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CONECTION: APARTMENTS AND MEDIAS IN BELO HORIZONTE
(MASTER’S DEGREE DISSERTATION PRESENTED AT ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - USP)
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ABSTRACT

THE RECENT EVOLUTION OF THE MODUS VIVENDI AND THE CURRENT BEHAVIOR TENDENCIES OF URBAN
POPULATIONS MAY DIRECTLY RESULT FROM THE WIDE NETWORKING POSSIBILITIES OFFERED BY A NUMBER OF
NEW MEANS OF COMMUNICATION INSERTED INTO PRIVATE LIVING SPACES. THEREFORE ONE INTENDS TO VERIFY
THE ADEQUACY OF CONTEMPORARY APARTMENT ARCHITECTURE TO SUCH NEW MEDIA AND THE RESULTING
USER’S DEMANDS. THIS WORK IS BASED UPON STUDIES ON THE ORIGINS OF HIGH-RISE DWELLINGS AND ON
THE HISTORY OF THE MEDIA IN THE HOME, BOTH RELYING ON A METICULOUS EMPIRICAL ANALYSIS OF THE
APARTMENT BUILDINGS PRODUCTION THROUGHOUT THE TWENTIETH CENTURY. FOR THAT MATTER A SAMPLE
OF THE RECENT APARTMENT BUILDING PRODUCTION IN BELO HORIZONTE HAVE BEEN ANALYZED, REFLECTING
ON THE EFFECT OF PROJECT DECISION ON THE POSSIBILITIES OF USAGE OF SPACE.

AS A RESULT ONE HAS THE EVIDENCE OF THE MAIN TECHNICAL AND PROJECTUAL FACTORS THAT DEFINE
CONTEMPORARY APARTMENT, CONSIDERING THE FLEXIBILITY POTENTIAL OF THE BUILT ENVIRONMENT.

THE
THIS REFLECTION MAKES IT POSSIBLE TO REVIEW PROJECT CRITERIA AND EVENTUALLY REDESIGNING PRIVATE
SPACE IN HIGH-RISE DWELLINGS, IN ORDER TO HELP THE REAL ESTATE MARKET PRODUCTION MEET THE USERS’
DEMANDS.

KEYWORDS: APARTMENTS, NETWORKING, MEDIA, ARCHITECTURE, FLEXIBILITY.
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CONEXÃO: APARTAMENTOS E MÍDIAS EM BELO HORIZONTE
(DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA À ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - USP)
ANGELA PINHO
SÂO CARLOS, 2005

RESUMO

CONSTATADA A EVOLUÇÃO RECENTE DOS MODOS DE VIDA E AS ATUAIS TENDÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
DOS HABITANTES DAS GRANDES CIDADES, ATRIBUÍVEIS, EM CERTA MEDIDA, À POSSIBILIDADE DE CONEXÃO
RESULTANTE DA INSERÇÃO DE MÍDIAS NO ESPAÇO PRIVADO DA HABITAÇÃO, BUSCA-SE, COM ESSE TRABALHO,
VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA DOS APARTAMENTOS CONTEMPORÂNEOS ÀS DEMANDAS ADVINDAS
DESSE PROCESSO. ESTUDOS SOBRE AS ORIGENS DA HABITAÇÃO VERTICALIZADA E A HISTÓRIA DAS MÍDIAS
NO ESPAÇO PRIVADO DA HABITAÇÃO ORIENTAM UMA OBSERVAÇÃO EMPÍRICA CUIDADOSA DA PRODUÇÃO DE
APARTAMENTOS, COM O OBJETIVO DE CONHECER MAIS PROFUNDAMENTE OS ASPECTOS DESSA PRODUÇÃO
RELACIONADOS À DEFINIÇÃO DO ESPAÇO CONSTRUÍDO. PARA ISSO, SÃO ANALISADOS ALGUNS EXEMPLARES
DA PRODUÇÃO RECENTE DE APARTAMENTOS EM BELO HORIZONTE, COM UMA REFLEXÃO SOBRE A INFLUÊNCIA
DAS DECISÕES DE PROJETO NAS POSSIBILIDADES DE USO DOS ESPAÇOS.

COMO

RESULTADO DO ESTUDO SÃO EVIDENCIADOS OS PRINCIPAIS FATORES DE ORDEM TÉCNICA E
PROJETUAL QUE INFLUEM NA DEFINIÇÃO DO APARTAMENTO CONTEMPORÂNEO, RELACIONANDO ESSES FATORES
AO POTENCIAL DE FLEXIBILIDADE DO ESPAÇO CONSTRUÍDO. ESSA REFLEXÃO, FUNDADA NO CONHECIMENTO DOS
FATORES QUE DETERMINAM A PRODUÇÃO ATUAL DE APARTAMENTOS, CONSTITUI SUBSÍDIO PARA POSSÍVEIS
REDESENHOS OU PARA UMA REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PROJETO DO ESPAÇO PRIVADO DA HABITAÇÃO
VERTICALIZADA, DE MODO A POSSIBILITAR UMA APROXIMAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
E AS DEMANDAS DO USUÁRIO.

PALAVRAS-CHAVE: APARTAMENTOS, CONEXÃO, MÍDIAS, ARQUITETURA, FLEXIBILIDADE.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

As novas mídias que, principalmente a partir da última década do século XX, apresentam uma
tendência cada vez maior de onipresença no cotidiano dos indivíduos, têm sido alvo de estudos os
mais diversos, sob as mais variadas formas de abordagem.
De acordo com NGUYEN e ALEXANDER1 a qualiﬁcação das principais tecnologias como
mídias decorre de sua aplicação como extensões para habilidades biológicas. MCLUHAN (1971),
considera que a própria habitação, enquanto abrigo, pode ser uma extensão dos mecanismos corporais
de controle térmico – uma pele ou roupa coletiva.2
A crescente popularização do uso dessas novas mídias pode ser considerada uma decorrência
da busca natural dos seres humanos de explorar e ampliar os limites dos sentidos imediatos. Uma
nova ordem sensorial é provavelmente fator de mudanças culturais, as quais certamente vão se reﬂetir
nos modos de vida e nas formas de habitar o espaço construído. Dentro desse universo, o espaço
privado da habitação constitui objeto de estudo de especial interesse, seja por fazer parte da vida da
grande maioria dos indivíduos em nossa sociedade, seja pela importância objetiva e subjetiva que
representa para estes.
O arquiteto Witold Rybczynski e o ﬁlósofo Gaston Bachelard parecem compartilhar a percepção
da importância do espaço privado da habitação para o indivíduo. Bachelard nos apresenta, numa
reﬂexão ﬁlosóﬁca sobre a poética do espaço, a riqueza de signiﬁcados que cada elemento constituinte
da casa pode adquirir para o indivíduo que a habita. Rybczynski, por outro viés, analisa a construção
de conceitos relacionados ao espaço privado da habitação, tais como intimidade, privacidade,
domesticidade, estabelecendo um paralelo entre esses conceitos e a conﬁguração interna da casa ao
longo da história.
Historicamente a casa pode ser considerada quase sempre como muito mais do que um abrigo,
assumindo valores simbólicos de grande relevância para seus habitantes, independentemente de
tamanho, conﬁguração ou classe social. De acordo com BACHELARD (2000), o espaço habitado
transcende o espaço geométrico.
1

http://members.fortunecity.com/cibercultura/index.htm Cibercultura on line. Contribuições à crítica da razão
tecnológica. Publicação eletrônica da disciplina BIB2001 (Ufrgs). Vol. 2 [2002-II] Políticas do Ciberespaço.
Dan Nguyem & Jon Alexander: O surgimento do tempo ciberespacial. Site consultado em 19/6/2004. Do
original: Dan Thu Nguyen and Jon Alexander.”The Coming of Cyberspacetime and the End of the Polity.”
Rob Shields (ed). Cultures of Internet:Virtual Spaces,Real Histories,Living Bodies. (London: Sage 1996), pp.
99-124.
2

McLuhan, M. Os meios de comunicação como extensão do homem. São Paulo: Cultrix, 1971. Tradução D.
Pignatari.
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O mesmo autor observa que o bem-estar devolve-nos à primitividade do refúgio. Mas
todos esses estudos se referem à casa no sentido que hoje conhecemos como residência unifamiliar.
Observamos, entretanto, que uma parcela considerável da população das grandes cidades brasileiras
costuma habitar apartamentos, e não casas. Seja pela necessidade, ainda prevalente, de habitar em
local próximo aos centros de interesse do cotidiano, seja por questões de segurança, praticidade,
economia, ou tantos outros motivos, o fato é que o edifício de apartamentos é a realidade de moradia
de um número muito grande de pessoas, distribuídas em grupos domésticos de perﬁs variados, ainda
que predomine a família nuclear.
O edifício de apartamentos e a residência unifamiliar são modalidades de habitação cuja
realização apresenta diferenças em inúmeros aspectos, desde a iniciativa de produção, passando pela
concepção de projeto, processo produtivo, agentes envolvidos na produção, até a interação do usuário
com o espaço construído. Entretanto, pode-se supor que o usuário espera encontrar no apartamento
valores semelhantes aos historicamente atribuídos à casa.
Considerando a multiplicidade e complexidade dos fatores inerentes ao processo de concepção
e produção de edifícios de apartamentos, procura-se, neste trabalho, estabelecer um olhar mais atento
sobre o espaço privado da habitação verticalizada, analisando o resultado da produção desse espaço
para o usuário ﬁnal. O desenvolvimento deste estudo se faz a partir da análise aprofundada de alguns
exemplares da produção contemporânea de edifícios de apartamentos em Belo Horizonte, com atenção
para os aspectos técnicos e projetuais e suas repercussões nas possibilidades de uso do espaço.
O foco desse estudo se concentra nos apartamentos destinados às classes de poder aquisitivo
médio a alto, considerando-se ser este o meio onde primeiro se veriﬁca a assimilação das principais
inovações relacionadas ao agenciamento do espaço e a novas tecnologias de comunicação e
informação. No entanto, a compreensão dos fatores determinantes da conﬁguração dos apartamentos
contemporâneos permitirá a proposição de novos critérios projetuais aplicáveis à melhoria da
qualidade da moradia de classes menos abastadas.

2

1.2 OBJETIVOS

Veriﬁcar a adequação dos apartamentos
contemporâneos aos modos de vida decorrentes da
inserção de mídias no espaço privado da habitação, e a
inﬂuência dessas mídias nas possibilidades de uso do
espaço.

3

1.3 PERTINÊNCIA DO ESTUDO
Por seu caráter abrangente, a formação do arquiteto oferece uma gama variada de caminhos
possíveis no exercício da proﬁssão. A capacidade de síntese necessária ao proﬁssional da arquitetura,
associada às circunstâncias de seu percurso proﬁssional ou à busca de sintonia entre os trabalhos
possíveis e suas preferências pessoais, leva diferentes arquitetos a atuações tão diversas quanto
projetos urbanísticos, projetos de ediﬁcações, projetos de mobiliário, gerência de processos, e tantas
outras.
Nesse vasto universo da arquitetura, o estudo da produção do espaço privado da habitação
nos parece particularmente instigante, dada a especial importância desse produto da arquitetura para
seu usuário. Esse interesse de estudo pode ser considerado como decorrência natural de um percurso
proﬁssional voltado predominantemente para o trato com o a residência unifamiliar, realizando
intervenções no espaço privado da habitação de indivíduos e grupos domésticos diversos, seja na
produção desse espaço ou na sua adequação a novos grupos ou novas necessidades de um mesmo
grupo doméstico.
Tanto na produção da habitação unifamiliar quanto na adequação ou personalização de
apartamentos, o trato com o usuário ﬁnal permite ao arquiteto um contato muito próximo com as
demandas relativas ao espaço privado da habitação. Essa interação arquiteto X grupo doméstico tornase tão mais rica quanto maior a diversidade de situações atendidas, seja com relação à variedade de
perﬁs e anseios dos usuários, seja com relação à monotonia do repertório de espaços oferecidos pelo
mercado a esses clientes.
O estudo da relação entre demanda e oferta no mercado da produção de apartamentos oferece
a oportunidade de conhecimento dos inúmeros fatores que interferem na relação do indivíduo com o
seu espaço cotidiano, os quais reúnem, além dos aspectos funcionais, fragmentos da história de vida
dos integrantes do grupo doméstico, traços de personalidade que interferem na percepção do espaço,
além de aspectos determinados pela própria concepção do espaço.
É interessante observar que, muitas vezes, a assimilação irrestrita de novos aparatos tecnológicos
e mídias de comunicação e informação não exclui o anseio do usuário por referências históricas
em seu espaço privado3. Percebe-se também que o espaço privado da habitação, tratado de modo
a corresponder às necessidades objetivas e subjetivas do usuário, interfere signiﬁcativamente em
seu cotidiano. Constatada essa possibilidade de interferência, é preciso fazer com que seja positiva,
produtiva. E, para isso, é preciso conhecer o usuário do espaço privado da habitação e o produto que
lhe é oferecido pelo mercado.
A aproximação com o usuário parte da atuação proﬁssional junto a variados grupos domésticos,
por cerca de duas décadas, acrescentando-se a particularidade de serem essas duas décadas ﬁnais do
século XX o período da consolidação de novas mídias como elementos integrantes do cotidiano
doméstico das grandes cidades.

3

Como observa RYBCZYNSKI (2002), Será que esse desejo por uma tradição é um simples anacronismo, ou é um
reﬂexo de uma insatisfação mais profunda com o ambiente que o mundo moderno criou? O que é isto que está faltando
que tanto buscamos no passado?
4

A enorme diversidade de demandas manifestadas por componentes de um universo relativamente
restrito, leva a supor que não pode existir uma única solução de apartamento que se mostre eﬁcaz.
Isso leva a pensar na idéia de personalização em massa como caminho possível. Voltamos então ao
ponto da complexidade de fatores que integram o processo de produção de edifícios de apartamentos,
buscando comopreender o que signiﬁca, efetivamente, personalizar um apartamento, e como uma
possível personalização, vista como adequação do espaço às necessidades e preferências pessoais
do indivíduo ou grupo doméstico, pode ser realizada a partir dos elementos físicos que compõem a
grande maioria dos apartamentos produzidos nas cidades brasileiras.

5

1.4 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA

O objeto desta pesquisa é o espaço construído dos apartamentos. Dada a multiplicidade de
agentes e fatores envolvidos na concretização desse ambiente construído, este trabalho só se viabiliza
a partir de uma abordagem multidisciplinar do tema, e da deﬁnição de dois focos principais de estudo:
mídias e tecnologias que possam integrar o espaço privado da habitação, e apartamentos construídos
para usuários dessas mídias e tecnologias.
O estudo parte de uma seleção bibliográﬁca que busca traçar um pano de fundo consistente
para a análise do objeto, conta com depoimentos de diversos agentes da produção de edifícios de
apartamentos na cidade de Belo Horizonte e de pesquisadores ligados de alguma forma ao tema em
estudo, e conta também com a observação empírica dessa produção, decorrente de duas décadas de
atuação proﬁssional em contato permanente com construtoras e com usuários de apartamentos que
buscam alternativas de adequação do imóvel, seja ele novo ou usado, às suas demandas.
Como toda pesquisa da área das Humanidades, esta não pretende alcançar respostas deﬁnitivas,
mas certamente constitui um passo signiﬁcativo para a compreensão da produção dos apartamentos
contemporâneos, abrindo espaço, pelo conhecimento das limitações impostas ao processo de projeto,
para a proposição de novos critérios projetuais que possam contribuir para a melhoria da qualidade
espacial e arquitetônica dessa produção.
Partindo do pressuposto de que a inserção de mídias e tecnologias de comunicação e informação
no cotidiano doméstico urbano pode inﬂuir nas formas de habitar o espaço privado, consideramos que
uma pesquisa qualitativa pode ser o meio mais adequado para se alcançar os resultados pretendidos.
O nível de aprofundamento necessário para o estudo, por outro lado, nos pareceu mais compatível
com o estudo de caso, de modo que um número reduzido de elementos de amostra pudessem ser
analisados de uma forma mais cuidadosa, propiciando a deﬁnição de um perﬁl mais nítido da produção
atual de edifícios de apartamentos nas principais cidades brasileiras. Numa etapa posterior a este
trabalho, após veriﬁcados os principais determinantes dessa produção, e conhecidas as possibilidades
de sua adequação a novas demandas, poderá ser bastante útil uma pesquisa quantitativa, onde se
poderá veriﬁcar a frequência de incidência dos dispositivos projetuais e construtivos num universo
maior de pesquisa. Mas, neste trabalho, o ponto de partida adequado independe da quantidade de
elementos analisados, sustentando-se mais nos critérios de leitura de alguns exemplares da produção
contemporânea. Com esse ponto de partida, foi iniciada a pesquisa com a busca de fontes de dados
que pudessem atender ao nível de informação desejada.
Mas nem sempre os dados são acessíveis como se espera e, pela grande similaridade que a
maioria dos apartamentos contemporâneos apresentam, consideramos pertinente selecionar aqueles
que deveriam compor o estudo com base principalmente na quantidade e qualidade das fontes e dados
disponíveis. Assim, pudemos ter acesso a projetos completos de alguns edifícios de apartamentos que
apresentam grande similaridade entre si, variando basicamente em termos de localização e número
de dormitórios. Destes, selecionamos como base para a análise pretendida, alguns exemplares que
nos pareceram importantes pela existência de elementos relacionados, por exemplo, à possibilidade
de requaliﬁcações do espaço interno, e dos quais pudemos obter cópias digitais de todos os projetos.
A amostra selecionada não pretende, é importante ressaltar, esgotar um repertório de tipologias, mas
apenas servir de base para a análise de alguns elementos que têm sido recorrentes na maioria dos
apartamentos inicialmente pesquisados.
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Buscando, entre os dados coletados inicialmente, exemplares de apartamentos onde se pudesse
veriﬁcar alguma iniciativa de busca de adequação a novas demandas dos usuários, conseguimos
encontrar alguns casos que de alguma forma se diferenciam da maioria; mas desses, nem sempre
pudemos acessar projetos completos, o que nos levou a formular a análise em tópicos, como se
descreve no início do capítulo três.
Foi uma constante em todo o trabalho a busca do maior número possível de informações
sobre os assuntos pesquisados, para que se pudesse obter um resultado consistente e útil. Dessa forma,
mesmo não tendo sido possível entrevistar formalmente tantos estudiosos e proﬁssionais das áreas
de tecnologia e construção civil quanto pretendíamos no início, buscamos aproveitar sempre que
possível o contato proﬁssional com projetistas de várias áreas, para ampliar os conhecimentos sobre
o tema.
Apresenta-se aqui a relação dos principais entrevistados para a formulação do trabalho. Além
das entrevistas formais realizadas, muitos diálogos informais com proﬁssionais das áreas de projetos,
de tecnologia da informação e de construção civil contribuiram para a construção de um trabalho
consistente e, espera-se, útil para subsidiar pesquisas futuras e eventualmente ações integradas entre
pesquisa e produção.

lista dos principais entrevistados
nome

área de atuação

cargo / título

Alfredo Gontijo de
Oliveira
Angelo de Barreto
Aranha
Antônio
Marcelo
Dávila
Cristina Valle
Hiram Hermes Bogado
Jânio Valeriano
Jean Michel Guillaume

física

professor doutor

empresa
Departamento de física do Instituto de
Ciências Exatas da UFMG
da Cemig

e n g e n h a r i a diretor de tecnologia
elétrica
informação
vendas
coordenador
da
área
comercial
arquitetura
diretora da área de projetos
engenharia civil
superintendente de produção
engenharia civil
empresário da construção civil
tecnologia
de diretor técnico
informação
José dos Santos Cabral arquitetura
professor doutor
Fo.
José Ripper Kós
arquitetura
professor doutor

Maria Lúcia Malard
Renata Guimarães
Romeu Luiz de Castro
Bessa
Rony Rossi Horta

arquitetura
arquitetura
artes plásticas

professora doutora
projetista de arquitetura
professor doutor

engenharia civil

projetista de instalações

Arco Engenharia
Construtora Caparaó
Arco Engenharia
Construtora Paranasa
Intermídia Networks
Escola de Arquitetura da UFMG
Departamento de Arquitetura e
Urbanismo da UFRJ
Escola de Arquitetura da UFMG
Oscar Ferreira Arquietura
School of Art and Design da University
of Illinois at Urbana-Champaign
Efatá Projetos e Serviços

Teodomiro
Diniz engenharia civil
empresário da construção civil Construtora Diniz Camargos
Camargos
Virgílio Almeida
ciência
da professor doutor
Departamento
de
Ciência
computação
Computação da UFMG

da
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1.4.1 MÍDIAS E TECNOLOGIAS
O estudo das mídias e tecnologias envolve tanto a pesquisa bibliográﬁca quanto uma
investigação de ordem técnica, ponto em que as próprias mídias foram utilizadas como canal para
obtenção de dados. Esta aparente facilidade de acesso aos dados coincide com um ponto frágil do
estudo, por se tratar de um tema com alto índice de obsolescência de dados. O risco de se produzir um
trabalho que se mostrasse desatualizado já no momento de sua conclusão exigiu como contrapartida o
aprofundamento do estudo das relações entre essas mídias, seus usuários e o espaço. Assim, pretendese menos informar sobre a existência de determinados recursos tecnológicos, e mais proceder uma
análise da inserção desses recursos no cotidiano doméstico, sob o ponto de vista da espacialidade dos
apartamentos.
Como ponto de partida foi feito um levantamento dos principais equipamentos relacionados
ao cotidiano doméstico e, dentro do possível, dados como data de invenção, lançamento no mercado
mundial ou nacional e atribuição de autoria. As informações obtidas foram organizadas em forma de
uma tabela, em sequência cronológica. Em alguns casos não foram citadas as fontes das informações
relacionadas na tabela, dada a diversidade de fontes consultadas e que, muitas vezes, apresentavam
informações semelhantes. Além disso, muitos equipamentos não tem uma origem ou data de
lançamento únicas, podendo ser desenvolvidos em caminhos paralelos por diferentes iniciativas.
Dada a velocidade em que avançam a indústria de eletro-eletrônicos e as ciências relacionadas
às telecomunicações e informática, torna-se praticamente impossível aﬁrmar como atualizada e
completa qualquer catalogação desse tipo. Diante disso, é importante frisar que a tabela apresentada
se destina apenas a servir como referência de um determinado momento da pesquisa em que esses
dados foram reunidos. Além disso, os dados levantados não se restringem ao campo das tecnologias
de informação e comunicação, pois a extensão a uma diversidade maior de elementos que em
determinados momentos passaram a integrar o interior doméstico contribui para a compreensão da
evolução e das possibilidades de uso desse espaço.
Apresenta-se ao ﬁnal deste trabalho, como anexo, tabela resumo de alguns dos principais
inventos e fatos relacionados a mídias e tecnologias geralmente associadas ao espaço privado da
habitação, e os dados obtidos sobre esses equipamentos. A tabela apresentada pode ser complementada
por dados integrantes do banco de dados do Nomads – Núcleo de Estudos sobre Habitação e Modos
de Vida da Universidade de São Paulo. Dentro desse universo de mídias e tecnologias que integram
o espaço privado da habitação, desenvolve-se no capítulo um deste trabalho uma análise mais
aprofundada da aplicação desses recursos aos apartamentos. A análise não se aprofunda em questões
de ordem estritamente técnica dos equipamentos em si, mas de sua aplicabilidade ao cotidiano.

