada;
F. pingadeira na parte inferior da folha de vidro; G. peitoril em alvenaria; H. pingadeira no
peitoril de madeira; I. peitoril interno com acabamento em madeira; J. moldura de madeira
guarnecendo o vão; L..projeção da abertura das folhas.
Figura 107 - Corte e elevação Tipologia 14

Na seqüência, na planta da janela, pode-se verificar a forma de encaixe das
folhas cegas, suas divisões e entalhes, formando as “almofadas”, muito comuns em
portas e janelas antigas, principalmente em edificações de estilos tradicionais. O
encaixe com reentrância nas folhas, que garantem o escurecimento do ambiente, é
próprio deste tipo de janela, pouco empregado atualmente.
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A planta apresenta em linhas tracejadas a posição das folhas quando abertas,
e as letras indicadas referem-se à legenda abaixo do desenho.

A. folha cega de madeira com almofada; B. folha de abrir em vidro; E. moldura em
argamassa na fachada; F. pingadeira na parte inferior da folha de vidro; G. peitoril em
alvenaria; I. peitoril interno com acabamento em madeira; J. moldura de madeira
guarnecendo o vão.
Figura 108 - Planta baixa Tipologia 14

A pingadeira indicada tanto na planta baixa como na elevação (pela letra F),
tem o mesmo desenho das encontradas em outra janela já estudada, está presente
nas venezianas da Tipologia 06, e seu encontro com corte inclinado para vedação
do encontro das folhas segue o mesmo desenho (Figura 109).

Figura 109 - Corte e esquema de encaixe das pingadeiras das janelas
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8.6.5 Material de construção

Os batentes, as folhas envidraçadas e as folhas cegas são totalmente
construídos em madeira Pinho de Riga – madeira freqüentemente importada no
início do Século XX para este tipo de trabalho (LEMOS, 1989) – facilmente
reconhecida pelo desenho de seus veios. As peças de madeira possuem
acabamento envernizado em todas as faces das folhas cegas, e, nas folhas com
vidro acabamento em pintura branco fosco na face externa e verniz na parte interna.
Seus vidros encontram-se fixados com massa de vidraceiro. (Ver Figura 109)
8.6.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos, incolores, e seu aspecto não apresenta diferenças
visíveis dos vidros fabricados atualmente.
8.6.6 Partido arquitetônico

Esta residência classifica-se como pertencente ao Partido 5, pelo seu padrão
de acabamentos e pelas proporções de palacete, como raros exemplares
encontrados na Vila Mariana. O palacete eclético foi transformado em 1955 em
Corpo de Bombeiros e não foram encontrados registros das diferenças que essa
mudança de uso acarretou. A casa não sofreu alterações, as construções anexas
que ocupam o grande terreno e cercam a residência provavelmente substituíram as
possíveis estruturas externas das quais não temos informação – jardins, passeios,
construções.
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 6 - Tipologia 14 bombeiro

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.7

Rua dos Otonis – tipologia 16
A casa geminada da Rua dos Otonis, composta de duas unidades de

moradia, atualmente convertidas em comércio, representa uma tipologia de
edificação muito comum na Vila Mariana. Grande parte dos estabelecimentos
comerciais de pequeno porte da região, como os dessa edificação (clínica e salão de
beleza), ocupam residências adaptadas.
A janela estudada representa a Tipologia Nº 16 da Chave Dicotômica; na
imagem a seguir situa-se no térreo da unidade direita, em vermelho. (Figura 110).

Figura 110 - Corpo de Bombeiros Vila Mariana

As análises da tipologia da janela, com base nos levantamentos no local, a
representação gráfica de seus pormenores estão detalhados nos tópicos a seguir.
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8.7.1 Luz

A janela possui alta permeabilidade à luz solar, não sendo dotada de
elementos de sombreamento, sua estrutura esbelta é a característica principal desta
tipologia e a única barreira solar é sua própria estrutura – que mesmo esbelta, neste
exemplo específico com muitas subdivisões acaba por possuir área maior do que
aparenta. (Figura 111)

Figura 111 - Pictograma LUZ tipologia 16

Em relação à integração visual entre o interior e o exterior, sua altura e sua
transparência permitem um amplo campo visual para o observador interno, e
também por se localizar junto à calçada, permite visão livre do interior ao observador
externo. (Figura 112)

Figura 112 - Amplitude visual e abertura para raios solares
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8.7.2 Ar

A permeabilidade ao ar desta tipologia corresponde a 31% de sua área total
devido a grande parte de suas subdivisões serem fixas. (Figura 113)

Figura 113 - Pictograma AR Tipologia 16

O mecanismo de abertura deste tipo de janela permite grande liberdade no
nível de ventilação, pois as básculas quando abertas “estacionam” em qualquer
ângulo de abertura, desde uma mínima fresta a seu giro máximo de 90°, como
ilustra a Figura 114.

Figura 114 - Vários graus de abertura para ventilação
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8.7.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 87,5% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 115)

Figura 115 - Pictograma Ergonomia Tipologia 16

Segue, na Tabela 11, o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e
na seqüência, os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente.
Tabela 11 - Check-list ergonomia Tipologia 16

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

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)

(25%)

3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Parcial

B

C

(12,5%)

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
Fonte: Elaborado pelo autor

87,5%
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A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 87,5% dos critérios. Os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A2. Alturas e alcances dos comandos e partes móveis dentro dos limites
máximos e mínimos confortáveis para usuários em pé ou mesmo em cadeiras de
rodas.
B3. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados. As alavancas permitem ao
usuário a compreensão clara sobre sua forma de abertura.
C5.

Manuseio

fácil

com

a

necessidade

de

um

pequeno

esforço,

principalmente no decorrer do tempo e acúmulo de camadas de tinta.
D7. Sem riscos de erros, sem riscos ao utilizador.
8.7.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 16 da Chave Dicotômica – composta
por caixilhos metálicos e panos de vidro, com partes fixas e aberturas basculantes.
Esta tipologia tem uso bastante freqüente, encontrada principalmente em áreas de
serviço, sanitários e cozinhas de grande parte das residências da região estudada;
seu mecanismo simples e suas aberturas estreitas conferem sensação de
segurança por funcionarem como grades de segurança. (Figura 116)

Figura 116 - Abertura basculante
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A representação gráfica detalhada, com base em levantamento no local, pode
ser vista na Figura 117, com a elevação, corte, detalhe em planta e detalhe da
abertura em corte. As letras indicadas referem-se aos elementos que compõem a
janela e encontram-se identificados na legenda abaixo da imagem.

A. caixilho de ferro chumbado à alvenaria; B. folha basculante em vidro; C. vidro fixo; D. moldura em
alvenaria; E. peitoril em cerâmica; F. massa de vidraceiro; G. alavanca para abertura e fechamento
das básculas; H. aba externa para vedação da abertura; I. aba de vedação na parte interna.
Figura 117 - Corte, elevação e planta Tipologia 16
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8.7.5 Material de construção

Os caixilhos fixos, os quadros das básculas e os mecanismos de abertura são
totalmente construídos em ferro, com os vidros fixados por massa de vidraceiro e o
acabamento final em tinta a óleo
8.7.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos e incolores.
8.7.6 Partido arquitetônico

Conforme os Partidos-padrão definidos neste estudo, esta edificação encaixase às características do Partido 2, tratando-se de um sobrado geminado de padrão
econômico, composto por duas unidades iguais e simétricas, sem recuos de frente
ou nas laterais.
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 7 - Tipologia 16 – Otonis basculante

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.8

Rua Luis Góis – tipologia 10A
A residência de linhas modernistas, situada à Rua Luis Góis (Figura 118),

apresenta em sua fachada uma seqüência de janelas classificadas na Chave
Dicotômica como Tipologia 10A – um tipo de janela de abertura tipo guilhotina,
embutida na fachada e dotada de um sistema de contrapeso com uso de cabos de
aço.

Figura 118 - Residência Rua Luís Góis.

8.8.1 Luz

A área envidraçada e permeável à luz solar desta janela representa 75,6% do
vão total da janela. (Figura119)

Figura 119 - Pictograma LUZ tipologia 10A
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A janela possui sistema que permite abertura total do vão, pois suas folhas
recolhem-se embutidas na fachada, em espaço existente entre o peitoril interno, de
alvenaria, e um fechamento externo em painel de madeira formando um tipo de
veneziana. Este sistema permite a esta tipologia uma entrada abundante de luz solar
e total contato visual entre o interior e exterior, inclusive a partir dos observadores
externos para o interior da edificação. (Figura 120)

Figura 120 - Vista para o exterior e entrada de luz - Tipologia 10A

8.8.2 Ar

A permeabilidade ao ar desta tipologia corresponde a 97,6% de sua área total
devido ao sistema de abertura total de suas folhas no plano da fachada. (Figura 121)

Figura 121 - Pictograma AR Tipologia 10A
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O sistema de cabos de aço para contrabalancear as folhas permite que estas
parem em qualquer abertura que se deseje, isso facilita o controle de entrada de ar e
luz desta janela. (Figura 122) Neste sistema de cabos de aço, a folha superior e a
inferior funcionam como contrapeso uma para a outra (movimento sincronizado).

Figura 122 - Sistema de contrapeso e vários graus de abertura para ventilação

8.8.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 75% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 123)

Figura 123 - Pictograma Ergonomia Tipologia 10A

Segue, na Tabela 12, o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e
na seqüência, os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente.
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Tabela 12 - 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)

Parcial

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.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Parcial

B

C

(12,5%)

(12,5%)

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

75%

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 75% dos critérios. Os principais itens que foram considerados
parcialmente atendidos:
A2. Altura das folhas da janela compatíveis com os limites máximos e
mínimos confortáveis para usuários em pé ou mesmo em cadeiras de rodas, porém
as janelas precisam ser manuseadas cuidadosamente com as duas mãos para
evitar emperramento, o que dificulta o seu uso para usuários de cadeiras de rodas.
C5. Manuseio fácil com a necessidade de manuseio cuidadoso e uso das
duas mãos para evitar emperramento.
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8.8.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 10A da Chave Dicotômica –
composta por folhas envidraçadas e folhas em veneziana, com sistema de
fechamento tipo guilhotina, com sistema de contrapeso nas folhas e sendo essas
embutidas no plano da fachada. O mecanismo e os componentes que formam essas
janelas estão representados na Figura 124 e seus pormenores a seguir.

A. batente em madeira com cabo de aço embutido; B. folha externa tipo guilhotina com pano em
veneziana de madeira; C. folha interna tipo guilhotina com vidro; D. painel fixo em madeira tipo
veneziana; E. coluna em madeira; F. peitoril externo em madeira; G. projeção janela embutida no
painel; H. peitoril interno em alvenaria; I. peitoril interno com acabamento em madeira.
Figura 124 - Elevação e corte Tipologia 10A (Fonte: Elaborado pelo autor)

Como pode ser observado na elevação composta por duas janelas, as folhas,
tanto as de vidro como as venezianas, quando abertas recolhem-se no espaço entre
o painel fixo externo (D) e a alvenaria (H), permitindo abertura total do vão.
O mecanismo de cabos, como já foi dito anteriormente, faz com que as folhas
sirvam de contrapeso umas das outras, sempre aos pares, fazendo com que o
movimento da folha superior seja sempre simétrico ao da folha superior, ou seja, ao
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empurrar a folha inferior para baixo, a folha superior sobe automaticamente, de
forma sincronizada.
Este tipo de janela, dotado deste sistema é também conhecido como “Janela
Ideal”; segundo alguns profissionais, como o Arquiteto Miguel Vigil (2011), este tipo
de janela era muito utilizado na década de 1950, e ainda presente da década de
1970, época que o arquiteto começou a atuar, e a denominação, segundo Vigil,
deve-se à empresa que as fabricava, a Janelas Ideal. Porém, não houve
comprovação sobre o sistema ser específico desta empresa, com mecanismos
patenteados, visto que existem mais empresas atualmente com o mesmo nome.
Os batentes das janelas possuem um rebaixo por onde deslizam as
guilhotinas, e onde se encontram os cabos de aço que ligam as folhas superiores e
as inferiores. O detalhe ampliado do batente permite visualizar outros elementos que
compõem esta tipologia. (Figura 125)
A. Batente de madeira
B. Folha veneziana
C. Folha vidro
D. Saliência no batente para vedar a
fresta entre a folha
E. Peitoril
F. Massa de vidraceiro
G. Cabo de aço – corre em rebaixo no
batente (sulco)

Figura 125 - Ampliação batente Tipologia 10A (Fonte: Elaborado pelo autor)

8.8.5 Material de construção

Os batentes, os quadros das folhas, e as folhas venezianas são construídos
em madeira com acabamento em pintura branco fosco. Os vidros são fixados aos
quadros por massa de vidraceiro.
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O sistema de cabos e roldanas é todo metálico, os cabos em aço e as
roldanas de liga metálica não determinada.
8.8.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos e incolores.
8.8.6 Partido arquitetônico

Conforme os Partidos-padrão definidos neste estudo, esta edificação encaixase às características do Partido 2, tratando-se de um sobrado geminado de padrão
econômico, composto por duas unidades iguais e simétricas, sem recuos de frente
ou nas laterais.
Não se pôde identificar a data de construção desta residência, porém, podese situar sua construção entre os anos 1930 e 1958 – visto que não consta no
levantamento SARA Brasil (SARA BRASIL S/A, 1930) e consta em foto aérea de
1958 (GEOPORTAL, 2011).
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 8 – Luis Góis – tipologia 10A

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.9

Rua Tomás Alves – tipologia 10A
A residência situada à Rua Tomás Alves (Figura 126) apresenta em sua

fachada quatro janelas classificadas na Chave Dicotômica como Tipologia 10A – um
tipo de janela de abertura tipo guilhotina, embutida na fachada e dotada de um
sistema de contrapeso com uso de cabos de aço.

Figura 126 - Residência Rua Tomás Alves. (Fonte: Autor)

8.9.1 Luz

A área envidraçada e permeável à luz solar desta janela representa 66% do
vão total da janela. (Figura127)

Figura 127 - Pictograma LUZ tipologia 10A (Fonte: Elaborado pelo autor)

A janela possui sistema que permite abertura total do vão, como no exemplo
anterior, porém neste exemplo o elemento de sombreamento difere-se das
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venezianas, aqui substituído por uma treliça de madeira tipo muxarabi. Este
elemento vazado é utilizado tanto nas folhas externas como nos painéis fixos da
fachada, por onde se recolhem as folhas quando abertas. O esquema a seguir
ilustra o efeito deste elemento de sombreamento, que permite passagem de uma
parte da luz pelas suas aberturas, filtrando a luz solar e permitindo entrada de uma
luz difusa. Ainda na Figura 128, um esquema ilustra as folhas recolhidas permitindo
ampla iluminação natural.

Figura 128 - Luz filtrada pela treliça e possibilidade de abertura total - Tipologia 10A (Fonte: Autor)

8.9.2 Ar

A permeabilidade ao ar desta tipologia corresponde a 94% de sua área total
devido ao sistema de abertura total de suas folhas no plano da fachada. (Figura 129)

Figura 129 - Pictograma AR Tipologia 10A (Fonte: Elaborado pelo autor)
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O sistema de abertura é o mesmo da janela “ideal” da janela apresentada
anteriormente (Rua Luis Góis), permitindo grande variação de abertura, e com a
possibilidade de abertura total com suas folhas embutidas na fachada.
As treliças das folhas externas permitem ventilação constante mesmo quando
fechadas, tendo função semelhante à das venezianas. (Figura 130)

Figura 130 - Sistema de abertura total e ventilação através da treliça – Tipologia 10A (Fonte: Elaborado
pelo autor)

8.9.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 75% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 131)

Figura 131 - Pictograma Ergonomia Tipologia 10A (Fonte: Elaborado pelo autor)

Segue, na Tabela 13, o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e
na seqüência, os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente.
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Tabela 13 - 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)

Parcial

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.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Parcial

B

C

(12,5%)

(12,5%)

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

75%

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 75% dos critérios. Os principais itens que foram considerados
parcialmente atendidos:
A2. Altura das folhas da janela compatíveis com os limites máximos e
mínimos confortáveis para usuários em pé ou mesmo em cadeiras de rodas, porém
as janelas precisam ser manuseadas cuidadosamente com as duas mãos para
evitar emperramento, o que dificulta o seu uso para usuários de cadeiras de rodas.
C5. Manuseio fácil com a necessidade de manuseio cuidadoso e uso das
duas mãos para evitar emperramento.
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8.9.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 10A da Chave Dicotômica –
composta por folhas envidraçadas e folhas em treliça tipo muxarabi, de fechamento
tipo guilhotina, com sistema de contrapeso nas folhas e sendo essas embutidas no
plano da fachada. As principais características dessa tipologia podem ser vistas na
Figura 132, a seguir.