1.4.2 APARTAMENTOS
O estudo dos apartamentos parte do suporte bibliográﬁco que constitui a base para a
compreensão dos aspectos antropológicos dessa modalidade de habitação, e se apóia em conhecimentos
e estudos técnicos necessários a uma análise mais aprofundada do processo produtivo desse objeto
arquitetônico.
Os dados inicialmente coletados com o objetivo de subsidiar a seleção do objeto de estudo
englobam material publicitário de lançamentos de edifícios de apartamentos relativos ao período
de 2000 a 2004. Esse material foi reunido a partir de visitas a stands de vendas, contato com
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empresas incorporadoras e consulta a veículos de publicidade como jornais e revistas. Em paralelo
foram reunidos projetos obtidos junto a construtoras e escritórios de projetos, sendo alguns em versão
digital, outros impressos, alguns constando somente de planta arquitetônica, outros incluindo projetos
arquitetônicos completos, outros ainda incluindo projetos complementares, outros só de instalações.
Essa variedade de conteúdo dos projetos obtidos constitui um fator diﬁcultador para a formulação de
uma metodologia uniﬁcada de leitura dos projetos
A partir de uma análise preliminar do material coletado, foi feita uma pré-seleção com o
objetivo de reunir os exemplares de edifícios de apartamentos que apresentassem alguma relação
com mais direta com o objeto de estudo, ou seja, a inserção de mídias e tecnologias no espaço
privado da habitação, e as possibilidades de adequação dos espaços às novas demandas dos usuários
dessas mídias. Os dados coletados foram organizados em arquivos digitais, incluindo o maior número
possível de informações. Os folders de vendas foram digitalizados em formato jpg, incluindo todas
as páginas existentes, de forma a possibilitar o desenvolvimento de pesquisas futuras; essa iniciativa
se deve à suposição de que um material gráﬁco desse tipo oferece um leque de informações capaz
de subsidiar diferentes estudos, uma vez que ali se apresenta, além da imagem gráﬁca da planta
do apartamento em si, que compõe a grande maioria dos folders coletados, dados sobre o perﬁl de
grupo doméstico ao qual, supostamente, aquele empreendimento se destina, o tipo de apelo comercial
enfatizado, além de outras informações eventualmente úteis a outras pesquisas relacionadas ao tema.
Arquivos digitais de projetos e desenhos impresso foram arquivadas para inclusão no banco de dados
do nomads.
Tendo em vista a acentuada similaridade entre as plantas de apartamentos das últimas décadas,
decidimos, em vez de reunir o maior número possível de projetos para compor o banco de dados,
buscar o aprofundamento de informações a respeito de um número bem reduzido de empreendimentos,
para estudos de casos. Esse critério se justiﬁca pelo tipo de estudo que aqui se pretende proceder, no
qual não se buscam dados estatísticos sobre a produção de edifícios de apartamentos, mas uma análise
crítica das soluções de projeto e conseqüentes possibilidades de uso dos espaços.
Os principais documentos de apoio utilizados para a pesquisa foram peças publicitárias,
projetos arquitetônicos, projetos de instalações, projetos estruturais, fotograﬁas e planilhas de
avaliação de viabilidade de empreendimentos de habitação verticalizada.
A análise dos edifícios se apóia em estudos sobre a evolução do uso do espaço privado da
habitação, conforme bibliograﬁa apresentada ao ﬁnal, e em estudos sobre a formação da cidade de Belo
Horizonte, onde são consideradas particularidades do modo de vida belo-horizontino e similaridades
com o modo de vida das outras capitais brasileiras.
Nesse aspecto, a cidade de São Paulo é algumas vezes citada como referência para o
estabelecimento dessas similaridades ou diferenças; isso porque, além de ser aquela cidade
sabidamente um pólo gerador de modelo para a produção de apartamentos, este trabalho integra um
conjunto maior de pesquisas do Nomads sobre cidades brasileiras, incluindo São Paulo, e o banco de
dados já estabelecido constituiu oportunidade de acessar informações de grande importância para a
estruturação da pesquisa.
A coleta de dados sobre a produção de edifícios de apartamentos da fase inicial da verticalização
da habitação em Belo Horizonte parte de pesquisa bibliográﬁca realizada através da obra Edifícios de
Apartamentos: Belo Horizonte, 1939-1976, de Luiz Mauro do Carmo Passos. O livro apresenta um
levantamento bastante completo dos edifícios de apartamentos construídos na área central de Belo
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Horizonte entre os anos 1939, data da construção do primeiro edifício residencial na cidade, e 1976,
data da entrada em vigor da LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Belo Horizonte.
Esse recorte ﬁnal coincide com o início de uma nova etapa na produção de edifícios na cidade, quando
preocupações de caráter ambiental e urbano passam a ter respaldo legal através de algumas limitações
impostas pela nova legislação.
A obra de Passos possibilitou o acesso a plantas e fotograﬁas externas de um número
considerável de edifícios, o que de outra forma demandaria altos investimentos de tempo e recursos
ﬁnanceiros, dada a diﬁculdade de obtenção de dados sobre obras já concluídas. Na grande maioria dos
casos, os escritórios responsáveis pela elaboração dos projetos já não existem, e a única fonte de dados
possível é o arquivo de microﬁlmes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que contém apenas
reprodução dos projetos arquitetônicos aprovados à época da construção ou reformas posteriores
igualmente aprovadas. É importante salientar que, embora tenha havido sempre esforço do Município
em exigir a regularização de projetos e obras, nem todas as ediﬁcações possuem cadastro na prefeitura.
São exemplos dessa situação os edifícios Niemeyer e JK, projetados por Oscar Niemeyer, cujos
projetos não foram aprovados na prefeitura à época da construção, dado o caráter excepcional de sua
realização4
Dados relativos a edifícios de apartamentos construídos após a entrada em vigor da LUOS
foram obtidos por diferentes caminhos. O primeiro exemplar importante adquirido foi a planta do
pavimento tipo do Edifício Niemeyer, com lançamento dos projetos de instalações. Cópia heliográﬁca
da planta de instalações foi gentilmente emprestada pela arquiteta Marinela Jacob, antiga moradora
do edifício que teve o cuidado de conservá-la em seu poder como documento de valor. Com o
objetivo de perpetuar esse documento, e diante do compromisso de devolvê-lo à sua proprietária em
curto espaço de tempo, e ainda buscando recompensar a importante contribuição, foi providenciada
a reprodução digital da planta. A cópia heliográﬁca original foi digitalizada através de um scanner,
o arquivo de imagem resultante foi inserido no formado CAD, e todos os traços do desenho foram
refeitos sobre a imagem original, tomando como referência de escala algumas medidas obtidas no
local.5 O arquivo digital resultante foi incluído no banco de dados do Nomads e integra o material de
análise desta pesquisa. O principal valor do documento obtido, além da importância de se perpetuar
o registro de um projeto arquitetônico tão relevante, é certamente o fato de conter informações sobre
as instalações previstas em projeto à época da construção. Essas informações permitiram conhecer
a importância efetiva da televisão e do rádio como elementos de valorização do espaço, dado o
destaque que se imprimiu a esses equipamentos no projeto de instalações.6
Foram obtidos dados relativos a diversos outros edifícios das décadas de 1970 a 1990, aos
quais foram atribuídos diferentes graus de importância, seja pelas características desses edifícios, seja
pela precisão e conﬁabilidade dos dados obtidos.
Os edifícios projetados e construídos a partir da década de 1990, foco principal desta pesquisa,
apresentam diferentes informações disponíveis. Foi realizado um levantamento em pontos de venda
de apartamentos, geralmente localizados no próprio terreno destinado à ediﬁcação, onde foram
obtidos folhetos e outras informações comerciais a respeito dos imóveis comercializados. Por causa
do considerável intervalo de tempo decorrido entre o início da pesquisa e o momento atual, essa
iniciativa possibilitou, em alguns casos, o acesso a informações sobre empreendimentos que, com
obra iniciada no ano de 2002, mas ainda com unidades à venda, hoje já se encontram habitados.
4

Conforme depoimento da arquiteta Marinela Jacob, antiga moradora do Edifício Niemeyer.
Por se tratar de projeto de instalações, não constam no desenho cotas referentes a elementos construtivos.
6
Ver reprodução da planta citada no capítulo 3.
5
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O contato com construtoras e escritórios de projetos e de coordenação possibilitou a obtenção
de cópias digitais ou impressas de diversos projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações,
material de grande valia para a análise de apartamentos proposta nesta pesquisa.
A principal diﬁculdade de estabelecer critérios uniﬁcados de análise dos projetos estudados
se refere aos diferentes conteúdos de cada projeto obtido. Para os edifícios antigos, da fase inicial
de verticalização da habitação em Belo Horizonte, foram obtidas plantas impressas sem escala, sem
layout, e sem elementos de estrutura e instalações; do Edifício Niemeyer foi obtida cópia de uma
planta de instalações, impressa na escala 1:50, da qual se pode extrair informações consistentes sobre
a localização dos pontos de instalações elétricas e hidráulicas, mas que não oferece dados precisos
sobre a solução estrutural do edifício. A veriﬁcação in loco permite supor a distribuição dos pilares
nos pavimentos tipo, mas não foi encontrado registro documental desse projeto.
Com relação aos edifícios contemporâneos, os dados obtidos também são muito variados.
Do edifício Áquila e do Edifício Giorgio Vasari, foram obtidos arquivos digitais de todos os projetos,
na fase de projeto pré-executivo; do Edifício L’Adresse, foi obtido somente um livro contendo todas
as opções de planta com layout, colocadas à disposição dos compradores na época do lançamento
do empreendimento; do Edifício Palazzo Corsini, foram obtidos todos os projetos, arquitetônico,
estrutural e de instalações, mas em fase de anteprojeto.
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CAPÍTULO I

2 MÍDIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO PRIVADO DA
HABITAÇÃO

2.1 ABERTURA
A sociedade contemporânea tem assistido a alterações importantes nos modos de vida e,
conseqüentemente, nas formas de habitar o espaço construído. As razões dessas mudanças certamente
têm origens diversas, relacionadas tanto a fatores sócio-culturais como ao estágio de desenvolvimento
tecnológico. Diversas áreas de estudo podem se nutrir dessa realidade para o desenvolvimento de
pesquisas, e pode-se aﬁrmar a necessidade urgente de um reposicionamento frente a essas novas
realidades. Dentre os enfoques possíveis está o da arquitetura, área de estudo que inclui a atribuição
de conceber o espaço destinado à vida cotidiana, particularmente urbana. Pela inserção desse trabalho
no âmbito da arquitetura, o conhecimento desse processo de mudanças interessa aqui como subsídio
para uma produção adequada a essa nova realidade. Para alcançar esse objetivo, é importante conhecer
e situar o problema em estudo dentro do contexto histórico que culmina nessas recentes mudanças.
Aﬁnal, pode-se considerar o momento atual como um ponto de ruptura em relação a uma
estabilidade anterior relacionada ao espaço privado da habitação? As recentes alterações veriﬁcadas
nos modos de vida e nas formas de habitar o espaço construído nas grandes metrópoles incitam à
busca do conhecimento mais aprofundado das origens desses novos comportamentos e da relação
entre esse novo habitante da metrópole e a produção da habitação a ele destinada.
Este capítulo propõe uma discussão sobre a evolução recente do espaço doméstico e sua relação
com os avanços tecnológicos que integram, de alguma forma, o cotidiano de seus habitantes. A análise
aqui desenvolvida inclui tanto a realidade brasileira quanto de outros países do mundo ocidentalizado,
o que permite estabelecer pontos de semelhanças e diferenças que auxiliam na compreensão desse
processo evolutivo.
Mais do que analisar os aspectos físicos da habitação, pretende-se compreender como os
membros do grupo doméstico interagem entre si, com o ambiente da habitação, e com seu exterior.
Para isso, serão consideradas aqui mídias e tecnologias de informação e comunicação que, direta ou
indiretamente, inﬂuem nessa interação. Mesmo considerando a comunicação um aspecto central das
relações intra e extra-grupo, é importante analisar também os fatores que contribuem para a interação
do grupo doméstico com o seu ambiente. A análise da evolução recente do espaço doméstico certamente
contribuirá para se estabelecer uma relação entre a complexiﬁcação das relações intra-grupo e a
crescente assimilação de equipamentos mediadores da comunicação e da troca de informações nesse
ambiente.
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Inovações tecnológicas recentes, agregadas ao espaço privado da habitação - como por exemplo
a automação residencial e a Internet -, têm sido vistas, por olhares menos atentos, como um fato
novo no contexto da vida doméstica, vinculado a fenômenos também considerados recentes, como a
globalização de mercados e de costumes, e as facilidades de comunicação rápida à distância. Entretanto,
se procurarmos pelas origens dessa forma atual de equipamento da moradia, perceberemos que muitos
dos recursos de que hoje dispomos como facilitadores da comunicação e do trabalho doméstico têm
sua origem num passado bem distante. É nesse sentido que, ao tratarmos do assunto da comunicação
e informação no espaço doméstico, a busca por bases dos modos de habitar desse passado, que se
consolidaram e se transformaram até os nossos dias, pode revelar-se bastante pertinente.
Diversos aspectos direcionam nossa atenção para o período ﬁnal da Idade Média européia e
início da Renascença. Alterações importantes nos modos de vida e nas formas de habitar o espaço
doméstico, veriﬁcadas nesse período, parecem constituir um referencial importante para a compreensão
das recentes mudanças observadas nos modos de vida domésticos da sociedade dos séculos XX e
XXI. O ﬁnal da Idade Média pode ser considerado o período em que, pela primeira vez, se observa
uma transição entre o caráter público da moradia, estabelecido até então, e o surgimento de valores
que, a partir dali, estarão cada vez mais associados à habitação, tais como privacidade, domesticidade,
conforto.1