A. batente em madeira; B. folha externa tipo guilhotina com pano em treliça; C. folha interna tipo
guilhotina com vidro; D. treliça fixa; E. moldura em argamassa ou estuque; F. peitoril em madeira; G.
peitoril em alvenaria; H. saliência no batente para vedação da fresta; I. cabo de aço embutido em
rebaixo no batente.
Figura 132 - Elevação e corte Tipologia 10A (Fonte: Elaborado pelo autor)
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Por se tratar de uma Tipologia já estudada, as principais características se
repetem, o que a difere do exemplar anteriormente apresentado é seu elemento de
sombreamento – um uso das treliças que remetem os muxarabis, tanto usados
antigamente em São Paulo, e que atualmente se tornaram escassos na paisagem
urbana da cidade.

8.9.5 Material de construção

Os batentes, os quadros das folhas e as treliças, são construídos em madeira
com acabamento em pintura fosca (ou que se tornou fosca). Os vidros são fixados
aos quadros por massa de vidraceiro, assim como na maioria das janelas
estudadas.
O sistema de cabos e roldanas é padrão - todo metálico, cabos em aço e as
roldanas de liga metálica não determinada.
8.9.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos e incolores.
8.9.6 Partido arquitetônico

Não se pôde identificar a data de construção desta residência, porém, podese situar sua construção em período anterior a 1958 – visto que esta consta em foto
aérea de 1958 (GEOPORTAL, 2011).
Esta residência possui formas geométricas e horizontalidade marcantes e
difere das tipologias vizinhas em vários aspectos; da mesma forma que esta nega o
uso de beirais e se mostra, por sua geometria, inclinada às tendências do
modernismo, esta apresenta adornos em pedra, texturas e trabalhos em suas
arestas, além de fazer uso de molduras de desenho tradicional. Embora seu partido
não tenha sido claramente compreendido, dos Partidos-padrão eleitos para este
estudo, esta residência foi classificada no Partido 04, das casas modernistas ou de
características modernas.
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Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 09 – Tomás Alves tipologia 10A

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.10 Rua Pelotas – tipologia 07
O sobrado eclético de classe média situado na Rua Pelotas (Figura 133), é
um exemplo das antigas casas particulares da Vila Mariana, de padrão superior aos
sobradinhos de aluguel, encontra-se afastado das divisas, com jardim frontal, recuos
nas laterais, sendo uma destinada ao automóvel, e espaço nos fundos com edícula.
A janela analisada desta residência é um exemplo da Tipologia 07 – janela tipo
guilhotina com venezianas de abrir na face externa. Os resultados das análises e os
detalhes desta tipologia seguem apresentados nos próximos tópicos.

Figura 133 - Residência Rua Pelotas. (Fonte: Autor)

8.10.1 Luz

A área considerada no pictograma (Figura 134) corresponde à área
envidraçada das folhas da guilhotina, representa 50% do vão total da janela.

Figura 134 - Pictograma LUZ tipologia 07 (Fonte: Elaborado pelo autor)
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Com relação ao contato visual com o exterior, as folhas envidraçadas da
guilhotina permitem amplo campo visual, porém também permitem ao observador
externo vista do interior da edificação.
Quanto às venezianas externas, por serem subdivididas, permitem o uso de
suas folhas de diferentes formas, abrindo-as parcialmente. A veneziana por sua vez,
permite que uma pequena quantidade de luz, de forma difusa, atravesse-a – neste
caso, a cor escura de sua pintura reduz consideravelmente este efeito, pois as faces
entre as réguas da veneziana refletem menor quantidade de luz entre si e,
conseqüentemente, para o ambiente, proporcionando um maior escurecimento. O
detalhe na Figura 135 ilustra essa reflexão da luz solar entre as réguas da
veneziana.

Figura 135 - Vista para o exterior e luz difusa através da veneziana - Tipologia 07 (Fonte: Autor)

8.10.2 Ar

A permeabilidade ao ar desta tipologia corresponde a 43% de sua área total,
correspondente à situação das guilhotinas e das folhas externas de veneziana
totalmente abertas. (Figura 136)
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Figura 136 - Pictograma AR Tipologia 07 (Fonte: Elaborado pelo autor)

As venezianas externas permitem diferentes configurações de ventilação e
escurecimento, podendo ser parcialmente fechadas e reduzindo a entrada de luz
solar sem escurecer o ambiente e mantendo as trocas de ar, ou mesmo fechadas
permitindo uma ventilação através da veneziana.

8.10.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 50% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 137)

Figura 137 - Pictograma Ergonomia Tipologia 07 (Fonte: Elaborado pelo autor)

Segue, na Tabela 14, o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e
na seqüência, os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente.
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Tabela 14 - Check-list ergonomia Tipologia 07

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

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

Parcial

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.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Parcial

B

C

(12,5%)

(12,5%)

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

Nulo
(0%)

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

50%

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 50% dos critérios. Os principais itens que foram considerados
parcialmente atendidos:
A2. Altura das folhas da janela compatíveis com os limites máximos e
mínimos confortáveis para usuários em pé, porém para usuários de cadeiras de
rodas a altura das borboletas da guilhotina e o alcance das carrancas (Figura 138)
na parte externa fogem dos limites confortáveis de uso.
C5. Manuseio fácil com necessidade de um mínimo de força para levantar as
guilhotinas.
D7. Este tipo de janela, em caso de descuido no manuseio, oferece risco de
queda da folha e ferimentos ao usuário.
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Figura 138 - Carranca em ferro tipo "ROMANO" e seu movimento (Fonte: Elaborado pelo autor)

As carrancas (prendedor de janela) chumbadas à fachada da residência
seguram as janelas abertas para que não se fechem pela força do vento. A Figura
138 mostra a carranca em três situações, vista frontal, vista lateral e vista lateral
ilustrando seu movimento para soltar a janela, devendo-se levantar e girar a peça
para poder passar a folha da janela. Este modelo é conhecido por Romano.
8.10.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 07 da Chave Dicotômica – composta
por folhas envidraçadas tipo guilhotina e folhas externas de abrir, articuladas, que se
dobram junto da fachada presas por carrancas. (Figura 139)
A.

Cremona

B.

Veneziana

C.

Carranca

D.

Guilhotina em
vidro

E.

Batente

F.

Peitoril em
madeira

G. Floreira
H.

Figura 139 - Elevação e corte Tipologia 07 (Fonte: Elaborado pelo autor)

Molduras
fachada
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A Figura 139 apresenta a elevação e corte da janela, com indicação de seus
principais elementos. A figura demonstra na elevação a situação da folha externa
fechada, do lado esquerdo da figura, e na porção direita, a representação da folha
externa rebatida na fachada, presa pela carranca. A parte aberta da veneziana
apresenta a guilhotina fechada e indica a posição da borboleta, que sustenta a folha
superior.

B. folha externa – veneziana de abrir; C. carranca; D. guilhotina - vidro; E. batente de
madeira; F. peitoril externo em madeira; G. floreira externa, fixada à fachada; J. mata-junta.
Figura 140 - Planta-baixa Tipologia 10ª (Fonte: Elaborado pelo autor)

A planta baixa da janela representada pela Figura 140 apresenta elementos
característicos deste tipo de janela – os entalhes de carpintaria no encontro das
folhas asseguram encaixes com minimização de frestas, e no encontro das folhas no
centro da janela (J) o detalhe da “mata-junta”, cumpre o mesmo papel, de cobrir a
fresta entre as folhas. A floreira externa, sustentada por apoios tipo “mão francesa”
fixados na fachada, aparenta estar integrada à arquitetura da residência.
8.10.5 Material de construção

Os batentes, os quadros das folhas e as folhas venezianas são construídos
em madeira com acabamento em pintura verde. Os vidros são fixados aos quadros
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por massa de vidraceiro e as carrancas de ferro chumbadas na fachada são
pintados na mesma cor verde das janelas.
8.10.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos e incolores.

8.10.6 Partido arquitetônico

Conforme os Partidos-padrão definidos neste estudo, esta edificação encaixase às características do Partido 3, tratando-se de um sobrado de classe média, com
recuos frontal, laterais e fundos, apresentando edícula e passagem em uma das
laterais para automóvel. A edificação possui características que remetem a estilos
como neocolonial e missões, mas com padrões de acabamento bastante simples – a
julgar pelas molduras e faixas decorativas da fachada, que só adornam a fachada
principal.
Não se pôde identificar a data de construção desta residência, porém, esta
consta no mapa topográfico da Prefeitura do Município de São Paulo (SARA BRASIL
S/A, 1930).
8.10.7 Demolição do imóvel – renovação e perda

Diferentemente da perda esperada da residência da Rua Pedro de Toledo,
que se encontra até o momento interditada e aguardando sua demolição, esta
residência da Rua Pelotas já foi abaixo – não para dar espaço a uma nova e bela
substituta, ou para atender a imperativos do progresso, como no caso do Metrô, mas
para atender a outra necessidade da metrópole, lugar para estacionar seus carros.
(Figura 141)

241

Figura 141 - Casa em 2010 e estacionamento em 2011 (Fonte: Elaborado pelo autor)

Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 10– Tipologia 7, Rua Pelotas.

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.11 Pedro de Toledo – tipologia 17A
As casas geminadas situadas à Rua Pedro de Toledo (figura 142) já foram
alvo desse estudo, analisando outra tipologia. A janela analisada a seguir
corresponde à Tipologia 17A da Chave Dicotômica – janela tipo Bay window de
abertura para o interior. Esta janela é dotada de uma persiana interna de enrolar.

Figura 142 - Casa Rua Pedro de Toledo (Fonte: Autor)

Os desenhos, baseados no levantamento da janela, detalhes de sua tipologia
e outros critérios de análise seguem detalhados nos tópicos a seguir.
8.11.1 Luz

O pictograma apresentado pela Figura 143 indica a proporção de área
envidraçada que permite a iluminação solar direta, com área de 59% da área total da
janela.

Figura 143 - Pictograma LUZ tipologia 17A (Fonte: Elaborado pelo autor)
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A geometria desta janela, dividida em três faces, permite ampliar sua área
permeável e receber iluminação de diferentes direções, como ilustra a Figura 144.
Este efeito também permite ampliar o raio de visão do observador.

Figura 144 - Entrada de luz de diferentes direções e grande raio visual. (Fonte: Elaborado pelo autor)

8.11.2 Ar

A área ventilada desta janela representa menos da metade de sua área total,
37,5% de sua área (Figura 145), porém a disposição de suas aberturas proporciona
diferentes condições de entrada de ar. Como nas representações esquemáticas na
seqüência.

Figura 145 - Pictograma AR Tipologia 17A (Fonte: Elaborado pelo autor)

As aberturas diagonais permitem diferentes possibilidades de fluxo de ar,
sempre dependendo das demais aberturas da edificação. Os esquemas de
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ventilação ilustrados na Figura 146 demonstram os efeitos hipotéticos que as
diferentes combinações de abertura de suas folhas podem proporcionar.

A

B

C
Figura 146 - Diferentes possibilidades de circulação de ar (Fonte: Elaborado pelo autor)

Os esquemas apresentados na Figura 146 ilustram em suas condições
hipotéticas A, B e C algumas possibilidades de circulação de ar, supondo no
exemplo A, a entrada de ar por uma das aberturas, dependendo das correntes de ar
no interior da edificação que outras aberturas possam proporcionar, ou a diferença
de pressão. Nos exemplos A e B, com a mesma configuração de abertura, o que se
supõe é que, dependendo da diferença de pressão e das correntes de ar dentro e
fora do ambiente, essas aberturas podem proporcionar efeitos diversos: com a
simples passagem de ar pelas aberturas interferindo pouco no ambiente interno (B),
ou como efetivamente ventilar o ambiente interno, criando correntes e renovando o
ar interno (C).
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8.11.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 62,5% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 147)

Figura 147 - Pictograma Ergonomia Tipologia 17A (Fonte: Elaborado pelo autor)

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e, na seqüência
os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente. (Tabela 15).
Tabela 15 - Check-list ergonomia Tipologia 17A.

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

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

Nulo

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

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(12,5%)

B

C

(0%)

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

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
Fonte: Elaborado pelo autor

62,5%
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A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 62,5% dos critérios. Os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
A1 e A2. O alcance frontal das folhas da janela, quando abertas, extrapola os
limites confortáveis de uso para efetuar seu fechamento (conforme os parâmetros da
NBR 6090), como ilustra a Figura 148 (A e B), tornando desconfortável a operação
para um usuário em pé e inviável para um usuário de cadeira de rodas.

Figura 148 - Alcances de manuseio Tipologia 17ª (Fonte: Elaborado pelo autor)

B3. Uso fácil e intuitivo, porém com um conflito observado – por menos que
se desenrole a persiana, esta já impede a abertura das folhas de vidro.
C6. Manuseio fácil sem necessidade de esforço. Não requerem força nem
qualquer habilidade específica.
D7. Sem riscos de erros e sem riscos ao utilizador.
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8.11.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 17A, segundo a numeração da Chave
Dicotômica – Janela tipo Bay window de abertura para o interior da edificação. Esta
janela possui em sua parte interna uma persiana metálica de enrolar como elemento
de sombreamento, que pode ser visto representada na Figura 149. A representação
gráfica, com base em levantamento no local, apresenta as principais características
e elementos que compõem esta tipologia.

A. caixilho fixo externo em madeira com fechamento em vidro; B. folha de abrir lateral; C. batente em
madeira; D. peitoril em madeira; E. saliência com pingadeira; F. cobertura em chapa metálica; G. base
da janela em alvenaria ou concreto; H. guia metálica da persiana; I. persiana enrolada; J. Cremona; K.
base da janela em alvenaria ou concreto.
Figura 149 - Corte e elevação Tipologia 17A (Fonte: Elaborado pelo autor)

A forma de representação apresentada, busca mostrar sinteticamente em
uma única elevação todas as camadas sobrepostas, de forma a visualizar como as
folhas laterais (B) se dobram junto da folha fixa frontal (A), e visualizar ao fundo a
persiana de enrolar interna (G).
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Os encaixes das peças e a forma como as folhas se abrem podem ser
visualizados na planta (Figura 150), com indicação de seus principais elementos.

A. caixilho fixo externo em madeira com fechamento em vidro; B. folha de abrir lateral; C. batente em
madeira; D. peitoril em madeira; H. guia metálica da persiana.
Figura 150 - Planta janela tipologia 14 (Fonte: Elaborado pelo autor)

A planta permite visualizar o conflito entre a abertura das folhas da janela e a
persiana, como já mencionado no item Ergonomia.
A persiana possui aberturas para ventilação, conforme o representado
esquematicamente na Figura 151 – uma reprodução aproximada do engate entre os
gomos da persiana.

Figura 151 - Encaixe dos gomos da persiana em chapa dobrada (Fonte: Elaborado pelo autor)
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8.11.5 Material de construção

Os batentes da janela, as folhas, o peitoril e a caixa da persiana são
construídos em madeira, com acabamento em pintura branco fosco. As guias da
persiana e a própria são em chapa metálica (tipo específico não identificado).
8.11.5.1 Tipo de vidro

Os vidros são lisos e incolores.
8.11.6 Partido arquitetônico

Pela classificação adotada por Partidos-padrão, a residência foi classificada
no grupo de Partido 2, como já citado.
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 11– Tipologia 17A, Rua Pedro de Toledo – Janela tipo Baywindow com abertura para o interior.