2.2 MORAR COM A FAMÍLIA EXTENSA:
BASES PARA O HABITAR CONTEMPORÂNEO
Como observa TRAMONTANO (1998), os modos de vida correspondentes, na Europa, ao
período medieval, encontram paralelo, no Brasil, em um momento posterior que corresponde aos
primeiros momentos do período colonial. Esse modelo prevaleceu até o início da industrialização no
país, situado em torno do ﬁnal do século XIX e início do XX, quando teve início um deslocamento de
população em direção aos pólos industriais, concomitantemente à nuclearização da família.
A valorização do papel do indivíduo dentro do grupo familiar, e de seu espaço no contexto da
habitação, era uma questão desconhecida do homem da Idade Média. A partir do reconhecimento de
um mundo interior do indivíduo, e do desenvolvimento de conceitos como auto-consciência, autoconﬁança e auto-estima, é que se torna possível a evolução do conforto doméstico nos moldes como
hoje conhecemos. A tendência atual de superequipamento dos quartos dos adolescentes das classes
privilegiadas, ou de criação de instâncias individuais nas suítes de casais, com separação dos closets
e banheiros de cada um, pode ilustrar uma forma diametralmente oposta de tratamento da questão
da individualidade no ambiente doméstico. Entretanto, muitas características da habitação medieval
ainda encontram paralelo nas residências contemporâneas, como se pode observar no conceito de loft,
amplamente utilizado nos dias de hoje pelo mercado imobiliário das grandes cidades do país.
As atividades realizadas no espaço doméstico medieval tinham um caráter predominantemente
público, incluindo o dormir, o despertar, o trabalho, a convivência da família extensa. Essa família
extensa, modelo de grupo doméstico vigente também no Brasil colonial, é descrita por TRAMONTANO
(1998):
1
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Este grupo medieval compunha-se – na França, no Japão e mesmo no Brasil dos primeiros
tempos coloniais – de familiares, empregados e aprendizes sob a tutela de um pai-patrão
proprietário dos meios de produção, todos morando na casa onde se sobrepõem, em muitos
casos, em um único grande cômodo, habitação, local de trabalho e espaço aberto ao
público.
A compartimentalização dos espaços na moradia medieval não correspondia a critérios
funcionais, pelo menos dentro dos conceitos hoje difundidos, até porque a própria idéia de função,
ligada ao uso dos espaços, só seria forjada a partir da Renascença, devendo consolidar-se apenas na
chamada segunda revolução industrial, do século XIX. Essa concepção espacial interna da moradia,
completamente desprovida de privacidade, permitia uma comunicação absolutamente ﬂuída, uma vez
que todos os integrantes do grupo doméstico tinham acesso aos diversos âmbitos da vida familiar.
A maior parte do período medieval foi marcada também pela pequena quantidade de cidades. O
acesso e a posse de toda a riqueza cultural eram restritos à nobreza e ao clero, eventualmente a ricos
comerciantes, que dominavam as classes incultas, em grande maioria ruralizadas.
Coincidindo com a invenção da imprensa, a expansão em direção às Américas e a reforma
protestante, o ﬁm da Idade Média constituiu uma virada sem precedentes na história da civilização
humana. Segundo LEVY (1999) as gráﬁcas representam a primeira indústria de massa, e o
desenvolvimento tecnocientíﬁco que elas favoreceram foi um dos motores da revolução industrial.
É na Renascença que as cortes migram das áreas rurais para as cidades, e os objetos que
compõem o cenário da vida doméstica são móveis, permitindo as freqüentes mudanças em virtude das
estações do ano. Se a casa rural é fortiﬁcada, a casa da cidade, por sua vez, é prestigiosa. A arquitetura
residencial ganha importância, e entram em cena novos critérios de projeto. Nos interiores, se busca
privilegiar um quotidiano ainda voltado, em grande parte, à recepção de visitantes, enquanto no
exterior a forma propicia evidenciar o prestígio do grupo doméstico.
Durante o século XVII, esboçam-se grandes transformações nos usos do interior da moradia,
caracterizadas muito mais por mudanças no arranjo doméstico do que por inovações tecnológicas. A
migração das atividades ligadas ao trabalho remunerado para ambientes extra-residência conferiu à
casa um caráter claramente privado, propiciando o desenvolvimento do sentido de intimidade2.
De acordo com RYBCZYNSKI (2002), a Holanda pode ser considerada um cenário
importante nesse processo de transformação da vida doméstica do século XVII. Pelas características
predominantemente urbanas da maioria de sua população, é lá que primeiro se observariam alterações
signiﬁcativas de comportamento e, conseqüentemente, de conﬁguração e uso do espaço doméstico.
Segundo o autor, enquanto em outros países da Europa a maioria das casas ainda abrigava grupos
domésticos de cerca de vinte e cinco pessoas, na Holanda a média de habitantes por casa não passava
de quatro ou cinco, na maioria de suas cidades.
Ao deixar de ser locus do trabalho remunerado, abrigando um número menor de pessoas, com
um senso maior de individualidade e interligadas por laços mais estreitos, era natural que a casa se
tornasse um local menos público, mais adequado a relações de intimidade. Nesse contexto, teriam
surgido na Holanda, mais cedo do que em outros países, os conceitos de família restrita e de infância.
Ao mesmo tempo, contribuindo para a diferenciação em relação aos costumes vigentes, as tarefas
domésticas eram quase todas realizadas, nas casas das cidades holandesas, pelas mulheres da família,
em geral. Eram poucos os criados, e o uso da cozinha por integrantes do grupo doméstico fez desse
cômodo um dos mais importantes no contexto doméstico.
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Pela primeira vez, a pessoa que estivesse em contato íntimo com o trabalho doméstico também
podia inﬂuenciar a arrumação e a organização da casa. Os criados tinham que aceitar os
arranjos pouco práticos e malprojetados porque não tinham voz sobre o assunto. As donas de
casa, principalmente as mulheres de pensamentos independentes, como as holandesas, não
tinham que aceitá-los. RYBCZYNSKI (2002),
Aos poucos, a habitação ia se tornando um lugar sob o controle feminino, local de manifestação
de sentimentos ligados à domesticidade e à intimidade familiar. Essa mudança no caráter do espaço
doméstico vem consolidar uma certa oposição entre espaço público – masculino – e espaço privado
– feminino. No Brasil, essa relação de gênero associada às esferas pública e privada foi sacramentada
pelo Código Civil de 1916. De acordo com MALUF e MOTT (2001), esse instrumento estabelecia as
normas necessárias para assegurar a ordem familiar, conferindo atributo essencial a cada representante
da sociedade matrimonial. A identidade pública da família era responsabilidade do homem, e a
identidade doméstica era responsabilidade da mulher.
A privacidade no universo doméstico, que vinha ganhando relevância na Europa do século
XVIII, não excluia a dimensão social da casa burguesa. A moradia da Belle Epoque ganhava importância
social ao compor um sistema de valores em que a burguesia se reconhece. TRAMONTANO (1998)
observa a recorrência de práticas sociais similares entre os membros da burguesia, tais como o hábito
de receber, os cafés-da-manhã em estufas com plantas tropicais, a existência imprescindível dos
empregados domésticos e sua exclusão da convivência familiar. A crescente necessidade de expressão
individual e a diferenciação entre indivíduo e família foram responsáveis, naquele contexto, pela
multiplicação e individualização dos quartos de dormir. Nos hôtels parisienses, que serviram de
modelo para tantos outros ao redor do planeta, criados e patrões utilizavam circulações nitidamente
distintas, e a presença dos criados deveria ser imperceptível.
Algumas inovações importantes podem ser encontradas no espaço privado da habitação dos
países mais desenvolvidos no século XVIII. É dessa época a invenção do dumb-waiter, um elevador
manual, precursor do atual monta-cargas, utilizado para transportar alimentos entre os andares da casa
sem que a presença dos criados fosse percebida. Esse invento certamente está associado à localização
das cozinhas que, diferente das casas holandesas do século XVII, ﬁcavam às vezes a grande distância
do local de refeições, de forma a eliminar o desconforto dos odores desagradáveis produzidos naquele
cômodo. Datariam da mesma época a primeira torneira de parede de que se tem notícia, associada a
uma bacia de cobre, com a função especíﬁca de se lavar as mãos3, e a primeira privada patenteada
e comercializada. A revolução industrial inglesa, cujos efeitos alastraram-se rapidamente para o
continente europeu, sobretudo no eixo Londres-Paris-Berlim, produziu uma inﬁnidade de traquitanas
mecanizadas para os interiores domésticos. Algumas delas foram rapidamente aceitas e incorporadas,
como é o caso da bacia sanitária por ação da água, conectada a uma também inovadora rede de esgotos,
já em meados do século XIX. No entanto, muitas acabaram sendo descartadas, por apresentarem
pouca ou nenhuma utilidade.
O século XIX pode ser considerado um período de importantes mudanças no interior doméstico
europeu, muitas vezes relacionadas com mudanças maiores, como de visões de mundo, devidas
principalmente à idéia de que a ciência é capaz de explicar e nortear diferentes aspectos da vida das
pessoas. O pensamento cientíﬁco-tecnológico, estruturado naquele momento, é o principal motor de
tantas invenções que marcaram aquele período. No Brasil, veriﬁca-se grande diferença entre o início
e o ﬁnal do século, no que se refere às cidades e às suas habitações, mas os avanços tecnológicos
alcançados na habitação européia seriam também incorporados à vida cotidiana das casas brasileiras,
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ainda que em momentos posteriores. Em todas as partes, a substituição dos antigos lampiões a óleo
e das velas pela iluminação a gás e elétrica provocou uma verdadeira revolução na vida humana. De
acordo com RYBCZYNSKI (2002),
O efeito dos interiores mais claros não foi somente mais um conforto. Uma luz melhor tornava
possível ler à noite e incentivava um aumento geral dos níveis de instrução. Os ambientes
mais claros também coincidiram com um aumento da consciência de limpeza, tanto pessoal
quanto doméstica.
O gás era uma tecnologia urbana, a primeira tecnologia de uso doméstico especiﬁcamente
burguesa, nas palavras de RYBCZYNSKI (2002). Mas os fogões a gás não teriam sido tão rapidamente
assimilados quanto a iluminação. Disponíveis desde 1820, só depois de seis décadas a preferência
pelos fogões a carvão ou lenha ﬁnalmente deixou espaço para a disseminação dessa nova tecnologia.
Essa demora possivelmente ocorreu porque o gás custava mais caro e seu fornecimento dependia de
companhias monopolizadoras, diferentemente do carvão e da madeira. O fogão a gás signiﬁcava o
controle mais preciso das temperaturas de cozimento, o que alterou bastante a maneira de se alimentar
em meio urbano. Isso se reﬂetiu imediatamente no desenho das cozinhas, tornando-as menores e com
menores aberturas, mas também, mais tarde, no próprio papel da mulher dentro do grupo doméstico.
No ﬁnal do século XIX, a luz elétrica veio substituir deﬁnitivamente a iluminação a gás. Em
1890, o uso da eletricidade já estava consolidado na vida urbana, demonstrando enorme superioridade
em relação ao gás como fonte de iluminação. Uma vez integrada ao cotidiano doméstico, a eletricidade
poderia facilmente assumir outros papéis além da iluminação. RYBCZYNSKI (2002), tomando
como referência provavelmente os Estados Unidos, aﬁrma que era barato produzir e operar pequenos
motores elétricos, motivo pelo qual esses foram logo acoplados a aparelhos manuais já existentes,
como aspiradores de pó, ventiladores, máquinas de lavar louça e máquinas de lavar roupas.
A mecanização da casa, que avançava a passos largos nos Estados Unidos, buscava, além da
economia de tempo, a redução do esforço físico dispendido para a execução das tarefas domésticas.
Como na Holanda do século XVII, eram poucos os empregados domésticos, o que tornava necessário
racionalizar os trabalhos de casa. Esse empenho na racionalização do trabalho e a disponibilidade de
energia elétrica constituíram o cenário propício para o surgimento de tantos inventos que marcaram a
segunda metade do século XIX, período que alguns autores denominam Segunda Revolução Industrial
ou Revolução Cientíﬁco-Tecnológica. SEVCENKO (2001) cita, entre outros: os automóveis, o
telégrafo, o telefone, a fotograﬁa, o cinema, a radiodifusão, a televisão, os vasos sanitários com
descarga automática, o fogão a gás, o refrigerador, além de várias inovações nas áreas de saúde e
higiene. Entretanto, pode-se aﬁrmar que esses desdobramentos são mais culturais do que técnicos.
Toda a alteração dos costumes a partir do século XIX se deu em função de novas posturas de vida
pública, de formas de governo, e de visões de mundo. SEVCENKO (2001) se refere principalmente à
passagem da monarquia para a república como referencial de costumes, juntamente com a substituição
da Europa pelos Estados Unidos como modelo de modernidade, tanto na vida privada como na pública,
no caso do Brasil.
Na segunda metade do século XIX, surgiram nos Estados Unidos as engenheiras domésticas,
mulheres que buscavam desenvolver formas de racionalização das tarefas domésticas, o que,
obviamente, passava pela proposição de formas mais eﬁcientes de distribuição dos espaços e dos
equipamentos dentro dos cômodos. A domesticidade norte-americana estava associada a uma visão
dinâmica da casa, que incluía tanto o estar à vontade quanto o trabalho. Dessa forma, era natural que a
entrada da eletricidade no espaço privado da habitação ocorresse pela porta da cozinha, como propõe
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RYBCZYNSKI (2002). A grande inovação norte-americana na casa era essa exigência de conforto
não só no lazer doméstico, mas também no trabalho doméstico. De acordo com TRAMONTANO
(1998), A cozinha urbana burguesa do século 19 vai progressivamente equipar-se com utensílios
e móveis, tornando-se o centro nervoso da habitação, sem contudo fazer parte de seus cômodos
representativos. Esse progressivo equipamento das cozinhas pode ser associado a uma iniciativa de
facilitação dos trabalhos domésticos desenvolvidos nesse espaço; entretanto, é importante observar
que, pelo menos no Brasil, as cozinhas ainda vão explicitar, por muito tempo, a secular minimização
da importância do trabalho doméstico4. Segundo estudos desenvolvidos pelo Nomads, na maioria
dos apartamentos de classe média produzidos nas principais cidades brasileiras durante o século XX,
a cozinha ainda é relegada às fachadas secundárias do edifício, e tem seu espaço reduzido ao mínimo
sob a alegação de redução de custo dos empreendimentos.

2.3 MORAR COM A FAMÍLIA NUCLEAR:
MÍDIAS E TECNOLOGIAS INTEGRAM O ESPAÇO PRIVADO DA HABITAÇÃO

O nascimento de um modo de vida metropolitano, já no século XIX, é acompanhado por
uma tendência de nuclearização da família. O poder dos grandes clãs, que coexistiam com estados
medievais fracos, tendeu a diminuir à medida em que o papel do Estado foi se tornando mais claro5.
A consolidação da família nuclear como grupo familiar dominante veriﬁcou-se, no Brasil, com o
deslocamento do principal centro de interesse das áreas rurais para os centros industriais. De acordo
com TRAMONTANO (1988), a família nuclear surgiu como resposta a um novo sistema produtivo
fabril, no qual
(...) tanto o patrão como o operário vão morar, via de regra, apenas com a esposa e os
ﬁlhos, ambos por questões econômicas: o primeiro, para limitar subdivisões de patrimônio no
momento de sua morte; o segundo, por absoluta falta de meios para escolher outra coisa.
A partir do seu surgimento, cresce a importância desse formato de grupo doméstico até se
estabelecer como padrão de modernidade em toda a sociedade ocidentalizada. Ainda predominante nos
dias de hoje, a família nuclear passa a dividir a cena com grupos domésticos de variadas composições
e tamanhos, como veremos adiante. Mas até que isso ocorra, esse é o grupo doméstico que vai ser alvo
de toda a publicidade de novos padrões de comportamentos que atendam à capacidade de produção
de bens de consumo da indústria em expansão.
No Brasil, a transição do século XIX para o século XX signiﬁcou vertiginosas transformações,
acompanhadas com certa ansiedade pelos setores mais conservadores da sociedade. De acordo com
MALUF e MOTT (2002), havia um certo inconformismo por parte das mulheres, cuja representação
social lhes restringia tanto as atividades econômicas quanto as políticas. As autoras contam que uma
colaboradora da Revista Feminina escrevia, de Minas Gerais, reivindicando igualdade de formação
para ambos os sexos, enquanto alertava para a situação de aprisionamento das mulheres no lar,
vítimas de preconceito e protagonistas de “uma existência monótona, insípida, despida de ideais”,
monetariamente algemadas aos maridos.

4
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ver a respeito em TRAMONTANO (1998)
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À sociedade interessava, entretanto, que a mulher se mantivesse no lar, exercendo seu papel de mãe,
esposa e dona-de-casa, representação vista como garantia de manutenção de um equilíbrio social que
se via ameaçado pela modernidade6.
No inicio do século XX, o rádio passa a fazer parte do cenário doméstico, alcançando rápida disseminação e inﬂuenciando
costumes. Segundo HOBSBAWM (1995),
o rádio transformava a vida dos pobres, e
sobretudo das mulheres pobres presas ao
^Figura 1
lar, como nada ﬁzera antes. A capacidade de
Transmissor de ondas.
Invento atribuido ao brasileiro
falar simultaneamente a milhões de pessoas,
Landell de Moura em 1901
de modo que cada uma se sentisse abordada
http://cienciahoje.uol.com.br
site consultado em 21/6/2003
individualmente, dentro de sua casa, fazia
<Figura 2
certamente do rádio a mais poderosa ferraRádio.
menta de informação de massas até então
conhecida.
O espaço privado da habitação recebe enorme inﬂuência da chamada Revolução CientíﬁcoTecnológica, o que não signiﬁca, pelo menos num primeiro momento, qualquer transformação
signiﬁcativa na conﬁguração dos espaços internos. De acordo com Castells (2003), (...) o telefone
reforçou padrões preexistentes de sociabilidade, sendo usado pelas pessoas para se manter em contato
com parentes e amigos, bem como com aqueles vizinhos com quem já tinham travado conhecimento.
MALUF e MOTT(2001) observam que os anúncios das principais revistas brasileiras mostram que
algumas casas das primeiras décadas do século (XX )já estavam bem aparelhadas. Mas a facilidade
dos aparelhos elétricos ainda era restrita a quem pudesse pagar, assim como era restrito o acesso a
serviços como eletricidade e água encanada. Além da questão do poder aquisitivo, as autoras percebem
que a relação dos consumidores com o novo não foi automática, e nem sem conﬂitos.
A passagem do século XIX para o século XX coincide também com a construção do núcleo
inicial de Belo Horizonte. Primeira cidade planejada no Brasil, a nova capital mineira se estabelece
num momento em que novas tecnologias de comunicação passam a fazer parte do cotidiano de todo
o mundo ocidentalizado. O marco inicial da história das telecomunicações em Belo Horizonte não é
outro senão o próprio nascimento da cidade. A construção daquela cujo propósito seria a nova capital
do estado de Minas Gerais ocorre sob forte inﬂuência da prosperidade da economia global, decorrente
da Revolução Cientíﬁco-Tecnológica.
A estabilização brasileira assinala uma sincronia com a ordem internacional, na medida
em que no plano global o processo de transição desencadeado pela Revolução CientíﬁcoTecnológica gerou um amplo excedente de produção, lançando o conjunto do sistema numa
grande depressão, de que só iria emergir a partir dos anos de 1890. O reequilibrio entre
produção e consumo permitiria então um desafogo e a expansão dos negócios na Europa e nos
Estados Unidos, ensejando um clima geral de otimismo e conﬁança ilimitada no crescimento
econômico. (SEVCENKO,1998)
A própria iniciativa de mudança da capital era determinada pela busca de uma nova organização
condizente com os novos tempos. Já tendo sido utilizado na cidade um telégrafo, pela primeira vez,
em 1895, instala-se, antes mesmo da inauguração oﬁcial, a primeira linha telefônica a serviço da
6
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Comissão Construtora da Nova Capital, ligando seus departamentos administrativos. Em 26 de maio
de 1900, um decreto do Governo do Estado regulamentava os serviços de telefonia e luz da Nova
Capital, a princípio restritos apenas à área central (COSTA et NOVATO, 1997).
A transferência da capital do estado para Belo Horizonte não ocorreu sem resistência daqueles
que se viram obrigados a deixar sua cidade e partir para a Nova Capital. Assim, percorrendo a história
de Belo Horizonte, percebe-se que a diversão funcionava como meio de manter as pessoas na cidade.
Muito cedo criou-se o hábito das comemorações ao estilo de festas carnavalescas e, já na virada do
século, a vida cultural da cidade se alimentava dos teatros, cafés, bares e até mesmo do futebol vindo
da Inglaterra. A imprensa escrita registrava os momentos importantes da história e do cotidiano da
cidade. Em 1902, Belo Horizonte ganhou sua linha de bondes e entrou nos trilhos do futuro (...)
(CASTRIOTA, 1998) Segundo depoimento do Coletor Celso Werneck, citado na obra “OMNIBUS
- uma história dos transportes coletivos em Belo Horizonte”, os bondes concorreram para melhorar
sensivelmente as relações sociais e o movimento, em geral, da cidade.
Atestado da sincronicidade da jovem capital com os avanços tecnológicos, a primeira notícia
que se tem do uso de um fonógrafo em Belo Horizonte refere-se a um evento ocorrido em 20 de abril
de 1896, na Sala da Biblioteca Pública. Em 2 de maio de 1908, teria sido inaugurado o primeiro piano
elétrico, e a primeira experiência de radiotelefonia foi realizada em 30 de dezembro de 1922, entre
Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Já em 12 de janeiro de 1914, a cidade passa a contar com os serviços
de uma lavanderia mecânica, com capacidade para lavagem de 150 peças de roupa por hora. (COSTA
et NOVATO, 1997)
Na visão de HOBSBAWM, o rádio não transformou de nenhum modo profundo a maneira
humana de perceber a realidade. De fato, comparando-se com o advento da ferrovia, a inﬂuência
do rádio na percepção da realidade não teve a mesma dimensão7; entretanto, pode-se aﬁrmar que a
simples existência do rádio, fator de renovação da compreensão das distâncias territoriais, foi um
vetor de inovações na vida cotidiana. No Brasil, emissoras como a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro,
emitiam ecos de um modo de vida metropolitano almejado por grande parcela da população do país.
A inﬂuência do rádio no uso do espaço doméstico se manifesta pela centralização da vida
familiar em torno do novo aparelho, requaliﬁcando salas de estar ou de jantar como espaços de
convivialidade do grupo doméstico. Da mesma forma que os jornais, mas com um tempo de resposta
consideravelmente mais curto, o rádio permite uma certa interatividade através do uso combinado do
telefone e dos correios.
O rádio já estava presente no Brasil desde os anos 1920, mas só se tornou comercial e popular
a partir de 1932, com a permissão pelo governo da publicidade nos programas radiofônicos. A partir
daí, os programas de variedades começam a substituir as emissões educativas e a música erudita, o
que torna o rádio um grande veículo da cultura de massas, com penetração maciça em todo o país,
inﬂuenciando costumes e ditando modas. (CASTRIOTA et PASSOS).
Os anos 1930 foram marcados também pela consolidação do cinema como indústria. É o início
de sua Era de Ouro, e a produção de Hollywood assume proporções impressionantes. A Primeira
Guerra havia provocado o colapso da indústria cinematográﬁca européia, possibilitando aos Estados
Unidos uma situação de monopólio; o surgimento do cinema falado, por sua vez, aumentando os
custos de produção, levou esse monopólio às grandes corporações de Hollywood. Assim, de acordo
7

O transporte ferroviário pode ser considerado um ponto de ruptura na forma de percepção visual das paisagens, por
possibilitar uma velocidade de deslocamento muitas vezes superior à dos transportes utilizados até então, de tração
animal.
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com SEVCENKO(2001), se os anos 30 foram (...) a era do cinema, cinema nessa era signiﬁcava
estritamente Hollywood. Esse novo veículo de comunicação torna-se, portanto, o principal veículo de
divulgação do american way of life, como nos mostra TRAMONTANO (1998).
Caracterizado pelo uso da imagem em movimento e do som, o cinema, absolutamente não
interativo, tem uma inﬂuência profunda no subconsciente humano, pela sua forma de abordagem
totalmente individual. De acordo com SEVCENKO (1992), essas formas de comunicação (...)
permitiram o controle político das imagens em função dos estados de ânimo desejáveis, o que justiﬁca
o cognome atribuído ao sistema vigiado e codiﬁcado de produção de ﬁlmes de Hollywood, como a
“fábrica de sonhos”.
Não é surpreendente que a partir da difusão dessa mídia tantas mudanças tenham ocorrido
na sociedade de todo o mundo ocidentalizado, abrangendo desde o gestual até as expectativas com
relação à aquisição de bens. O cinema funcionava como vitrine da indústria, propondo de forma
subliminar o uso de novos produtos e novos materiais (TRAMONTANO, 1998).