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.12 Rua Gandavo – tipologia 17B

As casas geminadas situadas à Rua Gandavo n.º 16 (figura 152) apresentam
tipologia bastante comum na Vila Mariana, e sua janela estudada corresponde à
Tipologia 17B da Chave Dicotômica – janela basculante vertical.

Figura 152 - Casa Rua Gandavo – com ampliação das janelas Tipologia 17B (Fonte: Autor)

Os desenhos, baseados no levantamento da janela, detalhes de sua tipologia
e outros critérios de análise seguem detalhados nos tópicos a seguir.
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8.12.1 Luz

O pictograma apresentado pela Figura 153 indica a proporção de área
envidraçada permeável à iluminação natural, com área de 70% da área total da
janela.

Figura 153 - Pictograma LUZ tipologia 17B (Fonte: Elaborado pelo autor)

A janela, de estrutura esbelta, possui grande área envidraçada, que permite
iluminação direta através da abertura das básculas e dos vidros fixos. Os vidros
texturizados proporcionam refração da luz e efeitos de iluminação diferentes dos
vidros lisos e da luz direta que atravessa as aberturas. (Figura 154)
O contato visual entre o interior e o exterior da edificação restringe-se à
pequena área das básculas, mas sua altura permite ao usuário observar o exterior e
dificulta aos observadores externos a visão do interior da edificação.

Figura 154 - Entrada de luz pelas básculas e filtrada pelos vidros fixos e campo visual. (Fonte: Autor)

254

8.12.2 Ar

A área ventilada desta janela 25,7% de sua área (Figura 155), limitando-se
apenas a duas pequenas básculas centrais.

Figura 155 - Pictograma AR Tipologia 17B (Fonte: Elaborado pelo autor)

O sistema de fechamento das básculas, o mesmo já apresentado nas
basculantes comuns (horizontais, Tipologia 17) e composto por alavanca e braços
articulados, permite abertura parcial ou total. Com isso, este sistema de abertura
permite liberdade de níveis de ventilação.

8.12.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 87,5% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 156)

Figura 156 - Pictograma Ergonomia Tipologia 17B (Fonte: Elaborado pelo autor)

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e, na seqüência
os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente. (Tabela 16).
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Tabela 16 - Check-list ergonomia Tipologia 17B.

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

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)

(25%)

3. Uso fácil e intuitivo, porém com algum conflito de uso.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Parcial

B

C

(12,5%)

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

A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 87,5% dos critérios. Os principais itens responsáveis pelo
atendimento pleno ou parcial das questões de ergonomia são:
C5. Manuseio fácil, com mínimo de necessidade de esforço. A necessidade
de esforço aumenta conforme as manutenções no decorrer do tempo provocam
acúmulo de camadas de tinta ou permitem a formação de ferrugem.

8.12.4 Tipologia

Esta janela corresponde à Tipologia Nº. 17B, segundo a numeração da Chave
Dicotômica – Janela basculante vertical. Esta janela não possui elementos de
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sombreamento. A representação gráfica, com base em levantamento no local,
apresenta as principais características e elementos que compõem esta tipologia.
(Figura 157) As letras indicadas no desenho representam os detalhes referenciados
na legenda abaixo da imagem.

„

A. caixilho – cantoneira de ferro chumbada na alvenaria; B. vidro fixo; C. báscula; D. aba para vedação soldada á
parte fixa; E. aba de vedação soldada ao quadro da báscula; F. peitoril em cimento; G. adorno na fachada, em
estuque ou argamassa; H. elemento decorativo na fachada – azulejos embutidos em rebaixo na fachada; I.
alavanca para manuseio da basculante; J. projeção do movimento da báscula.
Figura 157 - Corte e elevação Tipologia 17ª (Fonte: Elaborado pelo autor)

Os elementos apresentados em planta permitem que se compreenda a
vedação dos encontros das folhas por meio de chapas soldadas aos perfis das
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partes fixas e soldadas às folhas basculantes. Neste tipo de caixilho, como a
vedação se faz por chapas internas e externas alternadas, normalmente há um
ponto vulnerável na proximidade do pivô, onde não há aba interna ou externa para
permitir o giro da folha. Este exemplar específico apresenta um pivô mais elevado,
de forma que se permita a inserção de uma chapa como barreira de água, localizada
na linha horizontal do caixilho, abaixo da folha. É o que representa a perspectiva
esquemática da Figura158, com indicação da barreira (K) e de outros elementos da
janela.

E
L

K
N
M

E. aba de vedação soldada ao quadro da báscula; K. aba soldada ao perfil fixo, como barreira de água; L. massa
de vidraceiro; M. vidro; N. Pivô.
Figura 158 - Perspectiva esquemática – detalhe da barreira de água Tipologia 17B (Fonte: Elaborado pelo
autor)

Muitas janelas basculantes e pivotantes, sejam horizontais ou verticais,
apresentam reduzida estanqueidade à água e não possuem barreira (K) semelhante
a esta apresentada na Figura 158.
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8.12.5 Material de construção

Os quadros fixos, as básculas , as alavancas e articulações das básculas são
todos fabricados em ferro – perfis tipo cantoneira ou de “seção L” – com acabamento
em pintura a óleo. Os vidros são fixados por massa de vidraceiro.
8.12.5.1 Tipo de vidro

O vidro usado é incolor, opaco (conforme ALBUQUERQUE, 1942) com
textura de aspecto áspero também conhecido comercialmente como vidro
pontilhado. Este tipo de vidro, como forma de diferencias dos demais vidros opacos
das janelas estudadas, foi classificado como VIDRO OPACO - 2.
8.12.6 Partido arquitetônico

Pela classificação adotada por Partidos-padrão, a residência foi classificada
no grupo de Partido 2, por se tratar de um sobrado geminado de padrão econômico,
como vários inclusive nesta mesma rua.
Não se pôde identificar a data de construção desta residência, porém, podese situar sua construção entre os anos 1930 e 1958 – visto que não consta no
levantamento SARA Brasil (SARA BRASIL S/A, 1930) e consta em foto aérea de
1958 (GEOPORTAL, 2011).
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 12– Tipologia 7, Rua GANDAVO – Janela tipo GUILHOTINA
COM VENEZIANA DE ABRIR EXTERNA.

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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8.13 Rua Nuporanga – tipologia 22
A residência eclética situada à Rua Nuporanga (figura 159) apresenta uma
das tipologias mais freqüentes da região estudada, a Tipologia 22 da Chave
Dicotômica – janela de correr, de folhas envidraçadas e sem elementos de proteção
solar.

Figura 159 - Casa Rua Nuporanga Tipologia 22 (Fonte: Autor)

Os desenhos, baseados no levantamento da janela, detalhes de sua tipologia
e outros critérios de análise seguem detalhados nos tópicos a seguir.
8.13.1 Luz

O pictograma apresentado pela Figura 160 indica a proporção de área
envidraçada permeável à iluminação natural, com área de 86,6% da área total da
janela.

261

Figura 160 - Pictograma LUZ tipologia 22 (Fonte: Elaborado pelo autor)

A janela, de estrutura esbelta, possui grande área envidraçada, obstruída
apenas por seus montantes, trilho e estrutura externa. Por não possuir elementos de
sombreamento em sua composição, exigem meios de controle solar para obter
escurecimento dos ambientes, como cortinas e persianas decorativas. Uma das
razões por este tipo de janela ser muito utilizado é sua característica de não invadir
o ambiente e permitir ao usuário liberdade no uso de persianas e cortinas.
A transparência total deste tipo de janela permite amplo campo visual –
contato do usuário com o meio externo e do observador externo para o ambiente
interno. (Figura 161)

Figura 161 - Entrada de luz por toda a área da janela; amplitude do campo visual. (Fonte: Elaborado pelo
autor)
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8.13.2 Ar

A área ventilada desta janela corresponde a 40,2% de sua área total (Figura
162).

Figura 162 - Pictograma AR Tipologia 17B (Fonte: Elaborado pelo autor)

O sistema de planos de correr possui um aproveitamento máximo de metade
do vão ocupado pelas folhas, no caso desta janela com acréscimo de área não
aproveitada devido à bandeira fixa. O sistema de folha deslizante, por sobreporem
as folhas móveis e as folhas fixas, proporciona um baixo aproveitamento da área do
vão. Uma opção para o uso deste tipo de abertura atingindo um maior
aproveitamento do vão seria o caso onde as folhas deslizam por fora do vão da
janela (embutidas na alvenaria ou deslizando externamente, faceando o vão da
fachada).