^Figura 3
Radiofone.
“No anúncio da década de 50, o radiofone Philips Super
“M” Som: o aparelho, assim como a recém-chegada TV,
contribuía para a reunião da família.
Fonte: LEMOS, Carlos A.C. Morar em São Paulo. Casa e
Jardim, Ano 50, N. 581

Na segunda metade dos anos 1940, com programas de grande audiência, o rádio já demonstrava
enorme poder de comunicação em Belo Horizonte. Mas nada iria se igualar ao sucesso da chegada da
televisão. Já presente no Rio de Janeiro desde 1950 e em São Paulo desde 1952, a televisão demoraria
poucos anos mais para se tornar realidade na ainda jovem Belo Horizonte.
A inauguração da TV Itacolomi, em novembro de 1955, encontrou a cidade em pleno processo
de verticalização. A entrada da televisão no cotidiano belo-horizontino foi acompanhada de um
entusiasmo que ﬁca claro quando, segundo relatos de jornais da época, os aparelhos começaram a ser
vendidos cerca de três anos antes da inauguração da primeira emissora - era uma maneira de garantir
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a participação nesse novo tempo que se anunciava.
Não fugindo à regra, o acesso a essa nova mídia era, a princípio, privilégio de uma minoria
mais abastada. Esse quadro alterou-se com velocidade impressionante. De acordo com HOBSBAWM
(1997) embora jamais tenha alcançado o rádio em termos de portabilidade, pelo menos considerandose a manutenção da qualidade de imagem, a televisão logo se tornou universal e acessível mesmo às
classes menos privilegiadas.
A localização desse novo eletrodoméstico dentro do espaço privado da habitação não suscitava
dúvidas: deveria ser instalado na sala de visitas, local mais apropriado para a reunião da família
e mesmo de vizinhos em torno do novo espetáculo. Cômodo de prestígio, vitrine do êxito sócioeconômico do grupo doméstico, este era também o lugar onde seria mais provável encontrar, ao
mesmo tempo, espaço suﬁciente e a existência de uma tomada de energia que pudesse ser utilizada
para alimentação da televisão, já que este era um dos locais possíveis para a instalação dos aparelhos
de rádio, como alternativa à sala de jantar, ou copa, onde a família se reunia para escutar o radiojornal
e, em seguida, a novela, à noite.
Em seu livro e-topia, MITCHELL (2001) estabelece uma analogia entre as mudanças de
hábito provocadas pelo início dos sistemas de canalização de água, a posterior eletriﬁcação, e a atual
distribuição da informação em rede: o poço onde se buscava água funcionava como ponto de encontro
da comunidade até que a água passou a ser distribuída nas residências; a lareira, enquanto única
fonte de luz e calor do interior da casa, agregava em torno de si o grupo doméstico nos momentos de
descontração, até que o gás e a eletricidade tornaram a luz e o calor disponíveis em todos os cômodos.
De forma semelhante, a entrada do rádio e da televisão no ambiente residencial criou, a princípio, um
elo de união física do grupo doméstico em torno de si. Mas, ao contrário da convivência em torno do
fogo, que era propícia ao diálogo, a televisão requer atenção visual e auditiva, restando, assim, poucas
opções de comunicação paralela durante a programação.
Quando se dissemina o uso do controle remoto, já na década de 1980, nem os intervalos
comerciais podem mais ser usados como breve espaço de diálogos esparsos entre os espectadores.
Do mesmo modo, quando a televisão se multiplica dentro do ambiente doméstico, e também se
multiplicam as opções de programação, nem mesmo a presença física comum diante do aparelho se
efetiva, já que cada indivíduo pode optar por uma programação especíﬁca, eventualmente assistida
dentro de seu próprio quarto. A cena da família reunida em torno do rádio ao ﬁnal do dia, citada por
TRAMONTANO (1998) como recorrente em diversas partes do mundo, foi substituída pela reunião
do grupo doméstico diante da televisão, e pela posterior dispersão dos indivíduos desse grupo nos
vários espaços da residência. Esse processo se insere numa tendência, mais ampla, de acentuação da
individualidade, veriﬁcada há séculos e reforçada na segunda metade do século XX
Percebe-se uma certa similaridade entre a trajetória da televisão e do telefone no espaço
privado da habitação. Ocupando a princípio um posto próximo da entrada, em cômodos de recepção
e prestígio, esses aparelhos foram gradativamente migrando para cômodos de caráter até então mais
privado, como quartos e banheiros, tornando-se onipresentes e, em algumas camadas da população,
superando em número os habitantes.
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2.4 MODOS DE VIDA, MODOS DE MORAR
INDIVIDUALIDADE, PRIVACIDADE, CONEXÃO

A relação que pode ser estabelecida entre mídias8 e novas formas de habitar o espaço construído
se estrutura a partir do entendimento dessas mídias como tecnologias que provêem extensões
para habilidades biológicas do ser humano. NGUYEN e ALEXANDER9 assim desenvolvem esse
raciocínio:
O radar, o sonar e o avião estendem capacidades animais. Roupas e casas estendem a
pele. Rodas estendem as pernas, rádio a voz e os ouvidos, câmeras o olho, gravadores e
computadores o cérebro. O dinheiro guarda energia humana. Por tais tecnologias fazerem o
que o corpo uma vez fez, elas produzem mutação cultural. Uma cultura é parcialmente uma
ordem de práticas e preferências sensoriais.
De acordo com MCLUHAN (1971), a própria habitação, enquanto abrigo, pode ser considerada
uma extensão dos mecanismos corporais de controle térmico – uma pele ou roupa coletiva10.
A crescente popularização de novas mídias, tomando-se ainda como referência a deﬁnição de
Lévy que considera como mídia (...) todo suporte de informação e comunicação, pode ser vista como
uma decorrência natural da busca dos seres humanos de explorar e ampliar os limites dos sentidos
imediatos, incluindo as possibilidades de comunicação. Uma nova ordem sensorial é provavelmente
fator de mudanças culturais, as quais certamente vão se reﬂetir nos modos de vida e nas formas de
habitar o espaço construído.
O ﬁlósofo Pierre Lévy (1999) considera a existência de um movimento contemporâneo em
direção à virtualidade, que pode ser ilustrado por uma certa virtualização dos corpos, das mensagens
e da economia. Segundo ele, o processo contemporâneo de virtualização do corpo se manifesta,
principalmente, através do telefone, da televisão, dos sistemas de telemanipulação e de realidade
virtual. A forma como a sociedade contemporânea vê os esportes evidencia, por sua vez, novas formas
de sentir o mundo, extrapolando limites, intensiﬁcando sensações.
Para NGUYEN e ALEXANDER, um ambiente é um arranjo de condições equilibradas e
imperceptíveis que limitam o mundo de um organismo a cada momento. Essas condições que compõem
o espaço habitado pelo homem estão intimamente ligadas à sua forma de perceber o mundo. É, portanto,
pertinente supor que as mudanças veriﬁcadas nos modos de vida da sociedade contemporânea levam
a novas necessidades relacionadas ao espaço habitado. Cabe ao arquiteto compreender essas novas
necessidades, visando a tornar possível a adequação da produção arquitetônica aos imperativos e
demandas dessa nova realidade.
Analisando o fenômeno crescente de virtualização das empresas, LÉVY (1999) ressalta a
redução da importância da posição geográﬁca, e observa que a virtualização da empresa consiste
sobretudo em fazer das coordenadas espaço-temporais do trabalho um problema sempre repensado
e não uma solução estável. Esse pensamento pode se estender ao espaço privado da habitação, uma
8
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Dan Nguyem & Jon Alexander: O surgimento do tempo ciberespacial. Cibercultura on line. Contribuições à crítica
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Disponível em http://members.fortunecity.com/cibercultura/index.htm Site consultado em 19/6/2004.
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vez que, diante da nova realidade de tendência ao virtual e das alterações veriﬁcadas no cotidiano dos
grupos domésticos, a relação do homem com seu espaço de morar passa a ser vista mais como uma
questão dinâmica do que como um problema de solução estável.
É importante destacar que todos os processos de transformação pelos quais a sociedade tem
passado fazem parte de um movimento contínuo, onde não se deve considerar cada nova invenção
tecnológica como imposição externa à sociedade, mas como resultado de uma evolução que vai, aos
poucos, criando o espaço e formulando demandas, até então desconhecidas ou pouco valorizadas, por
essas novas formas de interação. Esse ponto de vista encontra respaldo em LÉVY (1999), que critica
o uso do termo “impacto”, muitas vezes utilizado em referência à entrada das novas mídias na vida
cotidiana. Segundo o autor, as técnicas não podem ser vistas como algo estranho a toda signiﬁcação e
valor humano mas, ao contrário,
não somente as técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos
homens, como também é o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade
enquanto tal (junto com a linguagem e as instituições sociais complexas).
De forma complementar, MITCHELL (2001) se refere à revolução digital como produto
da convergência gradual de diversos processos prolongados, contrariando a idéia de que toda essa
reorganização social e transformação cultural que ora presenciamos possa ser resultado de um único
acontecimento drástico ou de alguma invenção isolada. Na verdade, o anseio de extrapolar os limites
físicos de comunicação impostos pela condição humana leva o homem a uma busca constante de
recursos que permitam essa superação. Percebe-se isso já nos desenhos rupestres, que, de acordo com
Oliver GRAU (2000), seriam uma primeira manifestação humana de desejo de telepresença.
De fato, pode-se perceber, desde os tempos mais remotos, um processo contínuo de
evolução da sociedade rumo a novas formas de comunicação. O alfabeto é criado na Grécia antiga,
concomitantemente com a moeda, na Pérsia, e a democracia. Se, naquele momento, a difusão da prática
da leitura permitiu aos letrados tomar conhecimento das leis e discuti-las, a invenção da imprensa,
a seu tempo, possibilitou uma difusão sem precedentes do conhecimento que, potencializado pela
existência dos jornais alguns séculos mais tarde, foi o fundamento da opinião pública.
Mas esse processo de permanente transformação, exacerbado na atual era digital, é, ao mesmo
tempo, fascinante e perturbador. Na visão de SEVCENKO (2001), o contato com esses novos recursos,
associado às pressões de um mercado intrusivo, força pessoas e grupos a sucessivos ajustes de suas
idéias, valores e modos de vida, o que inevitavelmente afeta suas vidas privadas. TRAMONTANO
(2004), baseado na análise de um conjunto de plantas de apartamentos construídos na cidade de São
Paulo ao longo das últimas décadas do século XX, observa que a televisão passa a ter um cômodo
especíﬁco nos apartamentos a partir dos anos 1970, quando já não é mais uma novidade e representa
a principal opção de lazer para uma imensa massa de trabalhadores pouco cultos.
De fato, enquanto a televisão vai ganhando espaço dentro da residência, percebe-se que ela
tende a desaparecer da sala principal, e observa-se, em muitos apartamentos, a utilização de um
dos quartos como “sala de televisão”. A partir dos anos 1980 chega a ser quase uma constante, nos
apartamentos mais caros, a inclusão de uma “sala de TV” ou “estar íntimo”, pois a televisão já não é
um espetáculo; tornou-se parte da rotina e da vida privada do grupo doméstico, acompanhando todas as
atividades dentro de casa11. A presença da televisão nos domicílios brasileiros evolui signiﬁcativamente
na década de 1990, chegando a atingir 87,8% dos domicílios em 199912.A chegada dos equipamentos
11
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Ver arquivo iconográﬁco Nomads.usp – apartamentos paulistanos – www.eesc.usp.br/nomads
de acordo com dados do IBGE publicados no jornal Estado de Minas em 11 de outubro de 2003
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de home theater, hoje ainda restritos a uma parcela ínﬁma da população, traz de volta a TV para a
sala principal da casa, pois agora é necessária uma distância maior para que se possa ter uma visão
adequada da tela, já de dimensões muito maiores, ao mesmo tempo em que esses equipamentos
representam um elemento de demonstração de status, que não se justiﬁca fora das áreas de prestígio
da residência. O espaço que já foi do jornal, do rádio e da TV, é ocupado agora por um conjunto de
equipamentos que oferecem, além da imensa variedade da programação das emissoras, uma inﬁnita
opção de ﬁlmes e entretenimentos diversos veiculados pelos videocassetes, DVDs ou pelo sistema
pay-per-view das TVs a cabo, caminhando rapidamente para a interação oferecida pela TV digital.
À semelhança do que ocorreu com o telefone, o papel da televisão vai se transformando,
ampliando e soﬁsticando a partir de sua associação a outros equipamentos. Se o videocassete já
oferecia a oportunidade de um certo controle da reprodução do ﬁlme pelo usuário, o DVD, por sua
vez, oferece uma gama muito maior de opções de controle, incluindo até mesmo o idioma falado e
do subtítulo. Mais uma vez se faz valer a analogia de MITCHELL (2001): enquanto recurso escasso,
determinado pelo alto custo inicial, esse conjunto se torna vetor de reunião do grupo doméstico em
torno de si, até que sua posterior banalização e multiplicação dentro do espaço da habitação propicie
nova dispersão dos indivíduos.
Na década de 1980 entram os personal computers no espaço privado da habitação brasileira e
belo-horizontina. Num primeiro momento não se pode aﬁrmar que esses equipamentos sejam mídias
de comunicação, o que vai ocorrer a partir do advento da internet, cuja implementação, no Brasil, data
de 1994. Os computadores se restringem, a princípio, a uma parcela privilegiada da sociedade, mas
tendem a se banalizar e se tornar acessíveis a um número cada vez maior de indivíduos. Ao contrário
do rádio e da televisão, que já surgiram com um papel bastante deﬁnido, trazendo programações
determinadas, o uso que se faz do computador no ambiente doméstico pode variar conforme o
interesse do usuário. A simples presença dos personal computers no espaço privado da habitação não
seria capaz de inﬂuir de forma tão signiﬁcativa nos modos de vida domésticos, não fosse a abertura
de possibilidades quase inﬁnitas de acesso a informação, lazer, trabalho e entretenimento, viabilizada
através da conexão desses equipamentos à Internet.
Juntamente com as alterações recentes veriﬁcadas na composição dos grupos domésticos
nas cidades brasileiras, a entrada deﬁnitiva da Internet no espaço privado da habitação pode ser
considerada um importante fator de requaliﬁcação do espaço doméstico. As fronteiras entre público e
privado tornam-se agora mais difusas e indeterminadas, uma vez que o contato com o mundo exterior
pode se fazer a partir dos setores mais íntimos da habitação, enquanto diálogos particulares podem
ocupar o espaço coletivo das ruas, através do uso da telefonia móvel.
Por mais paradoxal que possa parecer, é preciso dar razão a diversos autores que realizam
uma leitura da atual era digital como, de uma forma ou de outra, uma volta ao passado. O ﬁlósofo
Philippe Quéau, por exemplo, relaciona as transformações que marcaram o início da Renascença com
transformações perceptíveis atualmente:
Três datas fundadoras caracterizam a Renascença européia: 1454, 1492, 1517. Três
nomes a pontuam: Gutemberg, Colombo, Lutero. Três invenções a resumem: a imprensa, a
América, a Reforma. Não é uma nova Renascença que se prepara, um renascimento mundial?
Como há mais de cinco séculos, assistimos à invenção quase simultânea de uma nova
imprensa, uma nova América e uma nova Reforma. A nova imprensa é o digital e o virtual. A
nova América é o ciberespaço e o novo mundo da abstração ﬁnanceira e tecnológica. A nova
Reforma emerge. É a do bem comum mundial. Falta um novo Lutero para encarná-la.13
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Já na visão de MITCHELL (1999), a volta ao passado seria uma das características das novas
conﬁgurações urbanas, cuja tendência se anuncia com o progressivo entrelaçamento entre espaços de
trabalho e de moradia. O autor alerta para a necessidade de separação dos espaços destinados a essas
duas ﬁnalidades dentro do ambiente doméstico, embora no contexto urbano a separação pareça vir
perdendo sua razão de ser, em virtude das características de não-poluição das novas modalidades de
trabalho descentralizado, realizado através de redes de computadores ou outras formas de transmissão
de informação .
Esse ponto de vista desperta a necessidade de se buscar, através da arquitetura, soluções que
respondam às novas demandas que se instalam. Aparentemente, já não faz sentido produzir habitações
dentro dos moldes funcionalistas, esboçados desde a Renascença, para abrigar o indivíduo da era
digital. É certo que o ser humano tem necessidades e características ancestrais, mas a forma de viver
o dia-a-dia certamente se alterou de maneira brutal.
É consenso entre diversos autores o crescimento da importância do espaço doméstico nos dias
atuais, mas a interação entre os membros do grupo doméstico nesse universo é alvo de controvérsia.
MITCHELL (1999) salienta que as relações primárias entre os indivíduos, aquelas que envolvem
pessoas mais próximas, com ou sem parentesco, se realizam principalmente dentro do espaço privado
da habitação, e tendem a continuar fazendo parte dessa instância, ainda que de forma diversa. As
relações secundárias, que se desenvolvem entre amigos, colegas de trabalho ou mesmo no comércio,
estas sim, podem ter suas características afetadas pelas novas possibilidades de comunicação, mas
as alterações que se insinuam são antes de diversiﬁcação que de substituição. Mas essas relações
primárias dentro do espaço privado da habitação certamente têm sido afetadas de forma signiﬁcativa
pelas novas possibilidades de comunicação. De acordo com TRAMONTANO (2004),
O quarto de dormir, tradicionalmente lugar último de intimidade e distanciamento do mundo,
possibilidade irrefutável de retirar-se do convívio do grupo, assume, assim, um caráter oposto,
de locus da comunicação com o outro, conﬁrmando a constatação do ﬁlósofo francês Paul
Virilio: “Na era dos elétrons, isolar-se signiﬁca, inversamente, conectar-se com o mundo”.14
Esse outro pode ser um membro da família. Mas também pode ser um ilustre desconhecido,
alguém pescado por acaso no imenso mar da world wide web com quem pode-se chegar a
falar de coisas mais íntimas do que se falaria com seus familiares.
A tendência de acentuação e valorização da individualidade, que se evidencia cada vez mais nas
grandes cidades, encontra resposta imediata da indústria de eletro-eletrônicos, através do lançamento dos
mais variados tipos de aparelhos de uso individual como videogames, telefones móveis com múltiplas
funções, palm tops, aparelhos de som portáteis e outros tantos aparatos destinados à comunicação e
entretenimento. Conseqüência natural da progressiva redução de tamanho dos equipamentos de som
destinados à reprodução de discos de vinil e ﬁtas magnéticas, surgiram primeiramente os walkman,
pequenos aparelhos combinando rádio e toca-ﬁtas, dotados de fones de ouvido individuais. Em
seguida, surgem os discman, a versão para reprodução de mini-discos a laser, muitas vezes com opção
para gravação e regravação, e tantos outros dispositivos destinados ao entretenimento ou à troca de
informações. Assim, o equipamento do indivíduo, juntamente com o equipamento do espaço privado
da habitação, criam as condições que possibilitam aos membros do grupo doméstico a escolha entre
o convívio e o isolamento.
Contribuindo para essa possibilidade de escolha, a posse de micro-computadores conectados
à internet, com preços e condições de pagamento cada vez mais acessíveis a parcelas mais amplas da
população, e a crescente facilidade de obtenção de uma linha telefônica, resultado de recentes alterações
13
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de regras do setor, contribuem para a crescente banalização do uso da internet no espaço doméstico.
Se, pelo menos nas classes altas e médias, a comunicação entre pais e ﬁlhos no espaço privado da
habitação se vê limitada diante dessa nova realidade, por outro lado (...) o telefone celular parece
aﬁrmar-se como instrumento de controle dos pais sobre os ﬁlhos, permitindo um monitoramento de
suas atividades sem a ajuda de pessoal doméstico.15
Os personal computers, por sua vez, podem deixar de ocupar um espaço físico determinado,
dada a tendência, já perceptível, da dissolução do computador entre os inúmeros objetos e utensílios
que compõem a habitação. Já podem ser encontrados no mercado produtos como geladeiras com
leitores de código de barras e conexão à Internet, que fazem o controle de estoque de alguns alimentos
e podem acionar a compra para reposição dos mesmos. Esse e outros aparatos podem ter sua real
utilidade questionada, mas é certo que o mercado, ávido por novos consumidores, busca em cada
novo passo da evolução tecnológica uma nova forma de criar ou tornar manifestas novas demandas,
sejam elas reais ou ﬁctícias.
Ao estudar as transformações recentes veriﬁcadas nas formas de habitar, é importante considerar
que muitos novos hábitos são decorrentes de tecnologias desenvolvidas fora desse espaço. Um exemplo
é a grande transformação veriﬁcada, nas últimas décadas, na indústria de produtos alimentícios e na
agro-indústria. São fatos que têm reﬂexo direto na simpliﬁcação das tarefas domésticas relacionadas
à produção e ao consumo de alimentos, e que, juntamente com as novas tecnologias de comunicação
e informação, contribuem sensivelmente para a requaliﬁcação do ato de cozinhar. O que sempre foi
historicamente uma obrigação de alguns membros do grupo doméstico ou de empregados, tende
a tornar-se opção de convívio, de sociabilidade entre membros do grupo doméstico e convidados,
eventualmente conﬁguarndo-se como evento de lazer. Dentro dessa nova ótica, é natural que a cozinha
deixe de ser vista como espaço de rejeição, a ser escondido dos olhares dos visitantes, e passe a
integrar as áreas de convivência da habitação, como já se pode veriﬁcar nas plantas mais recentes de
apartamentos destinados a grupos domésticos de alto e médio poder aquisitivo.

2.5 EM DIREÇÃO AO EDIFÍCIO INTELIGENTE?
O ineditismo dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis ou em fase de desenvolvimento
leva ao surgimento de uma nova terminologia que dê conta desses novos equipamentos, sistemas
ou ambientes. Assim, tem sido recorrente o uso de termos e expressões como domótica, edifício
inteligente, automação residencial, entre outras.
Forjado na França dos anos 1980, o conceito de domótica tem sido usado em referência à
integração de tecnologias diversas no ambiente doméstico mediante o uso simultâneo de eletricidade,
eletrônica, informática e telecomunicações, buscando como resultado melhorar aspectos como
segurança, conforto, ﬂexibilidade de uso dos espaços, comunicações intra e extra-grupo e gerenciamento
de recursos econômicos.
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Tramontano, M. Alice no país da especulação imobiliária: habitação e modos de vida na cidade de São Paulo. Revista
Cidades: Comunidades e Territórios. V. 6. Lisboa, Portugal: Instituto de Ciências Sociais, 2003.
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CAMARGO (2002) reune algumas deﬁnições de edifícios inteligentes; extraídas de suas
reﬂexões, podem-se aplicar com mais propriedade ao caso dos edifícios residenciais as
deﬁnições abaixo:
• Edifício inteligente é aquele que incorpora dispositivos de controle automático aos seus
sistemas técnicos e administrativos;
• Edifício inteligente é aquele que conjuga, de forma racional e econômica, os recursos técnicos
e tecnológicos disponíveis de forma a proporcionar um meio ideal ao desenvolvimento da
atividade humana.
A expressão automação residencial tem sido utilizada para denominar diversos recursos
disponibilizados para controle de equipamentos em uso no espaço privado da habitação. Historicamente,
o termo automação pode se referir à utilização de equipamentos e sistemas automáticos, particularmente
os sistemas de fabricação ou sistemas de processamento de dados, que exigem pouca ou nenhuma
intervenção humana em suas operações normais.16 Nesse sentido o termo automação teria sido utilizado
em 1946, mas a origem desse conceito pode remontar aos anos 1880, segundo a mesma fonte.
Se no passado a automação possibilitou a uniformidade e a padronização da produção industrial,
pode-se dizer que no contexto atual esse recurso está voltado justamente para a ﬂexibilização dessa
produção, criando a possibilidade de personalização em massa. Numa outra vertente, pode-se dizer
que a automação residencial, como se propõe hoje, é resultado da migração de conceitos adotados na
área industrial para a área residencial.
Assim, tem sido comumente aceita a aﬁrmação de que edifícios residenciais inteligentes
são aqueles nos quais são utilizados os recursos da domótica ou de automação residencial. Mas,
diﬁcilmente se poderia classiﬁcar como edifício inteligente qualquer exemplar da produção atual
de habitação verticalizada nas principais cidades brasileiras. O que se pode observar de fato, nos
lançamentos recentes, especiﬁcamente naqueles destinados às classes de maior poder aquisitivo, são
elementos isolados que de alguma forma remetem à idéia de ambientes dotados de algum nível de
automação. Mas que tipo de recurso tem sido oferecido a esses usuários? E que parâmetros tem sido
adotados para a deﬁnição de tais iniciativas?
Fabricantes de equipamentos de automação apostam no atendimento personalizado das
necessidades individuais ou coletivas17, considerando que os grupos domésticos não são homogêneos,
e que, dentro de um mesmo grupo os interesses e preferências, são passíveis de mudanças ao longo
do tempo. No intuito de promover uma melhor aplicabilidade dos sistemas oferecidos, empresas
do ramo se unem na produção de equipamentos capazes de interagir entre si, oferecendo sempre a
possibilidade de atualização dos recursos com o mínimo de intervenções18.
Enquanto empresas de construção imobiliária buscam prover os apartamentos da infra-estrutura
necessária ao uso de novos sistemas e equipamentos, a indústria de automação caminha na direção
da eliminação dos ﬁos entre equipamentos. A necessidade de ﬁos e cabos para conexão de aparelhos
é considerada uma barreira incômoda a ser superada, uma contradição em concepções espaciais que
prezam, cada vez mais, o virtual. Conexões sem ﬁos requerem o uso de sistemas de comunicação a
distância como WiFi e Bluetooth, que fazem a conexão entre aparelhos através da transmissão de
sinais por ondas de rádio.
16

Enciclopédia da Folha www1.uol.com.br/bibliot/enciclop/ site consultado em 08/08/2004
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O cotidiano de um indivíduo numa residência automatizada é freqüentemente descrito
por fabricantes de sistemas de automação como um mundo de comodidade e diversão, onde um
simples toque no controle remoto pode destrancar uma porta, acender as luzes automaticamente em
um nível de iluminação pré-estabelecido, acionar o sistema de sonorização com a música predileta
para o momento, regular a abertura da persiana e a temperatura ambiente. A um simples comando, a
intensidade da iluminação é reduzida, as cortinas se fecham, o projetor de vídeo no teto é acionado,
a tela na parede desce, e inicia-se o ﬁlme escolhido, com a sonorização programada conforme a
preferência do usuário. Ao toque da campainha a intensidade do som se reduz e a imagem do visitante
pode ser vista na mesma tela, onde também se pode visualizar as imagens captadas por outras câmeras
situadas em diferentes pontos do edifício. Entretanto, cabe questionar até que ponto a cena descrita
faz parte de uma demanda real, ou reﬂete apenas um apelo de consumo direcionado pelos interesses
dos fabricantes de tais produtos.
Uma análise um pouco mais cuidadosa do cenário proposto evidencia a distância considerável
que existe entre aquilo que o mercado oferece e o que pode ser efetivamente útil ou desejável para o
usuário. O professor e pesquisador Cabral19 observa que essas mudanças recentemente inseridas no
espaço privado da habitação são gerenciadas por pessoas que não estão conectadas às questões da
arquitetura, e aponta esse fato como uma das possíveis causas desse distanciamento.
De fato, pode-se constatar que os agentes da produção de edifícios de apartamentos que,
de alguma forma, estão na posição de deﬁnir produtos e sistemas a serem oferecidos para o usuário
ﬁnal, têm como parâmetro as leis do mercado, e não qualquer percepção mais complexa e abrangente
de conceitos arquitetônicos relacionados ao signiﬁcado do habitar. Nas palavras de um empresário
do segmento de automação residencial, o que o construtor procura é vender bem e rápido. Com o
diferencial criado, a qualidade de vendas melhorou e o mercado percebeu isso rápido. Essa aﬁrmação
foi extraída de uma matéria20 que divulga a empresa e os produtos de automação residencial por ela
oferecidos.
Diante da imensa diversidade de produtos e sistemas aplicáveis à automação residencial, e da
dinamicidade de sua obsolescência e substituição, seria pouco proveitoso aqui relacionar e descrever
equipamentos ou sistemas. Entretanto, para se desenvolver uma análise das interações possíveis entre
indivíduos, tecnologias e o espaço privado da habitação, é importante que se conheça os principais
conceitos de automação que se encontram disponíveis atualmente.
Pode-se considerar que o objetivo essencial da automação residencial é a integração e o
controle de diversos elementos que compõem o ambiente doméstico, de forma que se possa auferir
desse conjunto melhores resultados em termos de conforto, praticidade, economia e outros benefícios.
Os elementos do ambiente doméstico que se ajustam aos sistemas de automação são, em geral e até
o presente momento, aqueles constituídos por aparelhos elétricos, eletrônicos e aﬁns. Fabricantes
e fornecedores de produtos e sistemas para automação residencial têm considerado como itens
passíveis de inclusão em sistemas de automação: telefonia e transmissão de dados, aquecimento e ar
condicionado, iluminação, home theater e som ambiente, vigilância, alarme, iluminação de segurança
e circuito interno de TV, cortinas e portas automáticas, aparelhos eletrodomésticos, home ofﬁces,
entre outros.
17

DERTOUZOS, M., em seu livro O que será, de 1997, previa a individualização de massa, onde o consumidor
explicitaria suas exigências e os fornecedores se dispõem a atendê-lo com produtos compatíveis.
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ver exemplo no site www.wimedia.org – consultado em julho 2004
19
Prof. Dr. José dos Santos Cabral Filho, em entrevista concedida para contribuição com esta pesquisa em 2004.
20
Casa conectada, a sua revista de automação residencial Ano 1 edição 02
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Esses itens, classiﬁcados conforme os objetivos principais, podem ser agrupados nas
categorias principais de segurança, entretenimento, conforto, utilidades. Mas, freqüentemente, o
mesmo equipamento pode integrar mais de um sistema, agregando diferentes funções. Equipamentos
de áudio e vídeo, por exemplo, tanto podem integrar sistemas de segurança, como podem se
prestar ao entretenimento, à comunicação, ao trabalho à distância. De fato, uma das principais
características das novas mídias e tecnologias é justamente a possibilidade de convergência, que
pressupõe a integração de suas funcionalidades especíﬁcas, permitindo a criação de serviços
de valor agregado. De acordo com DERTOUZOS (1997), todas as atividades fascinantes que
ocorrerão no Mercado de Informação são viabilizadas pela geração, processamento, transmissão
e recepção de informação.
Quando se fala em segurança na habitação, dentro do contexto atual das grandes cidades
brasileiras, vem de imediato à mente a idéia de proteção dos indivíduos e do patrimônio contra
intrusões no espaço privado da habitação ou no espaço coletivo do edifício. Entretanto, são também
imprescindíveis os ítens relacionados a prevenção e combate a incêndio, entre outros. Os itens
usualmente associados a sistemas de segurança são sensores, alarmes, sistemas de monitoramento e
controle de acesso.
Sensores capazes de coletar e transmitir informações do meio físico podem ser apenas
conectados a alarmes locais, ou podem integrar sistemas mais complexos, incluindo a comunicação
com centrais de vigilância externas ao edifício, por meio de ligações via cabo ou linha de telefone.
Sistemas de segurança em geral incluem câmeras para captação de imagem em pontos
estratégicos, e o tratamento e a destinação dessas imagens variam de acordo com a complexidade
do sistema de monitoramento adotado. Em sistemas mais soﬁsticados essas imagens podem ser
monitoradas, pelos usuários interessados, a partir de qualquer ponto do planeta onde se possa dispor
de alguma mídia de comunicação à distância dotada de conexão e tela para visualização.
Na área de prevenção e combate a incêndio, além de recursos obrigatórios, deﬁnidos em
legislação especíﬁca, de instalação de hidrantes, sprinklers, iluminação de emergência, escada
protegida e reserva de água para combate a incêndio, entre outros, alguns edifícios contam com a
instalação de recursos adicionais de detecção de fumaça, vazamento de gás e fuga de energia. A
instalação de detectores de vazamento de gás não é muito usual em edifícios residenciais de Belo
Horizonte, uma vez que a legislação especíﬁca em vigor limita a instalação de centrais de gás a locais
abertos e com distâncias mínimas em relação às ediﬁcações. Sistemas mais soﬁsticados de automação
podem prever o acionamento de procedimentos de emergência, a partir de informações recebidas por
sensores instalados em pontos estratégicos.
Uma das formas conhecidas de controle de acesso é a fechadura cuja abertura está condicionada
à leitura de impressões digitais21 previamente cadastradas. O sistema consiste em fechadura
convencional à qual é acoplado dispositivo de leitura de impressões digitais, funcionando interligado
a um sistema central com no-break, e contando com bateria adicional com durabilidade média de
um ano. Em geral podem ser armazenadas cerca de vinte impressões digitais diferentes, e esse
dispositivo pode ser integrado a uma central de automação, permitindo, simultaneamente à abertura
da porta, o acionamento de luzes e outros equipamentos eletrônicos pré-deﬁnidos pelo usuário. A
limitada capacidade de armazenamento desse sistema torna-o mais adequado ao controle de unidades
autônomas.
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<Figura 4
Leitura de impressões digitais.
Os sulcos das impressões digitais não são
retos e contínuos, e sim partidos, bifurcados e curvos. As extremidades, os pontos
de bifurcaçãoe os pontos de mudança de
direção são conhecidos como minúcias. O
conjunto dessas minúcias, suas posições
relativas e quantidades é que diferenciam
uma impressão digital da outra.
www.bioaccess.com.br - site consultado
em 08/01/2005.

Sistemas de áudio e vídeo podem ser associados principalmente a entretenimento e lazer
mas, como foi dito anteriormente, são recursos de abrangência muito maior. Circuitos internos de
TV freqüentemente integram sistemas de segurança e, da mesma forma, podem ser usados para
monitoramento de atividades de crianças ou pessoas idosas quando da ausência dos responsáveis.
Recurso de grande valia, essa forma de monitoramento suscita, entretanto, o debate sobre a perda
de privacidade gerada pela necessidade de vigilância, seja em locais públicos, seja no ambiente
doméstico ou áreas de convivência de condomínios. Percebe-se que, ao mesmo tempo em que itens de
segurança se tornam imprescindíveis, cresce substancialmente a demanda por privacidade no ambiente
doméstico. Por outro lado, o uso de tecnologias soﬁsticadas de entretenimento, oferecidas pelas novas
mídias inseridas no espaço privado da habitação, torna-se um apelo de segurança ao manter crianças
e adolescentes mais tempo dentro de casa, longe do contato com o mundo exterior hostil22. Isso não
signiﬁca, entretanto, que tais tecnologias não integrem o interior de residências ou apartamentos de
condomínios que disponham de áreas comuns para convivência, o que leva a crer que o apelo de
segurança não é certamente o principal motivo de aquisição de centrais de entretenimento.
O estudo das potencialidades dos sistemas de áudio e vídeo envolve obrigatoriamente sua
associação a computadores e sistemas de telecomunicações. O número de domicílios que dispõem
de acesso à Internet tem crescido consideravelmente nas principais cidades brasileiras, e este é talvez
um dos principais fatores a demandar uma requaliﬁcação dos espaços domésticos. DERTOUZOS
(1997) aﬁrma que a mais evidente diferença entre a Era Industrial e a Era da Informação se deve
à possibilidade de produção que se abre no espaço doméstico: não se pode fabricar automóveis ou
produzir bens dentro de casa, mas pode-se gerar informação e, com isso, vender-se trabalho. Assim,
enquanto o foco da produção da Era industrial estava obrigatoriamente vinculado a estruturas físicas
exteriores ao espaço privado da habitação, o principal produto da Era da Informação depende de
suportes físicos muito diferentes, de implantação viável em domicílios de qualquer região com o
mínimo de infra-estrutura urbana. A viabilização do uso de mídias que possibilitem o acesso às diversas
fontes de informação disponíveis atualmente, depende basicamente da conexão de equipamentos tais
como aparelhos de televisão e rádio, telefones e computadores, com redes públicas de cabos, ﬁbras
óticas ou sinais de rádio.
Com a proposta de aumentar o conforto no espaço privado da habitação, diversos sistemas
são oferecidos atualmente por empresas de automação residencial e, em alguns casos, já incorporados
por construtoras como atrativo de vendas. O controle automático de abertura e fechamento de vãos
está associado principalmente à movimentação de cortinas ou persianas, e requer a previsão de ponto
21

A leitura de impressões digitais é a biometria mais utilizada devido ao domínio da tecnologia, à aplicabilidade, baixo
índice de rejeição pelo usuário, e custos mais baixos que as outras formas de captação de informaçoes do corpo humano
para identiﬁcação. Informações mais detalhadas podem ser vistas no site www.bioaccess.com.br.
22
O desejo de isolamento entre o interior-família-segurança e o exerior-estranho-perigoso já era percebido nos
apartamentos da Paris haussmanniana, segundo TRAMONTANO (1998); hoje, transformados substancialmente os grupos
domésticos, os modos de vida e os riscos oferecidos pelo mundo exterior, razões diversas levam o homem urbano à mesma
necessidade de proteção no ambiente doméstico.
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de energia em local próximo à janela, para alimentar o motor que será acionado via interruptor ou
controle remoto.
Esse mecanismo, associado a sistema de automação, pode vincular a abertura ou fechamento
da persiana à variação da incidência de raios solares ou à criação de cenários pré-determinados para
atender, por exemplo, à adequação do ambiente para exibição de ﬁlmes. Pode-se questionar a real
utilidade de tal sistema no ambiente residencial, considerando o tipo de atividade que em geral se
desenvolve nesse ambiente. Entretanto, esse recurso pode ter sua utilidade ampliada se no ambiente
doméstico se realiza com freqüência alguma atividade para a qual o controle de luminosidade
seja importante23. A automação da atividade de abrir e fechar cortinas e persianas em geral está
associada ao controle de acendimento e de intensidade da iluminção artiﬁcial. Trazendo para o nível
da automação o antigo sistema de variação de luminosidade pelo uso de potenciômetros, pode-se
estabelecer cenários com níveis de iluminação adequados a diversas situações previstas.
O controle de entrada de luz natural, juntamente com o controle de privacidade, podem ser
resolvidos também, pelo menos em teoria, com a instalação de vidros com controle de transparência.
O produto registrado sob a marca SGG PRIVA-LITE é composto de duas camadas de vidros de
5mm com alta transparência, entre os quais se encontra uma camada de cristal líquido aplicada
entre dois ﬁlmes intermediários. Esse conjunto recebe terminais elétricos que, interligados a um
sistema computadorizado, possibilitam a modiﬁcação das características do cristal líquido, tornando o
conjunto transparente ou opaco, conforme a preferência do usuário, ou ainda servindo de suporte para
projeção de imagens, ou ainda funcionando como toutch screen, possibilitando alguma interatividade
com a imagem projetada.
Não fossem as limitações econômicas do uso desse sistema de fechamento de vãos, pelo menos
no momento atual, poder-se-ia aﬁrmar que esse é um dos maiores apelos arquitetônicos possibilitados
pelas novas mídias e tecnologias. Num contexto em que a ﬂexibilidade de uso dos espaços tem sido
tão valorizada, e ao mesmo tempo tão limitada pela exiguidade de espaços determinada pelas regras
do mercado imobiliário, seria um grande avanço poder requaliﬁcar paredes, janelas, ou outro tipo de
elemento limitador físico de espaços.