Figura 163 - Ventilação Tipologia 22 (Fonte: Elaborado pelo autor)
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8.13.3 Ergonomia

Conforme o check-list de ergonomia adotado, a janela atende 87,5% dos itens
estabelecidos. Segue o pictograma e na seqüência as análises: (Figura 164)

Figura 164 - Pictograma Ergonomia Tipologia 22

Segue o check-list com a pontuação dos itens de verificação, e, na seqüência
os que foram considerados como atendidos total ou parcialmente. (Tabela 17).
Tabela 17 - Check-list ergonomia Tipologia 22.

Princípio

A

Itens de verificação

Atendimento

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

Parcial

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.

Total

4. Uso fácil e intuitivo, sem conflitos observados.

(25%)

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

Total

B

C

(12,5%)

(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
Fonte: Elaborado pelo autor

87,5%
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A análise ergonômica da janela, baseada nos itens do check-list, considerou o
atendimento de 87,5% dos critérios. Este tipo de tipologia atendeu a quase todos os
critérios estabelecidos, exceto um item, que foi considerado parcialmente atendido:
A2. As alturas e alcances dos comandos e partes móveis encontram-se
dentro dos limites máximos e mínimos confortáveis para usuários em pé, mas não
atendem aos alcances máximos confortáveis para usuários em cadeiras de rodas
(segundo os parâmetros da NBR 9050).
8.13.4 Tipologia

A janela corresponde à Tipologia Nº. 22, segundo a numeração da Chave
Dicotômica – Janela de correr. Esta tipologia não possui elementos de
sombreamento, sendo um dos modelos de janelas de maior uso nas edificações
antigas da região e mesmo nas edificações construídas atualmente. Os desenhos,
com base em levantamento no local, apresentando seus principais detalhes e
componentes segue representado na Figura 165.

A. vidro fixo; B. folha de correr; C. marco da janela, em ferro; D. travessa entre bandeira e folhas
janela / trilho das folhas de correr; E. bandeira em vidro fixo; F. peitoril em mármore; G. peitoril
ferro – guia para folhas de correr; H. barrado decorativo em estuque ou argamassa; I. ornamento
decorativo em estuque ou argamassa; J. aba para vedação do encontro das folhas de correr.
Figura 165 - Corte e elevação Tipologia 22 (Fonte: Elaborado pelo autor)
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Os elementos apresentados na elevação externa da janela permitem
visualizar sua tipologia, partes fixas e movimento das folhas. Seguem, em planta
baixa, os elementos de forma ampliada para que se compreenda como são os
encaixes e alguns detalhes desta tipologia. (Figura 166)

A. vidro fixo; B. folha de correr; C. marco da janela, em ferro; F. peitoril em mármore; G. peitoril
ferro – guia para folhas de correr; J. aba para vedação do encontro das folhas de correr; L. massa
de vidraceiro; M. fecho janela de correr.
Figura 166 - Planta e detalhes Tipologia 22 (Fonte: Elaborado pelo autor)

A fixação dos vidros na maioria das janelas estudadas faz uso de massa de
vidraceiro, inclusive esta. Porém, em suas folhas fixas a fixação se dá por meio de
um “baguete” metálico – um perfil metálico de seção quadrada parafusado à aba do
batente (ou marco).
Um elemento característico nesta janela, que é um elemento comum em
muitas janelas desse tipo, é seu fecho.
O fecho tem um funcionamento bastante simples, sendo que as duas partes
cilíndricas funcionam como puxadores das janelas e encaixam-se um ao outro por

266

uma lingüeta. A Figura 167 ilustra o funcionamento desse fecho tão freqüentemente
encontrado em janelas desse tipo de abertura.

Figura 167 - Fecho para janela de correr - Tipologia 22 (Fonte: Elaborado pelo autor)

A parte superior da figura apresenta o encontro das duas folhas de uma
janela de correr. A parte inferior da imagem mostra o funcionamento do fecho em
três situações, da esquerda para a direita: abertos, com a lingüeta recolhida, e no
terceiro momento os dois puxadores encaixados.
Segundo PINHEIRO (2008), o desenho deste tipo de fecho, usualmente
utilizado desde a década de 1930, teria sua autoria atribuída ao arquiteto paulistano
Rino Levi, um dos expoentes da arquitetura moderna Brasileira5.

5

“Em palestra proferida no IAB-SP, o arquiteto Jorge Wilhelm atribuiu a Rino Levi o desenho do fecho
das esquadrias metálicas de correr desde então usualmente utilizadas”. (Maria Lúcia Bressan PINHEIRO, 2008).
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8.13.5 Material de construção

Os quadros fixos, as folhas de correr e todas as demais peças que compõem
a janela são fabricados em ferro ou outra liga metálica não identificada (como no
caso dos fechos, que possivelmente sejam de latão).
Os vidros são fixados nas folhas móveis e nas bandeiras por massa de
vidraceiro. Nas folhas fixas sua fixação se dá por baguetes metálicos parafusados.
8.13.5.1 Tipo de vidro

O vidro usado é liso e incolor.
8.13.6 Partido arquitetônico

Não se pôde identificar a data de construção desta residência, porém, podese situar sua construção em período anterior a 1930 – seu corpo principal, excluindo
parte frontal onde se situa a garagem da residência, pode ser identificado em
levantamento topográfico SARA Brasil de 1930 (SARA BRASIL S/A, 1930). Ver
Figura 168.

Figura 168 - Mapa topográfico de 1930 e imagem de satélite de 2010. (Fontes: SARA BRASIL; Google)

Pela classificação adotada por Partidos-padrão, a residência foi classificada
como pertencente ao Partido 3, por se tratar de um sobrado eclético, não geminado,
considerado em termos econômicos como de padrão médio.
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8.13.7 Reforma X Preservação

Após apresentar duas perdas dentro de um período tão curto e dentro de um
universo de estudo tão pequeno – duas residências demolidas num grupo de treze
estudos de casos – esta residência exemplifica a intenção que alguns proprietários
têm ao reformar seus imóveis com a intenção de valorizá-los, mesmo que muitas
vezes tais reformas tendem a descaracterizar a arquitetura destes. As imagens
representadas nas Figuras 169 e 170 apresentam imagens da residência da Rua
Nuporanga em dois momentos:

Figura 169 - Residência Rua Nuporanga (2010) (Fonte: Autor)

Figura 170 - Residência Rua Nuporanga (2011) (Fonte: Autor)
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A intenção é mostrar como uma reforma, com a nítida intenção de revitalizar
um imóvel, acaba por descaracterizar a edificação. As platibandas modificando as
proporções dos beirais, a cobertura de telhas sobre a laje dos volumes dos fundos, a
descaracterização da porta da sacada. Estas modificações visíveis, sem orientação
específica de profissionais com conhecimento de técnicas de restauro, podem, a
uma primeira vista, valorizar o imóvel e conferir aparência de uma nova construção,
ocultando problemas decorrentes das intervenções e apagando a imagem original
da obra.
A “valorização” aos olhos dos leigos e do mercado imobiliário, se analisada
criteriosamente por especialistas em Patrimônio, podem acusar diferentes
problemas

provocados

pelas

reformas

sem

orientação.

Muito

além

das

características estéticas que deformam a arquitetura, a incompatibilidade dos
materiais e insumos atuais e os materiais originais podem gerar novas patologias
que, ao invés de prolongar a vida útil do imóvel, podem desencadear novos
processos degenerativos. São os casos de tintas, vernizes, argamassas de
diferentes composições e diferentes comportamentos.
Revitalizações mal orientadas podem se passar por reformas bem sucedidas
aos olhos dos leigos, mas escondem as marcas do tempo e apagam a história do
edifício, o ideal em casos de edifícios tomados por patologias e entregues ao
desgaste do tempo é recorrer a orientação específica para reparos compatíveis com
as técnicas construtivas originais, assim como limpeza e conservação adequadas.
Infelizmente a informação e recursos necessários são privilégios de poucos e não há
mecanismos políticos que regulem e orientem reformas deste porte.
Seguem na prancha, os resumos das análises apresentadas, referentes aos
seis critérios abordados.
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Prancha 13– Tipologia 22, Rua Nuporanga – Janela de correr.