<Figura 5
Esquema elétrico do sgg priva-lite.
www.sggprivalite.com
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Se um determinado espaço do interior doméstico passa a ser utilizado como local de trabalho, a variação constante de
intensidade da luz natural pode ser considerada fator prejudicial à saúde visual e ao desempenho das atividades; nesse
caso, a manutenção automática dos níveis de luminosidade, já utilizadas em alguns grandes escritórios, pode representar
uma melhoria considerável das condições ambientais.
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<<Figura 6
“L’Éclaireur”, front shop, Paris
Installer: Française du Verre
www.sggprivalite.com
<Figura 7
Touch screen

O controle de temperatura do ambiente é outro ponto que tem sido muito valorizado pelos
fornecedores de sistemas de automação, como adicional de conforto e soﬁsticação. A automação
associada ao sistema de condicionamento de ar possibilita a manutenção da temperatura ambiente em
níveis pré-determinados pelo usuário. Dependendo do nível de soﬁsticação, o sistema pode prever
com antecedência a elevação ou a queda da temperatura para ajustá-la ao nível programado, sem
variações bruscas. Esse recurso certamente traz para o ambiente doméstico tanto o conforto quanto
o desconforto já experimentados pelos usuários de grandes espaços públicos dotados de sistemas de
ar condicionado com temperaturas pré-estabelecidas. Por menor que seja o número de integrantes
do grupo doméstico, sempre haverá diferenças de sensibilidade a frio e calor, o que torna limitada a
eﬁcácia desse aparato.
Esse mundo de comodidade que se propõe integrar o espaço privado da habitação pode parecer,
a princípio, um conjunto de inutilidades soﬁsticadas. Entretanto, sob o ponto de vista da acessibilidade
ou do design universal24, temas cada vez mais valorizados como forma de democratização do uso dos
espaços, muitos desses recursos podem facilitar de fato a vida de pessoas com qualquer limitação
física temporária ou permanente.
Apostando na necessidade de oferecer cada vez mais ao cliente ﬁnal, como forma de
ganhar espaço num mercado cada vez mais competitivo, algumas construtoras já contemplam seus
aparatamentos com pontos de cabeamento estruturado junto ao ponto de alimentação elétrica previsto
para refrigeradores. Esse cuidado se destina a possibilitar a opção futura do usuário por refrigerador
dotado de leitor ótico de código de barras, que pretende oferecer a comodidade da reposição do estoque
através de uma conexão via Internet com fornecedores cadastrados pelo usuário. Ao constatar a baixa
de estoque além do limite mínimo programado pelo usuário, o fornecedor apenas entra em contato
com o usuário para conﬁrmar a compra do produto. Embora potencialmente útil, esse recurso pode
ser considerado bastante limitado, uma vez que apenas uma pequena parte dos produtos necessários
ao abastecimento doméstico são armazenados em refrigeradores.
A higienização dos ambientes é outro aspecto que tem sido contemplado com inovações
tecnológicas. Embora não seja necessariamente um item de automação residencial, o aspirador de pó
central a vácuo25 pode ser visto como facilitador das tarefas cotidianas. De acordo com fabricantes do
produto, a capacidade de aspiração desse equipamento é superior à dos aspiradores convencionais,
trazendo benefícios à saúde, principalmente para crianças pequenas, que em geral têm mais contato direto
com o piso dos ambientes. Sob o ponto de vista de quem executa a tarefa de aspirar os ambientes, é de
24
25

Ver a respeito no site http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u1722.shtml
Foram encontradas duas empresas fornecedoras com representantes no Brasil, em cujos sites se poderá obter informações
mais detalhadas sobre esses equipamentos: www.hayden.com.br e www.beam.com.br
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se supor que há uma real facilitação do trabalho, pela eliminação do equipamento dentro do ambiente,
e pela redução substancial da necessidade de esvaziamento do reservatório de resíduos, que no caso de
edifícios de apartamentos passa a ser atividade do pessoal encarregado da manutenção das áreas comuns.
A instalação desse sistema deve ser prevista na fase de projeto, e a execução deve ser concomitante com
as redes de hidráulica e de elétrica.
As áreas comuns dos edifícios de apartamentos podem igualmente se equipar com recursos
tecnológicos que beneﬁciam diretamente os usuários, seja pela otimização do funcionamento dos
sistemas e instalações, seja pela economia de recursos decorrente do melhor aproveitamento dos sistemas
instalados. Além dos ítens de segurança já mencionados, têm sido adotados, em alguns edifícios,
controles de consumo de energia que detectam demanda de energia superior ao limite estabelecido
e acionam mecanismos de modulação para reduzir a demanda ao nível máximo programado. Esse
recurso se destina principalmente ao controle de economia de energia. A manutenção programada
de equipamentos é outro recurso que pode estar associado à automação, acusando necessidade de
manutenção preventiva ou detectando possíveis falhas em alguma parte dos sistemas gerenciados.
Outro recurso cuja utilização tem sido veriﬁcada em alguns edifícios de apartamentos é a irrigação
controlada automaticamente. Além da redução de tarefas rotineiras, esse sistema permite um consumo
racional de água, quando associado ao uso de sensores de umidade. Mas o funcionamento adequado
de todos esses itens está relacionado ao tipo de controle instalado. Os tipos de automação residencial
disponíveis podem ser classiﬁcados em três grupos básicos: sistemas autônomos, sistemas integrados,
e sistemas complexos.
Sistemas autônomos são aqueles baseados em módulos transmissores, em geral teclados
de mesa ou de parede, e módulos receptores ligados aos aparelhos a controlar e à rede elétrica.
Esse tipo de automação parcial possibilita o controle de aparelhos elétricos à distância, permite o
controle de pontos de luz em todos os locais do apartamento a partir de um único ponto, e pode ser
instalados em etapas. Sua operacionalização não depende de infra-estrutura especíﬁca, o que amplia
sua possibilidade de abrangência a imóveis já construídos e em cujo projeto não foram previstos tais
sistemas.
Os sistemas integrados com controle centralizado se diferenciam dos sistemas autônomos
pelo controle dos equipamentos por meio de uma central programada através de microprocessadores.
A programação pode atingir graus mais elevados de complexidade, e funções simultâneas podem ser
controladas pela central. A automação por sistemas integrados pode se aplicar a qualquer aparelho
que funcione por controle remoto, e apresenta melhor compatibilidade no controle de home theaters,
iluminação, ar condicionado, persianas elétricas, segurança e vigilância, e telefonia. Esse tipo de
automação requer a deﬁnição prévia de um cabeamento com previsão dos pontos a serem conectados,
e a defnição de local para a central de automação.
Os sistemas de automação complexos implicam a integração total dos sistemas domésticos.
Dependem de cabeamento estruturado atendendo a todos os pontos onde se pretende localizar aparelhos
que irão integrar o sistema de automação, e seu controle pode ser feito a partir de microcomputador
ou centrais inteligentes.
O nível de automação está relacionado principalmente aos padrões de controle adotados. O
detalhamento técnico de tais padrões extrapola os limites deﬁnidos para este estudo, mas é importante
que se identiﬁque suas principais características, para que se possa compreender as interferëncias
que os diversos tipos de automação podem ter no ambiente, e as formas de interação possíveis.
Numa abordagem bastante simpliﬁcada, podem-se considerar três tipos principais de controles,
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ou protocolos26, que estão relacionados aos três níveis de automação citados acima. Os primeiros
protocolos foram desenvolvidos no ﬁnal dos anos 1990, e incorporavam as funções de ligar e desligar
aparelhos ou lâmpadas, através da transmissão de sinais dos transmissores para os receptores, via
rede elétrica. Na sequência dessa evolução foram desenvolvidos sistemas com possibilidade de
comunicação entre os aparelhos a partir de cabeamentos de diversos tipos, sinais de infra vermelho
ou de rádio frequência, ou cabos de ﬁbra ótica.
Avançando um pouco mais, encontram-se os sistemas mais soﬁsticados, que possibilitam a
operação em rede dos dispositivos conectados, e com recursos para ampliação pelo próprio usuário,
conectando novos elementos ao sistema. Esse nível de automação possibilita, por exemplo, o
acionamento automático de luzes a partir da chegada de moradores, ou a programação antecipada de
uma sequência de eventos.
Mas da mesma forma que todos os outros elementos que compõem um apartamento produzido
pelo mercado, a automação residencial está sujeita a regras de avaliação da relação entre custo e
benefício, entendendo-se como custo o valor investido em determinado item, e como benefício a
melhoria das condições de venda do imóvel, sob a ótica do empreendedor. Assim, fragmentos de
automação são incluídos em apartamentos destinados a clientes de alto poder aquisitivo, como uma
forma de amostragem de um potencial que poderá ser alcançado mediante novos investimentos do
proprietário. Essa é uma manifestação evidente da aplicação dos recursos de automação residencial
apenas como forma de agregar um diferencial de mercado ao produto oferecido, sem levar em conta
qualquer critério fundado em conceitos arquitetônicos.
Foi lançado recentemente em Belo Horizonte um edifício de apartamentos que oferece o
mais alto conceito de automação predial do país, de acordo com informações veiculadas no site da
construtora. A arquitetura, tanto do apartamento quanto do edifício, segue os moldes já consolidados e
exaustivamente repetidos da maioria dos imóveis construídos nas últimas décadas nas grandes cidades
brasileiras. Nesse contexto, o pacote de automação residencial atrai para si toda a responsabilidade
de inovação e diferencial de mercado necessários ao sucesso comercial do empreendimento. Além
do cabeamento estruturado, já bastante difundido como recurso para posterior instalação de itens
de automação, este edifício conta com alguns recursos adicionais: nos apartamentos, banheira de
hidromassagem e chuveiro automatizados, controle automático de iluminação, persianas e ar
condicionado, fechadura digital e câmeras de vídeo; nas áreas comuns do edifício, sauna inteligente,
portão com leitura de placas dos automóveis, e sensor para facilitação de manobras na garagem. Mas
essa iniciativa de modernização esbarra em dois problemas principais: a restrição de custo imposta
pelas regras do mercado imobiliário, e as limitações técnicas dos próprios equipamentos e sistemas.
Assim, o resultado prático da automação residencial proposta pode ﬁcar muito aquém do que a
publicidade faz crer a princípio.27
Nas construções atuais, é freqüente a referência a projetos de cabeamento estruturado como
diferenciais de qualidade do espaço produzido. Esse recurso consiste na instalação, em tubulação
especíﬁca, de cabos destinados à transmissão de dados, voz e imagem, permitindo o uso de um mesmo
ponto para instalação de telefone ou rede de computadores, e possibilitando a implantação de redes
locais conectadas a redes externas. O sistema permite também a alteração da função de determinados
pontos, a partir de sua reconﬁguração em um painel central de comando, o que, pelo menos teoricamente,
possibilita alguma ﬂexibilização do uso dos espaços. Mas essa ﬂexibilização só será possível se a
concepção arquitetônica do apartamento contemplar tais hipóteses. É imprescindível também que,
26

O termo protocolo tem sido utilizado em referência à descrição formal de formatos de mensagens e das regras que dois
computadores devem seguir para o intercâmbio de dados.
27
Ver no capítulo 3 análise mais aprofundada do projeto citado
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no processo de projeto, haja interação entre os diferentes projetos especíﬁcos como automação,
instalações elétricas, telecomunicações, hidro-sanitário, cabeamento estruturado, prevenção e combate
a incêndio.
A grande maioria dos apartamentos construídos até o ﬁnal dos anos 1990, especialmente os mais
antigos, não oferece facilidades para instalação de sistemas de automação residencial mais completos.
Os primeiros apartamentos construídos em Belo Horizonte possuíam um número reduzidíssimo de
pontos de energia, e pontos de telefone eram instalados somente na sala principal do apartamento.
Alguns projetos da década de 1960 indicavam ponto para rádio e televisão na sala28, o que leva a
crer que não se supunha a existência de mais de uma unidade desses aparelhos em cada apartamento.
Pode-se observar hoje, especialmente em apartamentos de mais de trinta anos, que várias reformas
foram realizadas criando pontos de telefone e tomadas adicionais, inclusive pontos de antena externa,
muitas vezes apenas com adaptações externas às paredes.
As tecnologias wireless, que permitem a transmissão de sinais entre aparelhos, podem auxiliar
na redução das limitações para automação de ambientes já construídos, além de terem utilização
crescente também nas novas ediﬁcações. O processo de transmissão e recepção de sinais de rádio
e laser pelo ar torna o sistema wireless vulnerável a ruídos atmosféricos e interferências geradas
por transmissões de outros sistemas. De acordo com informações obtidas via interntet29, uma rede
local de computadores, sem ﬁos, pode sofrer interferência de aparelhos como fornos de microondas,
elevadores ou telefones sem ﬁos, conforme a distância em que se encontrem, e pode também gerar
interferências em outras redes locais próximas. Na presença de outros equipamentos funcionando na
mesma freqüência, no mesmo local, ocorrem interferências que provocam a redução da velocidade de
transmissão de dados, mas ainda assim a velocidade é bem superior à veriﬁcada nas redes convencionais
com cabos.
Outro aspecto importante do sistema wireless, regulamentado pela ANATEL30, é a necessidade
de manutenção dos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos dentro dos limites considerados
seguros para o homem. Embora Não existam até o momento dados conclusivos sobre possíveis efeitos
nocivos desse tipo de radiação, o assunto tem sido tratado com certa cautela pelos proﬁssionais da
área de saúde.

28

Ver exemplo do Ed. Niemeyer, construído em Belo Horizonte no ﬁnal da década de 1950 – arquivo existente no banco
de dados do Nomads-USP.
29
www.iogear.com/products/bluetoothguide.pdf
30
Uma das responsabilidades da Anatel é deﬁnir regras que se apliquem uniformemente em todo Brasil, para assegurar
que a operação de estações transmissoras de serviços por ela regulamentados não exponha trabalhadores e a população em
geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de valores acima dos limites considerados seguros. O Regulamento
aprovado pela Anatel é baseado em diretrizes internacionais desenvolvidas por cientistas da Comissão Internacional de
Proteção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP), respaldados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Embora
as regras pareçam de difícil compreensão para o cidadão comum, seu objetivo é simples: proteger os trabalhadores e a
população em geral contra os efeitos adversos à saúde causados por ondas eletromagnéticas na faixa de radiofreqüências.
A aplicação uniforme dessas regras em todo Brasil assegura proteção igual e normas iguais para a instalação e a operação
de equipamentos que produzem ondas eletromagnéticas. www.anatel.com.br - site consultado em julho de 2004.
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da avalanche de novas mídias e tecnologias com que a sociedade contemporânea
tem tido contato, especulações sobre como viveremos no futuro têm ocupado o tempo de autores de
diversas formações e linhas de pensamento. Computadores e internet são realidades já consolidadas
no cotidiano de um número crescente de habitantes das grandes cidades, e muitos outros recursos
de comunicação e automação vão se tornando cada vez mais acessíveis, ainda que nem sempre tão
úteis quanto a publicidade queira demonstrar. A imprevisibilidade dessa evolução é certamente um
dos pontos que torna grande o desaﬁo da produção de uma arquitetura adequada às novas demandas
decorrentes desse processo. Pode ser que os recursos disponíveis dentro de uma ou duas dezenas
de anos ainda sejam desconhecidos, mas a arquitetura que se produz hoje deve atravessar décadas
mantendo sua funcionalidade. Nesse sentido, é importante pensar que características deve ter a
arquitetura produzida agora, para que continue funcional por tempo adequado aos investimentos
realizados para sua execução.
A automação residencial pode signiﬁcar uma forma de inclusão social para pessoas portadoras
de alguma limitação física, seja ela deﬁnitiva ou temporária. Interfaces hápticas ou sistemas com
reconhecimento de voz para acionamento de equipamentos podem ser muito úteis para pessoas idosas,
de mobilidade reduzida, visão prejudicada, ou simplesmente que tenham pouca familiaridade no uso
de teclados e botões. Mas se alguma deﬁciência de mobilidade pode encontrar suporte nos recursos de
automação, por outro lado é preocupante a freqüência com que pessoas saudáveis substituem todo tipo
de mobilidade física pela mobilidade no espaço virtual. O arquiteto e pesquisador CABRAL estabelece
uma analogia entre a transformação do olhar em coisa abstrata, pela perspectiva da Renascença, e a
possível transformação do corpo em coisa abstrata pela presença cada vez maior do computador e da
internet na vida dos indivíduos.
Cada vez mais o corpo vai ﬁcar estanque, parado, sentado na frente de uma tela, depois tem
que buscar uma academia, pedalar uma bicicleta que não vai a lugar nenhum, correr em esteira, e
todas aquelas coisas, porque o corpo ﬁcou abandonado, e a mente viajando, navegando, surfando; e
todas as metáforas de movimento estão para a mente, e para o corpo está a cadeira31.
Não importa tanto se o computador, como hoje é conhecido, estará dissolvido no ambiente,
invisível, ou se as atividades mais rotineiras serão realizadas por robôs domésticos, ou se as pessoas
vão precisar sair de casa ou não para exercer suas atividades proﬁssionais, educacionais, de lazer e
de convivência. O que parece mais relevante é pensar como a arquitetura pode responder de fato às
novas demandas criadas pelas circunstâncias que se anunciam. Será cabível continuar construindo
espaços estanques, tão subdivididos e tão inﬂexíveis? O mercado atual da construção de edifícios
de apartamentos explicita a desvantagem que os apartamentos pequenos oferecem nesse sentido; as
possibilidades de ﬂexibilização de uso dos espaços, oferecidas por alguns empreendimentos, estão
nitidamente restritas aos imóveis de maior área construída.
A partir dos dados obtidos até o momento, considerando-se os processos produtivos atuais,
pode-se concluir que a relação entre o espaço físico dos edifícios de apartamentos e a inclusão de
novas mídias e tecnologias se restringe à execução de uma infra-estrutura que possibilite a instalação
de diversos equipamentos e sistemas. Embora seja crescente a difusão de equipamentos que se
comuniquem através de redes sem ﬁos, a grande maioria deles necessita de alimentação elétrica
31

Considerações do professor e pesquisador José dos Santos Cabral Fo., em entrevista concedida para contribuição com
esta pesquisa em 2004.
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para seu funcionamento. Assim, dentro dos parâmetros construtivos atuais, a construção de edifício
que permita a instalação de sistemas complexos de automação residencial pressupõe a previsão
de tubulações que conectem todos os locais onde seja possível ou desejável a instalação de algum
equipamento. A automação de abertura e fechamento de vãos, por exemplo, é facilmente realizada
por controle remoto, mas para que isso ocorra é necessário um motor elétrico no local de instalação
da persiana ou cortina.
As mídias e tecnologias poderiam constituir recursos para a transformação visual do espaço
privado da habitação, de forma que diferentes usuários ou necessidades diferentes do mesmo usuário,
relacionadas ao seu ambiente imediato, poderiam ser atendidos pela reconﬁguração do espaço. De
uma forma bastante limitada, mas bem simples, recursos de iluminação largamente difundidos podem
contribuir para a criação de diferentes cenas num mesmo ambiente. Mas a partir da introdução de
painéis de vedação e outros elementos cujas características físicas podem ser alteradas conforme a
preferência do usuário, surgem possibilidades bem mais soﬁsticadas de interação com o ambiente. A
inclusão de paredes interativas, que mudam de aparência ou de textura, que se movem aumentando ou
reduzindo espaços, poderia proporcionar um ganho de qualidade bastante signiﬁcativo para o espaço
doméstico.
Por outro lado, se os modos de vida de um passado recente incluíam relações de vizinhança que
eram relevantes para grande parte dos moradores das cidades, hoje, a realidade inóspita das grandes
cidades e as novas possibilidades de comunicação e troca de informações à distância direcionam
formas de convivência inteiramente novas, onde a vizinhança que se estabelece independe de
proximidade física. Mas a exclusão do contato humano frente a frente não pode ser considerada uma
evolução natural das formas de convivência. Nesse sentido, a produção do espaço arquitetônico deve
ao mesmo tempo permitir o desenvolvimento dessas novas formas de interação possibilitadas pelas
novas mídias, e promover uma interatividade maior dos indivíduos que habitam esses espaços.

...
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CAPÍTULO II

3 HABITAÇÃO VERTICALIZADA: BREVE HISTÓRICO E O CONTEXTO DE BELO HORIZONTE

3.1 ABERTURA
A habitação signiﬁca, ainda para o homem contemporâneo, muito mais do que simples abrigo e
proteção. Habitar um espaço é também construir história, expressar signiﬁcados, criar pontos de referência.
Mas, de acordo com Anatole Kopp (1990), a imensa maioria da população não pode imaginar formas de
habitação muito diferentes das que ela conhece e, buscando a “casa ideal”, produz apenas uma repetição
de modelos muitas vezes já ultrapassados. Assim, cabe aos arquitetos o papel de propor soluções novas,
coerentes com os hábitos e modos de vida em acentuada transformação.
É inevitável que, nas grandes cidades do mundo, uma signiﬁcativa parcela da população
adote como moradia a habitação verticalizada. A busca de proximidade com os centros de produção
e consumo, que nos tempos da revolução industrial deu origem ao adensamento característico das
metrópoles, prevalece ainda, apesar do grande avanço das comunicações a partir da chamada segunda
revolução industrial, ou revolução cientíﬁco-tecnológica (Sevcenko, 1998). História da Vida privada
no Brasil, v. 3
Constatada a importância do edifício de apartamentos no contexto da habitação contemporânea
urbana, este estudo pretende contribuir para a construção de uma estratégia capaz de promover a
melhoria da qualidade do espaço construído. Para isso, como ponto de partida, busca-se veriﬁcar a
relação entre a habitação verticalizada produzida na cidade de Belo Horizonte e a demanda de seus
usuários. O foco na habitação verticalizada, representada pelo edifício de apartamentos, se justiﬁca pela
sua característica de moradia produzida para um usuário anônimo, o que demanda esforços especíﬁcos
de formatação do produto de forma a atender um número adequado de potenciais usuários.
Considerando os parâmetros adotados na concepção do projeto, pode-se aﬁrmar que a habitação
unifamiliar produzida para uso próprio difere do apartamento, principalmente no que diz respeito à
participação do usuário na sua deﬁnição. De acordo com Liernur32, citado por TRAMONTANO, o
apartamento é um produto de atores anônimos destinado a usuários anônimos. Pode-se dizer o mesmo
sobre a habitação unifamiliar que compõe os conjuntos residenciais horizontais, muito difundidos em
outros estados brasileiros, e em processo incipiente na região metropolitana de Belo Horizonte.
32

Liernur, J. Casas y jardines: la construcción del dispositivo doméstico moderno (1870-1930). In: Devoto, F., Madero,
M. História de la vida privada en la Argentina. Buenos Aires: Taurus, 1999. Citado por TRAMONTANO em SQCB:
apartamentos e vida privada na cidade de São Paulo.
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A observação do processo de deﬁnição da habitação unifamiliar para uso próprio desperta
uma série de questionamentos que podem ser aplicados à concepção dos edifícios residenciais
verticalizados. Percebe-se que, ao decidir pela construção de uma residência personalizada, o usuário
passa por um exercício de imaginação bastante proveitoso, no qual busca, seja como usuário individual
ou como membro de um grupo doméstico, interpretar todos os seus anseios relacionados ao espaço
privado da habitação. Busca, assim, traduzir esses anseios em termos de espaço concreto, em termos
de solicitação de projeto.
De forma um tanto diferente, o comprador de apartamento busca encontrar aquele produto
que mais possa se adequar às suas necessidades, e mesmo aos seus anseios. Estudo realizado por
OLIVEIRA (1998) da Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, aponta a
localização como um dos principais determinantes da escolha de um novo apartamento, mas salienta
outros fatores igualmente importantes, como a motivação que causou a saída da última moradia e
percepções passadas de desempenho referentes a experiências com outras moradias.33 As demandas
geradas pela busca de supressão de problemas vivenciados anteriormente, relacionados ao espaço
privado da habitação, ou da repetição de experiências tidas como satisfatórias, reforçam a aﬁrmação
contida no primeiro parágrafo deste capítulo sobre a diﬁculdade inerente à busca da casa ideal.
Ornstein,34 em trabalhos baseados na metodologia da avaliação pós-ocupação do ambiente
construído, analisa a habitação sob variados aspectos, desde a eﬁciência dos sistemas construtivos
e a funcionalidade dos espaços até o conforto psicológico individual e coletivo, a questão da
individualidade e territorialidade, as possibilidades de intervenção no apartamento e adaptação ao
uso. Nesse horizonte teórico, e com o respaldo das e-pesquisas realizadas em anos recentes pelo
Nomads.usp, pode-se aﬁrmar que é importante, então, que o apartamento construído num determinado
contexto ofereça uma certa ﬂexibilidade35 de uso que possibilite maior aproximação com as demandas
dos usuários. Considerando a vida útil de um apartamento e a possibilidade de permanência de um
grupo familiar no mesmo imóvel durante uma parte signiﬁcativa dessa vida útil, deve-se esperar que
o apartamento ofereça também ao usuário a possibilidade de requaliﬁcação dos espaços ao longo do
tempo, de forma a se adequar às variações de demanda inerentes à evolução do grupo doméstico ali
instalado.
Fatores como o medo da violência urbana, a aceleração do ritmo de vida, as transformações
nos modos de comunicação e de formação acadêmica e proﬁssional, e as alterações na composição
dos grupos domésticos são responsáveis, em parte, por transformações nos hábitos dos moradores das
grandes cidades brasileiras. Se a forma de se comunicar, de estabelecer relações de amizade, relações
afetivas, proﬁssionais, de participar de processos de construção do conhecimento ou formação
proﬁssional é diretamente afetada pelo evento das novas tecnologias de informação e comunicação,
é de se supor que alguma alteração reﬂetirá no uso do espaço privado da habitação. Sob essa ótica,
procura-se aqui estabelecer um breve histórico da produção da habitação verticalizada em Belo
Horizonte, com o propósito de respaldar uma análise mais aprofundada da produção contemporânea,
onde se procura relacionar essa produção às demandas dos usuários.
33

OLIVEIRA, A. C. G. de. Os fatores determinantes da satisfação pós-ocupacional de usuários de ambientes residenciais.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção-Universidade Federal de Santa
Catarina. Florianópolis: julho, 1998.. O estudo não pretende oferecer uma resposta deﬁnitiva a essa questão, mas indica
dados e resultados que se mostram compatíveis com a realidade observada nas demais capitais brasileiras. Em Belo
Horizonte, corretores de imóveis entrevistados ou consultados informalmente sobre os requisitos que inﬂuem na decisão
de compra de apartamentos são unânimes em aﬁrmar a localização como ponto prioritário.
34
ORNSTEIN, S. W. Avaliação pós-ocupação do ambiente construído. São Paulo: Studio Nobel / Edusp, 1992.
4
O conceito de ﬂexibilidade se desenvolve de forma um pouco mais aprofundada adiante, neste capítulo.
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3.2 APARTAMENTOS: UM PERCURSO DE POUCAS INOVAÇÕES
As origens da habitação verticalizada remontam, como se sabe, à Idade Média européia e
suas cidades fortiﬁcadas, cujos limites físicos obrigavam os moradores a ampliar verticalmente
suas moradias. No entanto, para entender as conﬁgurações conhecidas hoje no Brasil, podemos
avançar até a segunda metade do século XIX, quando a burguesia européia vencedora do processo de
industrialização fazia da habitação a vitrine de seu êxito social.
Assim, os apartamentos construídos ao longo dos elegantes boulevards parisienses traziam
em si a herança dos palácios de períodos anteriores, com seus espaços representativos abrindo-se em
generosas janelas das fachadas nobres, voltadas para a rua. A grande inovação em relação aos modelos
anteriores é, talvez, a inclusão de cômodos estanques com funções deﬁnidas, ainda que articulados
sem muito critério. Basicamente a setorização se resume a áreas de prestígio, de intimidade e de
rejeição, distribuídas horizontalmente, exceção feita aos dormitórios de empregados, localizados sob
o telhado. Explícito é também o desejo de separação entre o interior-família-segurança e o exteriorestranho-perigoso. Inúmeros recursos são utilizados para caracterizar esta distinção, a exemplo das
pesadas cortinas e dos vitrais coloridos, que contribuem, junto com outros tantos detalhes decorativos,
também para diferenciar a casa do rico da casa do pobre, esta totalmente desprovida de ornamentos.
Os espaços de higiene, ainda não merecedores da atenção dos arquitetos, constituem, juntamente com
cozinhas e quartos de empregados, espaços de rejeição.36
As transformações vividas pela sociedade ocidental a partir da segunda metade do século
XIX tiveram uma abrangência sem precedentes. O atualmente exacerbado processo de globalização,
cujo início é situado por vários autores no mercantilismo do século XVI, ganhou dimensões mais
signiﬁcativas a partir da chamada segunda Revolução Industrial, ou Revolução Cientíﬁco-Tecnológica
oitocentista.
Juntamente com a aceleração dos transportes, o uso das máquinas no processo de produção
de bens promoveu um crescimento exponencial da velocidade no cotidiano dos indivíduos. Ao
mesmo tempo, certamente sob inﬂuência do ritmo das indústrias, o homem das metrópoles substituiu
rapidamente o tempo natural, determinado pelo ciclo solar, pelo tempo referenciado no relógio. Às
transformações provocadas diretamente pelos avanços tecnológicos vieram se somar as iniciativas
higienistas, os progressos nas áreas de saúde e medicina, com conseqüentes mudanças nos índices de
natalidade, mortalidade e esperança de vida.
No início do século XX, movimentos culturais e artísticos buscavam repensar a sociedade, e
nisso se inclui a arquitetura, à qual se colocava como questão fundamental a busca de uma resposta
adequada aos problemas urbanos da sociedade industrial de massas37. O início do século XX coincide
também com a consolidação da família nuclear como modelo de família moderna, em contraposição ao
grupo familiar extenso, ligado aos modos de produção medievais. Ao mesmo tempo, em decorrência
do novo modelo de produção, cresce a necessidade de se estabelecer em locais próximos aos centros
geradores de serviços.

36

Todas as informações do parágrafo são extraídas de TRAMONTANO (1998)
A arquitetura tem por característica a apresentação de soluções sempre posteriores à colocação do problema. Pelo seu
caráter de perenidade, não é usual ao objeto arquitetônico a antecipação aos problemas relativos à adequação do espaço a
mudanças de comportamento ou de modos de vida da sociedade.
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Nos quatorze anos do século 20 que precederam o início da Primeira Grande Guerra, a
habitação em geral ocupará, gradualmente, um lugar privilegiado nas pranchetas dos arquitetos,
incorporando avanços técnicos, prescrições higienistas, ideologias reformadoras sociais e demandas
sócio-políticas. O designer e teórico belga Henri Van de Velde, baseado nas tradições Arts & Crafts
inglesas, chega a considerar a casa como veículo de transformação social. TRAMONTANO (1998)

O ano de 1889 marca a mudança de nome do Arraial do Curral Del Rey para Belo Horizonte.
Na mesma época, volta à tona a antiga discussão sobre a necessidade de uma nova capital para o
estado de Minas Gerais, mas desta vez trata-se da construção de uma nova cidade, planejada segundo
os valores modernos, simbolizando uma nova era de progresso e crescimento.
O projeto criado pela Comissão Construtora, ﬁnalizado em maio de 1895, inspirava-se no
modelo das mais modernas cidades do mundo, como Paris e Washington. Os planos revelavam algumas
preocupações básicas, como as condições de higiene e circulação humana. Dividiram a cidade em três
principais zonas: a área central urbana, a área suburbana e a área rural.38

^Figura 8
Trecho da planta geral da Cidade de Minas de 1895
Panorama de Belo Horizonte – Atlas Histórico - Coleção Centenário

A área urbana da cidade planejada, delimitada pela Avenida do Contorno, previa a ocupação
por 30.000 habitantes e, já na época da inauguração, contava com cerca de 10 a 12.000 (BH 100 anos).
Mas, contrariando as expectativas dos planejadores, a ocupação mais efetiva se deu da periferia para
o centro, principalmente pelas habitações dos trabalhadores da construção da Nova Capital que, não
podendo arcar com o custo dos terrenos urbanos, construíam cafuas39 nas zonas suburbana e rural.
(CASTRIOTA, 1998)
38

BH 100 anos / Uma lição de história. Trecho extraído do site www.pbh.gov.br, consultado em 23 de maio de 2005.

39

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, residências miseráveis.
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^Figura9
superposição do limite da cidade planejada sobre a mancha urbanizada
atual - mapa aerofotogramétrico reproduzido do site www.pbh.com.br

Esse adensamento predominante das áreas periféricas levou à criação de um novo Plano Geral
da cidade, em 1933, redeﬁnindo as zonas Urbana, Suburbana e Rural, estimulando o adensamento da
área central e criando um gabarito com um número mínimo de pavimentos para a Avenida Afonso
Pena e outras vias centrais. (ANDRADE et MAGALHÃES, 1998) Criam-se, dessa forma, condições
que favoreceram a verticalização da área central, atingindo primeiramente os imóveis comerciais e,
logo em seguida, os residenciais.
A construção do primeiro edifício de apartamentos em Belo Horizonte, em 1939, encontra a
cidade já inserida na era do rádio.40 A primeira emissora da cidade, a Rádio Mineira, foi inaugurada
em 1931 e teve papel importante na diversiﬁcação das comunicações na Capital. No início dos anos
1930 surgem também os primeiros jornais políticos de circulação diária e as primeiras salas de cinema.
Em 1940, a cidade já contava com várias revistas locais, sendo algumas de circulação nacional, e a
tiragem diária dos dois maiores jornais superava, em 1947, os 15 mil exemplares. (SILVA, 1998)
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De acordo com SILVA ( 1998) em 1937 a cidade já possuía 22 mil aparelhos de rádio.

A história da verticalização da habitação em Belo Horizonte teve início num momento em
que a jovem capital buscava se aﬁrmar como referência de modernidade. Segundo jornais da época, o
progresso marcou de forma inequívoca o período de 1930 a 1945 na cidade de Belo Horizonte. Eram
abundantes as notícias, nos jornais locais, sobre a instalação de novos estabelecimentos industriais,
comerciais e de serviços. A deﬁciência dos sistemas de transportes coletivos tornava atraente morar
perto dos locais onde se encontravam disponíveis os produtos e serviços.
Num período de ascensão do cinema, seria de se supor que muito do que foi produzido em
termos de espaço privado da habitação na cidade tenha sido realizado sob inﬂuência desse novo
veículo de comunicação, que ditava novos hábitos e costumes. Mas certamente permaneceu forte o
apego a um modo de vida tradicional, com raízes no modelo francês de habitação, até porque, tanto
quanto muitas outras cidades no mundo, na mesma época, o projeto de Belo Horizonte teve como
parâmetro o modelo de urbanização implementado pelo Barão Georges-Eugène Haussmann em Paris,
entre 1853 e 1870 (BH 100 anos).
Em visita a Belo Horizonte em junho de 1940, a convite do então prefeito Juscelino Kubitschek,
o urbanista francês Alfred Agache manifestou surpresa diante do contraste entre o crescimento
desordenado e sem infra-estrutura da zona suburbana e o “centro urbano perfeito”, o que o levou a
considerar a cidade um paradoxo (SOUZA, 1998). De fato, essa perfeição, por assim dizer, da ocupação
da área central, reﬂetia progressos rápidos na infra-estrutura, não obrigatoriamente acompanhados em
ritmo pela superestrutura. De acordo com SOUZA (1998), era muito mais lenta a evolução na esfera
social da ideologia, incluindo a religião, a arte, a política, a lei e todas as atitudes tradicionais. Por esse
motivo, alguns emblemas da modernidade da época, como o maiô e a boate, só foram aceitos pela
maioria da população a partir da década seguinte. Travava-se uma batalha silenciosa entre o apelo de
modernidade, trazido com as obras e inovações de Juscelino Kubitschek, e o apego à tradição como
forma de se resguardar a família, os costumes, a religião e a propriedade. (SOUZA, 1998)
Não se pode ignorar a inﬂuência hollywoodiana nesse processo, considerando o papel
do cinema, conforme já foi dito anteriormente, como vitrine da indústria e de um novo modo de
vida criado para possibilitar à economia norte-americana a expansão de mercados necessários ao
desenvolvimento de seu parque industrial. Com raízes renascentistas, o sonho holywoodiano da casa
no centro do jardim, que TRAMONTANO (1998) cita como disseminado à quase totalidade do mundo
ocidentalizado, se reproduz na Belo Horizonte da época, se não na íntegra, pelo menos nas fachadas
das pequenas residências de boa parte da classe média que vinha ocupando os novos bairros da cidade
(SOUZA, 1998). Na região central da cidade, os apartamentos também deveriam apresentar reﬂexos
desse novo pensamento.

A moradia verticalizada ganhou, nos anos 40 (sic), um novo status, inaugurando ao
mesmo tempo vertentes populares, como o Conjunto do IAPI (White Lírio da Silva, 1942)
que só seria concluído em 1951, e de luxo ou eruditas, como o Edifício Randrade (Luiz
Pinto Coelho, 1941) na Praça Raul Soares. Morar em apartamentos deixava de ser solução
preterida, passando a signiﬁcar, entre outras coisas, um engajamento na modernidade da vida
(SOUZA, 1998).
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Figura 10^
imagens copiadas da Revista Mineira de
Engenharia
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Figura 11^
imagens copiadas da Revista Mineira de
Engenharia
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O Edifício Lutetia, projetado por Mário dos Santos Maia em 1939, foi o primeiro edifício de
apartamentos construído em Belo Horizonte. O nome do edifício, inspirado num dos mais famosos,
tradicionais e luxuosos hotéis parisienses, certamente não foi escolhido por acaso: ele trazia consigo a
expressão de exclusividade, distinção social, luxo e bem-viver do original parisiense, um edifício de
vários andares onde residiam ou hospedavam-se apenas pessoas muito ricas. Esse primeiro marco da
modernidade associada ao modo de vida doméstico pode ser considerado o retrato ﬁel do paradoxo
entre modernidade e modelos tradicionais de representação de status. Sua localização, a 100 metros
da praça Sete de Setembro, centro oﬁcial da cidade e local do recém-inaugurado abrigo de bondes,
não poderia ser mais cosmopolita.

Figura 12^
Figura 13>
Fotograﬁas do Edifício Lutetia - jul / 2005

As duas primeiras décadas da história dos apartamentos em Belo Horizonte não apresentam
grandes variações em relação a esse primeiro exemplar, seja pela conﬁguração externa, seja pela
distribuição dos espaços internos. Nos anos 1950, Belo Horizonte já contava com arquitetos, formados
nas dez primeiras turmas da então Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, atuantes
e dotados de uma certa maturidade proﬁssional. (PASSOS, 1998) A Pampulha despertou o interesse
daqueles jovens arquitetos, e abriu caminho para a inserção de propostas modernistas na produção
arquitetônica local.
A formação dos arquitetos em Belo Horizonte enfatizava as composições de arquitetura,
e disciplinas como a perspectiva, o desenho artístico e a geometria descritiva eram o fundamento
principal dessa produção. No ﬁnal dos anos 1940 e início dos anos 1950, parece ter existido, na única
escola de arquitetura da cidade, uma enorme valorização do que se costumava chamar modernismo.
Os estudantes buscavam pautar sua formação pela produção de grandes expoentes da arquitetura
moderna como Le Corbusier e Walter Gropius, mas também Reidy, o jovem Niemeyer, os irmãos
Roberto, entre outros.As residências construídas na cidade eram predominantemente unifamiliares,
o que com certeza contribuía para que não houvesse, na escola, uma grande preocupação com a
discussão sobre edifícios de apartamentos. Além disso, professores e estudantes eram, provavelmente,
eles próprios, parte da elite conservadora do estado, carregando os mesmos preconceitos com relação à
habitação verticalizada e coletiva. Postura curiosa em uma escola que, precisamente, pautava-se pelos
preceitos modernistas europeus, prezando seu desenvolvimento e implantação em Minas Gerais. De
fato, o Modernismo europeu já dizia, desde os anos 1920, que a cidade industrial só se sustentava
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com a densiﬁcação dos bairros de habitação. Em Belo Horizonte, naquele momento, a densiﬁcação
da habitação ocorria predominantemente na área central, paralelamente à verticalização dos espaços
destinados a escritórios e consultórios. Nesse contexto, projetar edifícios residenciais multifamiliares
parecia ser certamente um desaﬁo maior.
De acordo com PASSOS (1998), a organização racionalista dos espaços internos e a
conﬁguração das fachadas através de novos elementos e relações formais são aspectos fundamentais,
relacionados à orientação modernista, que marcam a produção de edifícios residenciais em Belo
Horizonte a partir daquele período. O autor observa também o início de uma preocupação, ainda
rara, com a melhoria das condições de iluminação através do aumento das áreas não ediﬁcadas, e
o aparecimento de áreas de uso comum destinadas a atividades de lazer e convívio social. O rápido
crescimento da indústria automobilística pressupôs, por outro lado, a preocupação com a previsão
de garagens nos edifícios, o que não se torna imediatamente uma realidade. A idéia de modernidade
parecia estar estreitamente ligada às noções de velocidade, de maquinismo, de individualidade, de
industrialização, que o automóvel ilustra perfeitamente.
A partir da observação dos edifícios construídos em Belo Horizonte no início dos anos 1950
pode-se concluir que os princípios do Movimento Moderno foram aplicados apenas parcialmente; a
composição das fachadas apresenta frequentemente predominância de linhas horizontais, muitas vezes
interrompidas por planos verticais, numa intenção, pode-se supor, de aﬁrmar o uso da fachada livre.
Mas, considerando o aspecto urbanístico, que os princípios modernistas reaﬁrmam como indissociável
da arquitetura, quase nada muda, permanecendo a ocupação excessiva do terreno e a relação tênue
entre interior e exterior. Considerando-se a organização do espaço interno, percebe-se que, na maioria
dos edifícios residenciais, embora já existisse uma preocupação maior com a racionalidade dos espaços
em termos de usos e circulações, o que se aplica efetivamente não é mais do que uma reformulação
dos esquemas tipológicos então correntes (PASSOS, 1998). Há também uma enorme distância entre
os procedimentos construtivos desenvolvidos pelos modernistas europeus, que prezavam a produção
em massa de habitações, e os mineiros, com seu baixo nível de industrialização, sua mão de obra
barata e pouco qualiﬁcada, e a ausência de encomendas públicas de moradias em número suﬁciente
para justiﬁcar a implantação de canteiros mecanizados, como nas siedlungen alemãs, por exemplo.
Não se pode dizer que era uma constante a preocupação de arquitetos e construtores com a
qualidade espacial. Interesses econômicos suplantavam, na maioria das vezes, já naquele momento,
os aspectos de usabilidade do espaço construído. O problema ainda não se mostrava tão crítico nos
apartamentos destinados às classes médias, dada a relativa disponibilidade de terreno que resultava
em áreas relativamente adequadas ao uso previsto para cada cômodo.41 Nas áreas mais adensadas,
especiﬁcamente na região central, edifícios altos ocupando a totalidade dos terrenos geraram
apartamentos com cômodos muitas vezes escuros e mal ventilados, especialmente nos pavimentos
mais baixos. É nesses casos que se percebe, com especial clareza, a desconsideração, nos projetos,
dos preceitos modernistas sobre as relações interior-exterior.
Num processo de busca de melhoria das condições ambientais para a cidade, a Lei de Uso e
Ocupação do Solo do Município de Belo Horizonte passou a ser, a partir de sua primeira edição, em
1974, um instrumento importante de normalização dos projetos, obrigando à criação de afastamentos
maiores, nem sempre tão generosos quanto aqueles vistos no edifício Campos Elíseos, mas que
contribuíram signiﬁcativamente para a melhoria das condições de usabilidade dos apartamentos, pelo
menos do ponto de vista da iluminação e ventilação naturais.
41