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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9

DISCUSSÃO

Em função da coleta de dados realizada durante o presente trabalho, são
apresentados e comentados os resultados obtidos.

9.1

Tipologia
Selecionaram-se para o estudo quatrocentos e três janelas, encontraram-se

entre elas, vinte e um exemplares diferentes de tipologias, das trinta e quatro
propostas na Chave Dicotômica, ou seja, na Vila Mariana encontrou-se 65% do total
das tipologias propostas. (Figura 171)

Figura 171 - Distribuição das tipologias (Fonte: Elaborado pelo autor)

Destaca-se a concentração dos dados coletados em cinco tipologias
principais: 83 janelas de correr, 62 janelas basculantes, 54 janelas tipo guilhotina
com veneziana de abrir externa, 41 janelas de abrir interna com veneziana de abrir
externa, 31 Janelas de correr com persianas, representando 70% da amostragem de
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quatrocentas e três janelas. O resultado apresentado na Figura 171 reflete a
predominância nesta região de cinco tipologias. Não se pode afirmar se esta
preferência tem origem em questões econômicas ou arquitetônicas.

9.2

Luz / Ar
Analisando-se as treze pranchas selecionadas, conclui-se que todas possuem

uma área que permite a passagem da luz entre 50% e 80% de sua dimensão, já a
circulação de ar variou na faixa de 16% a 98%, ou seja, com uma variação de área
muito maior que a área iluminada. Portanto demonstra-se a preocupação com o
aproveitamento da luz natural, já a troca de ar da edificação teve uma variação muito
grande, quesito ajustado caso a caso para cada edificação. Por exemplo: casas com
janelas de pequena área ventilada, mas com maior número de unidades.

9.3

Ergonomia
As questões ergonômicas tiveram, conforme metodologia adotada neste

trabalho, um desempenho de 60% a 85%, por se tratar de janelas com projetos com
mais de cinqüenta anos, pode-se verificar que o projeto adotou soluções adequadas.
As deficiências apontadas neste quesito em muitos casos se relacionam a
prevenção de acidentes, como fechamento acidental e caso a caso pode-se estudar
pequenos ajustes para melhorar a usabilidade dessas janelas.
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9.4

Partido Arquitetônico
Com o estudo do Partido arquitetônico tornou-se viável a analise dos requisitos de ar,

luz e ergonomia, sob o ponto de vista econômico. Ver Figura 172
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Figura 172 - Distribuição dos quesitos de ar, luz e ergonomia em função do Partido Arquitetônico

Apesar de ser uma amostragem com um universo de dados limitado, pode-se
constatar, inicialmente, que as residências de Partido Arquitetônico 4 e 5 possuem
janelas que permitem a troca de ar em maior porcentagem e as de número 1, 2 e 3
com trocas inferiores a 50% de sua área total. Não se pode afirmar que essas
pequenas áreas de ventilação sejam insuficientes para estas residências, pois os
parâmetros legais relacionam as áreas mínimas de ventilação e iluminação da janela
com a área do ambiente interno.
No que tange aos quesitos luz e ergonomia não existe relevante variação
entre os diversos Partidos Arquitetônicos.
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9.5

Materiais
Em função da época em que foram construídas as casas, entre 1920 – 1950,

encontraram-se apenas janelas confeccionadas em madeira e ferro.
Os vidros eram normalmente lisos, encontrando-se variedades de vidros
translúcidos (ou opacos), usados em janelas de ferro – janelas decorativas e
diferenciadas quando em áreas sociais, e basculantes quando em áreas de serviço
ou sanitários.
Poucos foram os vidros coloridos encontrados, e quanto aos vidros lisos, não
foram encontrados exemplos cujo aspecto denote algum diferencial como
irregularidades ou características que sugiram procedência especial.

9.6

Acessórios em Ferro - carrancas, borboletas, alavancas de manejo,
e fechos
As janelas estudadas, sendo metálicas ou de madeira, sempre apresentam

acessórios específicos, em ferro, latão ou outra liga metálica – peças tradicionais,
muitas com vários nomes e sem origem conhecida por falta de material bibliográfico.
Essas peças estão presentes nas edificações antigas e a nomenclatura
popular é conhecida sem origem determinada.

9.6.1Carrancas
Este tipo de prendedor de janela, como já visto, se apresenta em diversos
modelos, variando de modelos fundidos como o romano e até modelos exclusivos
para aquela residência, como o caso da residência da Rua Domingos de Morais.
Estas peças especiais personalizam as residências, fazendo composições em
conjunto com a ornamentação das fachadas.
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9.6.2Cremonas
Neste estudo foi encontrada uma grande quantidade de cremonas cujos
modelos variaram muito pouco, somente em questão de acabamento. Alguns com
alças mais rebuscadas ou caixa mais robusta, ou as presilhas da haste, ora lisas,
ora rebuscadas.

9.6.3 Borboletas
Específicas para apoiar janelas de guilhotina, não foram encontrados modelos
diferentes nem ostensivamente rebuscados como se sabe da existência de modelos
com temas orientais por exemplo. Apenas peças de aparência similar ao que o
mercado dispõe atualmente.
O mesmo pode-se dizer das ferragens comuns como dobradiças.

9.6.4Fechos
Foram encontrados vários modelos, específicos para cada abertura. Assim
como as cremonas para as janelas de abrir, assim são os fechos simples das
janelas de giro, e assim são para as de correr. Acessórios que acompanham cada
tipologia e se reinventam com o advento das novas.
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10 CONCLUSÃO

A Vila Mariana possui um grande acervo de janelas, pois das trinta e quatro
tipologias propostas, encontrou-se vinte e uma presentes nas regiões levantadas,
demonstrando ser um local que deve ser mais detalhadamente analisado,
principalmente pelo fato de que muitas casas visitadas no início deste trabalho,
2010, já foram demolidas.
A adoção dos Partidos-padrão permitiu constatar que requisitos como luz e
ergonomia não são exclusivos de um partido específico, porém destacou que a troca
de ar é mais relevante nos Partidos Arquitetônicos 4 e 5, e menos relevante nos
partidos 1, 2 e 3. Este dado é relativo, podendo necessitar de mais parâmetros para
constatar a validade dessa informação, pois o número de estudos de casos foi muito
restrito para essa estatística. Não se pode negar a hipótese de que as edificações
com janelas pouco arejadas possuam taxas de renovação de ar suficientemente
atendidas também por outras aberturas, ou que as edificações com janelas mais
ventiladas não tenham adotado tais janelas por razões estéticas.
A classificação por Partidos-padrão, usada para agrupar edificações com
características semelhantes e padrões econômicos equivalentes, talvez seja uma
ferramenta de análise a ser aprimorada para outros estudos, desvendando mais
condicionantes e desvendando fielmente os perfis de Casa Paulista de diversas
épocas – tarefa que talvez não seja possível pela mescla cultural que fez a história e
construiu a arquitetura da cidade.
As pranchas adotadas podem ser adotadas como ferramenta de registro a
serem empregadas por entidades de proteção do patrimônio (antes de sua
demolição ou reforma) em função da rapidez e método de coleta de dados. O modo
de registrar as janelas pode ser expandido para os outros elementos da arquitetura.
O material descoberto e produzido nos levantamentos revela que o universo
de estudo possui matéria prima para muitos estudos. A cultura material e a cultura
imaterial do saber fazer são ricas em informações que devem ser registradas. A
cidade se renova, se reconstrói, e, naturalmente evolui, em técnicas, em nova
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produção cultural, e cabe a quem identifica algum valor no patrimônio cuidar e
registrar; dar vida ao que for possível e registrar o que está prestes a ser perdido.
Muitos temas podem ser explorados no intuito de registrar técnicas e
desvendar mais aspectos do saber fazer de outras gerações. Sugere-se que um
universo mais restrito já seria material farto para novos trabalhos, com foco em
portas ou janelas de madeira, revelando seus encaixes, suas formas de montagem
ou até sua efetiva produção – já resultaria em material importante na salvaguarda da
produção popular da sociedade e que são demolidos com tanta velocidade.
Por fim, assim como foi abordada a madeira, recomenda-se que se estudem
outros tipos de materiais, como ferro, ou os acessórios, visto que a diversidade é
grande e os registros são raros.

•

As pranchas podem ser adotadas como ferramenta de registro a serem
empregadas por entidades de proteção do patrimônio (antes de sua
demolição ou reforma) em função da rapidez de coleta de dados e método;

•

O modo de registrar as janelas pode ser expandido para os outros elementos
da arquitetura.
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GLOSSÁRIO

Adobe: tijolo maciço feito em argila (barro), não cozido.
Alhete: “pequeno canal aberto nos peitoris das janelas, para favorecer o
escoamento de águas pluviais.” (CORONA & LEMOS, 1972)
Alizar ou guarnição: 1. moldura que contorna todo o vão de uma porta ou
janela e cobre a junta entre a parede e o batente; 2. “moldura que envolve o remate
no topo e nas laterais de uma porta ou janela.” (CHING, 1999 p.228)
Almofada: “placa retangular, por vezes saliente, que constitui a parte central
da folha de uma porta; painel que forma um trecho ou área distinta na superfície de
uma porta, seja reentrante, saliente ou delimitada por uma moldura.” (CHING, 1999
p.215)
Astrágalo: 1. aba afixada no encontro de duas folhas de uma porta ou janela,
na extremidade da folha, para cobrir a fresta quando estas estão fechadas (podendo
ser lisa ou decorada); 2.“moldura afixada a uma ou ambas as couceiras de junção
de uma porta de duas folhas para evitar correntes de ar ou a passagem de luz,
ruídos ou fumaça.” (CHING, 1999 p. 211)
Baguete: “perfil utilizado para a fixação do vidro ou de painéis nos quadros
fixos, folhas móveis, geralmente encaixados por meios mecânicos nos perfis das
folhas ou quadros, podendo ser removidos para a troca de vidros.” (ABCI, 1991)
Bandeira: folha fixa ou móvel situada na parte superior da porta ou janela,
podendo ser separada por uma travessa horizontal (principalmente na janela).
Batente: 1. O mesmo que marco; 2. elemento fixo que guarnece o vão e onde
se prendem as folhas de uma porta ou janela, constituído de duas ombreiras, uma
verga e um peitoril ou soleira. 3. “Pode ser considerado o rebaixo na ombreira onde
se encaixa a folha de uma porta ou janela de abrir” (FERNANDES, 2004 p.178)
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Borboleta: dispositivo articulado como uma dobradiça fixado ao montante do
marco e que permite o travamento de uma ou duas folhas de uma janela guilhotina
(ABCI, 1991 p.167)
Braço: peça longilínea que acoplada à janela permite articulações e mantém
a abertura do caixilho (ABCI, 1991 p.167)
Buzinote: Duto destinado ao escoamento de águas pluviais em queda livre –
usado em lajes de pequenas coberturas, jardineiras, nichos de janelas tipo
guilhotina, etc.
Caixilho: Nome genérico para estruturas de vedação fixas ou móveis, usado
nas fachadas das edificações para garantir visão do exterior, ventilação, iluminação
e isolamento acústico adequado ao uso do ambiente interno. (ABCI, 1991 p.167)
Canal de dreno: Componente do perfil horizontal inferior dos caixilhos, que
tem a função de coletar a água de condensação ou a proveniente de pequenas
infiltrações pelo quadro, de modo a drená-la para o exterior. (ABCI, 1991 p.167)
Chumbador: Elemento de fixação do contorno das esquadrias em seu vão
nas alvenarias. (ABCI, 1991 p.168)
Cimalha: Saliência da parte mais alta da parede, onde assentam os beirais do
telhado.

Clarabóia: Caixilho para ser utilizado em coberturas, geralmente inclinado.
(ABCI, 1991 p.168)
Contramarco: conjunto de perfis de alumínio chumbados na argamassa, que
dá referencia para o enchimento posterior dos vãos e serve de apoio à instalação
dos caixilhos. (ABCI, 1991 p.168)
Cremona: tipo de trava utilizada em janelas de duas folhas, cuja
movimentação se da por meio de hastes. (ABCI, 1991 p.168)
Cornija: Molduras sobrepostas que formam saliências na parte superior da parede,
porta, etc. (FERREIRA, 2004)
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Couceira (PT): peças verticais dos quadros das folhas das portas, onde são
fixadas as dobradiças ou onde se instalam as fechaduras.
Esquadria: conjunto de caixilhos que compõe o fechamento de um
determinado vão da edificação. (ABCI, 1991 p.168)
Folha: são os painéis principais constituintes do caixilho, podendo ser fixos
ou móveis e conter subdivisões. (ABCI, 1991 p.168)
Gaxeta: junta de vedação pré-moldada com propriedades elásticas, que ao
ser pressionada promove estanqueidade nas folhas ou rebaixos dos panos. (ABCI,
1991 p.168)
Guarnições: 1. Alizares; 2. “outro nome dado às gaxetas, que podem ser de
borracha, plástico, ou do tipo escova, asseguram a vedação do ar, água e ruídos”.
(ABCI, 1991 p.168)
Grapa: Elemento metálico fixado ao contramarco ou marco que permite a
instalação na argamassa da alvenaria.
Janela: Abertura destinada a iluminar e ventilar os ambientes internos, além
de permitir a visão do exterior.
Junção: Lugar onde dois ou mais componentes de uma ou mais janelas
interligam-se com ou sem elementos de junção. Podem ser identificadas em função
da vedação, dilatação e comportamento estrutural dos perfis. (ABCI, 1991 p.168)
Janela

oscila-o-batente

ou

ribalta:

“janela

que

apresenta

duas

possibilidades de funcionamento. Pode tombar ou abrir.” (FERNANDES, 2004 p.179)
Mata-junta: Ripa de madeira usada para tapar juntas de tábuas ou o encontro entre
duas folhas de uma porta ou janela

Ombreira: peça vertical do marco ou batente.
Padieira: ou verga; Peça superior de um batente de porta ou janela.
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Palheta ou tala: 1. cada uma das tábuas que formam as venezianas,
permitindo a ventilação. (FERREIRA, 2004)
Pano: parte central das folhas, emolduradas pelos quadros, geralmente em
placas de vidro ou venezianas, destinado à vedação.
Peitoril: ou parapeito; peça horizontal na parte inferior do vão de uma janela
Pinázio: peças de seção reduzida, utilizadas para subdividir ou quadricular as
folhas e se destinam à sustentação de placas de vidro ou de outros tipos de panos.
(FERNANDES, 2004)
Quadro: conjunto de peças que constituem o contorno (limite) da folha de
uma esquadria. Nas janelas é composto de travessas superior e inferior e
montantes. Nas portas é composto de travessas superior e inferior e couceiras.
(FERNANDES, 2004)
Travessa: 1. elemento horizontal da folha de uma esquadria; 2. “Peça de
madeira atravessada sobre outra(s);” 3.”Viga, trave.” 4. “A parte superior dos marcos
das portas; padieira.” (FERREIRA, 2004)
Verga: o mesmo que Padieira.
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ANEXO A - Casas pré-selecionadas e suas janelas

O mapa a seguir (Figura 173) apresenta as edificações pré-selecionadas
durante as pesquisas de campo, dentre as quais foram escolhidas as janelas para
as análises. Os alfinetes na cor verde indicam as edificações pré-selecionadas e na
cor amarelo as analisadas.
As edificações pré-selecionadas e suas janelas estão apresentadas na
seqüência, na Tabela 18.
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MAPA

Figura 173 - Mapa subprefeitura Vila Mariana - pré-seleção de janelas. (Fonte: Google Maps)

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO SERÁ
SUBSTITUÍDA POR UMA FOLHA A3)
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Tabela 18 - Janelas pré-selecionadas.

PÁGINA SOMENTE PARA
CONTAGEM DO SUMÁRIO
(PARA ENCADERNAÇÃO ESTA
FOLHA SERÁ DESCARTADA E AQUI
COMEÇA A TABELA 18 DO ANEXO)