Ver estudos do Nomads.usp, onde é demostrada a gradativa redução da área útil dos apartamentos ao longo do século
XX até hoje, nas principais capitais brasileiras.
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3.3 A PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA: PRINCIPAIS

DETERMINANTES DA CONCEPÇÃO DE PROJETOS

Veriﬁca-se hoje no Brasil um processo inédito de modernização e transformação organizacional
da atividade produtiva na construção civil. O aumento da conscientização por parte do consumidor e
a crescente exigência relativa à qualidade do produto, associados à escassez de recursos ﬁnanceiros e
à competitividade exacerbada, criam o cenário que obriga a indústria da construção a se modernizar
para atender às novas demandas. Mas, com relação à produção de edifícios de apartamentos,
a observação do que se constrói atualmente nas principais cidades brasileiras leva a crer que essa
transformação está voltada muito menos para os interesses do usuário ﬁnal dos espaços, e muito mais
para a sobrevivência dessa indústria no mercado.
Diante dessa constatação, percebe-se necessário um estudo mais aprofundado do processo
de deﬁnição e produção dos apartamentos contemporâneos, para subsidiar possíveis novos critérios
projetuais que possibilitem a adequação dos apartamentos às demandas dos usuários. É importante
considerar quais são os fatores que direta ou indiretamente inﬂuenciam na deﬁnição do perﬁl do
produto que é resultado desta indústria. Parece justo aﬁrmar que a principal mudança ocorrida no
processo de concepção dos apartamentos, tenha sido, já em décadas recentes, o estabelecimento
do fator econômico como grande determinante do espaço disponível para as atividades dentro do
ambiente doméstico.
Assim, como elemento de suporte a esse estudo, foram ouvidos diferentes personagens que,
por conexões diversas, atuam como agentes da produção de edifícios de apartamentos em Belo
Horizonte. A compreensão do ponto de vista desses proﬁssionais pode contribuir para elucidar
aspectos importantes dessa produção, trazendo à tona particularidades da deﬁnição do programa de
necessidades dos edifícios de apartamentos da produção atual de Belo Horizonte, e os principais
fatores determinantes dessa conﬁguração.
A atividade projetual voltada para a produção da habitação abrange uma enorme variedade
de saberes, seja na área das ciências exatas e tecnologia, seja na área das ciências humanas. Há que
se conjugar dados obtidos de fontes muito diversas, dada a característica complexa do ser humano
que vai habitar aquele espaço. Junto com toda a carga simbólica que o espaço da habitação carrega,
colocam-se como fatores não menos importantes na sua produção os aspectos físicos, econômicos,
mercadológicos, legais, entre outros.
Enquanto produto da indústria de construção imobiliária, o edifício de apartamentos tem sua
produção vinculada a diversos fatores que regem o sistema produtivo do país, tais como variações
de demanda, recursos e modos de realização, inﬂuências culturais externas, entre outros. Suas
características de porte, valor, vida útil e importância social e econômica lhe conferem um caráter
único e particular dentro das estruturas produtivas e de consumo da sociedade. Contribui para essa
qualiﬁcação do edifício de apartamentos o impacto urbano e cultural de sua inserção na cidade, assim
como a representação simbólica que esse produto assume para o usuário ﬁnal, como demonstração de
sua posição relativa dentro da sociedade. Pode-se encontrar a origem dessa qualidade simbólica no
apartamento burguês dos boulevards parisienses do século XIX42, já mencionado, cuja inﬂuência se
percebe de forma inequívoca nas cidades contemporâneas.
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Estudo aprofundado do assunto pode ser visto em TRAMONTANO (1998)

A investigação dos possíveis fatores intervenientes na concepção de apartamentos passa
obrigatoriamente por todas as etapas da produção do edifício, uma vez que problemas detectados nas
etapas de execução e uso podem servir de subsídios para a reformulação de ações nas etapas iniciais.
Entretanto, para atender os objetivos propostos, esse estudo se concentra nas questões direcionadas
às fases iniciais do processo, que vão da aquisição do terreno à contratação dos projetos, buscando
elucidar as razões que direcionam essas escolhas.
Pode-se perceber que o fator econômico é um dos principais determinantes da conﬁguração
do imóvel, deﬁnida a partir da localização e custo do terreno. Escolhido o terreno, o valor ﬁnal de
venda determinado pelo mercado direciona as escolhas possíveis de forma a garantir um produto com
velocidade de venda adequada ao retorno ﬁnanceiro pretendido. Ao mesmo tempo, a concorrência
acirrada entre construtoras que atuam na mesma região leva os empreendedores a buscar elementos
que valorizem o seu produto destacando-o dentre os outros oferecidos. As colocações relativas
à importância do terreno como condicionante e do valor de venda como determinante do grau de
soﬁsticação do imóvel estão presentes nos depoimentos de todos os agentes ligados diretamente à
concepção inicial dos empreendimentos e venda das unidades, que foram ouvidos no decorrer da
pesquisa.
Frequentemente tem sido observada a inclusão de recursos tecnológicos soﬁsticados
como diferencial de vendas para apartamentos localizados em regiões com grande número de
empreendimentos concorrentes. Embora o desconhecimento desse aparato tecnológico seja a realidade
de uma grande parcela dos compradores potenciais de apartamentos, sua implantação tem funcionado
como apelo comercial, representando um diferencial importante para a escolha do imóvel ideal. O uso
de inovações tecnológicas como apelo comercial foi citado por pelo menos três dos entrevistados.
Mesmo que essas possibilidades tecnológicas sejam incluídas nos empreendimentos como
apelos comerciais, pode-se reconhecer nesse processo uma busca de adequação a novas demandas.
Assim, diferentes soluções técnicas são adotadas para possibilitar adequações futuras, conforme a
ﬁlosoﬁa de trabalho da construtora e o nível de conhecimento das novas tecnologias e seu potencial.
Encontramos, por exemplo, nas entrevistas realizadas, pontos de vista opostos com relação à
conveniência do uso do cabeamento estruturado: enquanto alguns proﬁssionais consideram esse
sistema imprescindível para a ﬂexibilização do uso do espaço e melhoria do nível de conforto, outros
consideram que tudo o que se faz com o cabeamento estruturado pode ser feito por outros meios,
como a própria rede de telefonia, e outros, ainda, defendem a substituição do cabeamento pelo sistema
PLC43, ressalvadas as questões de fabricação local e tropicalização dos equipamentos.
Observamos também que algumas construtoras priorizam os projetos de instalações como
forma de possibilitar ﬂexibilidade de uso dos espaços, enquanto outras buscam essa ﬂexibilidade
através do uso de paredes internas executadas em gesso acartonado. Este recurso proporciona uma
possibilidade de ﬂexibilização do uso dos espaços que, ainda que de forma menos traumática do que
em imóveis divididos com alvenarias de blocos, requer, mesmo assim, demolições e reconstruções
como meio de requaliﬁcar espaços.

43

A tecnologia PLC – power line comunications – consiste no uso da rede elétrica como meio de transmissão de dados
em banda estreita ou larga. Esse tipo de sistema existe na Europa há alguns anos, e foi testado pela CEMIG – Centrais
Elétrica Minas Gerais, em Belo Horizonte, durante o ano de 2002. Mais detalhes no site www.cemig.com.br
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As tecnologias construtivas empregadas na construção civil ainda produzem espaços estanques,
de difícil reconﬁguração. Entretanto, observam-se inúmeras iniciativas de criação de novos sistemas
estruturais e de vedação, novas formas de distribuição de água e outros recursos, que objetivam
agilizar o processo de execução, e podem facilitar requaliﬁcações dos espaços. Mas a grande maioria
dessas iniciativas, além de limitadas em termos de ﬂexibilização, ainda não podem ser consideradas
vitoriosas em termos de aceitação e difusão. Percebe-se, principalmente no setor ligado à habitação,
uma enorme resistência, por parte dos usuários, a inovações que possam sugerir-lhes menor solidez
da construção. Dessa forma permanecem majoritárias as construções em concreto e alvenaria de
tijolos cerâmicos, embora já se observem, com maior freqüência na cidade de São Paulo e de forma
incipiente em Belo Horizonte, o uso de vedações internas com gesso acartonado para alguns edifícios
residenciais.
No texto intitulado Espaços domésticos ﬂexíveis: notas sobre a produção da primeira geração
de modernistas brasileiros, TRAMONTANO (1993) explora diversos conceitos de ﬂexibilidade
aplicáveis à concepção e ao uso do espaço doméstico. Analisando pontos de vista de diversos autores,
ele considera duas instâncias principais associadas a esse conceito: uma ﬂexibilidade inicial e uma
ﬂexibilidade permanente.
Segundo o autor, a ﬂexibilidade inicial pode ser descrita como uma certa possibilidade
de escolha, oferecida ao comprador de um apartamento, aplicável às fases iniciais da produção.
Analisando exemplares da produção atual de edifícios de apartamentos, pode-ser perceber que,
dada a predominância de empreendimentos “vendidos na planta”, no linguajar do setor, esse tipo de
ﬂexibilidade, ainda que muito limitada, é um apelo de vendas constante em um número signiﬁcativo
de apartamentos. Trata-se, muitas vezes, da possibilidade de integração de um dos dormitórios à
sala, como forma de ampliar as áreas de convivência de grupos domésticos que possam dispor de
um dos dormitórios sem prejuízo das acomodações privativas necessárias. Em geral a ﬂexibilização
possível não vai além da redução do número de dormitórios e do acréscimo de sala Observa-se que,
quanto menor o apartamento, menores as possibilidades de alteração dos usos propostos no projeto
inicial, enquanto para apartamentos maiores veriﬁca-se uma incidência muito maior de solicitações
de alterações por parte do usuário, como forma talvez de aproveitar a disponibilidade de espaço para
personalizar o apartamento. Essa forma de ﬂexibilidade, se é que pode ser efetivamente chamada
assim, refere-se a edifícios construídos, em geral, com estrutura de concreto e alvenarias de blocos,
e se restringe mesmo à fase de execução do imóvel, uma vez que qualquer requaliﬁcação posterior
a essa etapa demanda reformas de maior porte, com demolições e reconstruções de elementos que
compõem o espaço interno.
A ﬂexibilidade permanente, descrita por TRAMONTANO como a possibilidade de
reordenação do espaço durante toda a sua vida útil, a qualquer momento e sem necessidade de
reformas, demandaria recursos diferentes de concepção dos espaços, envolvendo vedações móveis
internas, ou mesmo externas, e outros tipos de mecanismos de requaliﬁcação dos espaços. Essa idéia
de ﬂexibilidade permanente pode estar associada a alguns princípios formulados pelos arquitetos
modernistas, como a planta livre e a estrutura independente das vedações, mas certamente não faz
parte do repertório da atual produção brasileira de apartamentos.
Assim, seria pertinente classiﬁcar como apartamento de espaço ﬂexível tanto aquele passível
de adequações durante a fase de execução da obra, quanto aquele passível de requaliﬁcações durante
a fase de uso. Dentro dessa divisão, ainda caberia diferenciar o nível de intervenção necessária à
requaliﬁcação dos espaços na fase de uso, como simples remanejamento de elementos móveis ou
desmontáveis, ou como demolição e restauração de elementos ﬁxos, em geral acarretando ônus e
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desconforto. As técnicas utilizadas na construção da grande maioria dos edifícios de apartamentos
tornam bastante custosas as requaliﬁcações na fase de uso, o que se agrava fortemente nos apartamentos
de área útil mais reduzida. Analisando os elementos arquitetônicos e sistemas que compõem o edifício
de apartamentos, podemos considerar como principais determinantes do potencial de ﬂexibilidade do
espaço construído: fachada, estrutura, instalações e vedações internas.
Pode-se veriﬁcar que as soluções de estrutura, vedações e outros elementos arquitetônicos
em uso atualmente nos edifícios residenciais tendem mais a uma padronização do que a qualquer
possibilidade de requaliﬁcação dos espaços. Um simples passeio pela cidade, observando a volumetria
e as aberturas de fachada dos edifícios residenciais, parece suﬁciente para que se possa descrever
a conﬁguração interna da grande maioria dos apartamentos ediﬁcados na cidade durante todo o
século XX. Salvo raras exceções, plantas e elementos construtivos quase padronizados se repetem à
exaustão, com pequenas variações que podem ser resultado de adequação a características do terreno
ou, eventualmente, iniciativas de inovação formal. Essa padronização visual dos edifícios pode ser,
pelo menos em parte, atribuída à repetição, pelos agentes da produção de edifícios de apartamentos,
de soluções consideradas mais eﬁcazes, considerando-se, mais uma vez, economia de recursos.
As fachadas mais comumente encontradas nos edifícios de apartamentos construídos em
décadas recentes na cidade de Belo Horizonte são compostas de painéis de vedação ﬁxos construídos
no local com alvenaria de blocos, recebendo revestimentos que variam, na maioria dos edifícios de
padrão médio a alto, entre cerâmicas, granitos ou mármores. As aberturas são em geral deﬁnidas
rigidamente conforme a destinação inicial prevista para o cômodo onde se localizam, certamente
limitando qualquer ﬂexibilização de uso. Em São Paulo podem ser vistas fachadas montadas com
painéis pré-moldados, ainda que não sejam predominantes; mas isso não inﬂui nas possibilidades de
ﬂexibilização.
O revestimento das fachadas, embora não seja determinante do grau de ﬂexibilidade do espaço
interno, é um elemento que marca de forma muito característica a arquitetura residencial verticalizada
em Belo Horizonte. Ainda que não tenha sido identiﬁcada a origem dessa característica, é fato que
o mercado local apresenta alto grau de rejeição a edifícios cujo revestimento externo não apresente
elementos de granito, ou pelo menos, mosaicos de cerâmica.
Via de regra, as janelas dos apartamentos são concebidas e dimensionadas de forma a otimizar
o aproveitamento das barras produzidas pela indústria de perﬁs de alumínio, considerando-se que
praticamente a totalidade dos edifícios de apartamentos construídos nas últimas décadas contam com
esse tipo de esquadrias. A economia de material, e conseqüente melhoria da lucratividade, passa
também pela redução das dimensões das esquadrias ao mínimo necessário para atender às normas
deﬁnidas pelo código de obras, o que só não prevalece em edifícios considerados de alto luxo. Assim,
pode-se observar a predominância de janelas aproximadamente quadradas, com dimensões que giram
em torno de 120cm a 140cm para quartos, e em torno de 60cm a 70cm para banheiros. No caso de
Belo Horizonte e provavelmente em muitas outras cidades brasileiras, o código de obras determina
que a área de janelas deve corresponder a um sexto da área do cômodo de permanência prolongada,
e a um oitavo da área do cômodo de permanência transitória. Nos edifícios de apartamentos, são
considerados, pela mesma legislação, quartos, salas e similares como cômodos de permanência
prolongada, e banheiros, cozinhas e áreas de serviço como cômodos de permanência transitória.
A legislação deﬁne, igualmente, altura mínima para peitoris, por questão de segurança,
e altura máxima para vergas, para garantir níveis adequados de ventilação e iluminação naturais.
Outra característica das janela que inﬂui decisivamente na limitação da ﬂexibilidade de uso dos
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ambientes internos é a existência freqüente de venezianas nos quartos de dormir. Embora com objetivo
inicial de agregar conforto ao apartamento, a integração da veneziana de alumínio à esquadria pode
torná-la inadequada a outros tipos de ambientes não destinados ao uso como dormitórios, pelo fato
de limitarem a entrada de luz natural no ambiente. Além disso, para apartamentos de menor padrão,
onde as venezianas são sempre em folhas rígidas44, a área de iluminação efetiva se reduz à metade,
prejudicando a iluminação natural do cômodo.
A estrutura pode ser considerada um elemento fortemente determinante do potencial de
ﬂexibilização dos espaços internos. A redução do número de pilares tende a facilitar a requaliﬁcação
de espaços mediante reforma, e a redução ou eliminação de vigas internas contribui para esse tipo
de requaliﬁcação ao eliminar, em alguns casos, a necessidade de criação de forros para ocultar vigas
indesejavelmente localizadas. Arquitetos e projetistas de estruturas mais cuidadosos buscam uma
distribuição dos pilares de concreto que possibilite o aproveitamento da garagem para o maior número
possível de carros na área destinada a estacionamento sob a torre de apartamentos, uma vez que o
número de vagas é fator determinante do valor de venda do imóvel. Dessa forma, com raras exceções,
a modulação das divisórias internas dos apartamentos será inﬂuenciada, em última instância, pelas
dimensões dos automóveis.45
Menos determinante do grau de ﬂexibilização, mas relacionada à estrutura e relevante como
fator de conforto ambiental, a altura dos cômodos é igualmente limitada por diversos fatores de ordem
técnica e legal. De acordo com a legislação vigente em Belo Horizonte, os afastamentos laterais e de
fundos dos edifícios são deﬁnidos por faixas de altura da ediﬁcação, de forma que um aumento de
poucos centímetros no pé-direito do apartamento-tipo pode signiﬁcar a redução de um pavimento
no edifício, ou um aumento signiﬁcativo dos afastamentos laterais. Essa norma, juntamente com a
limitação da altura dos espelhos das escadas deﬁnida pelas normas de prevenção e combate a incêndio,
e o sistema de lajes adotado, leva a uma padronização quase constante na altura dos pavimentos.
Embora nenhuma legislação obrigue a redução de altura dos pavimentos, frequentemente essa
limitação é apontada pelos empreendedores como resultado do atendimento à legislação.
Em geral, os diversos recursos que têm sido utilizados no sentido de possibilitar requaliﬁcações
do espaço pós-ocupação são associados à concepção das instalações, e não à concepção dos espaços
arquitetônicos. As instalações elétricas e de telecomunicações parecem, hoje, desempenhar um papel
cada vez mais importante na determinação das possibilidades de uso dos espaços, na medida em
que possibilitam ou não o uso de aparelhos eletro-eletrônicos associados a determinadas atividades.
No entanto, por si só não permitem grandes requaliﬁcações espaciais. A instalação de cabeamento
estruturado que, de forma bastante tímida e dentro de certos limites pré-estabelecidos, proporciona a
possibilidade de requaliﬁcação de usos dentro do ambiente doméstico, vem sendo utilizada de forma
crescente por diversas construtoras, com o objetivo de agregar qualidade ao produto apartamento.
Entretanto, a distribuição dos pontos de cabeamento não é menos estanque que outro elemento
construtivo qualquer, e seu posicionamento num determinado cômodo pode limitar signiﬁcativamente
as possibilidades de distribuição dos elementos de mobiliário, por exemplo.

44

Nos apartamentos mais caros, eventualmente são utilizadas venezianas com sistema de recolhimento em caixas na parte
superior da esquadria, com acionamento manual ou elétrico, e podendo contar com isolamento termo-acústico. Esse tipo
de venezianas pode ser visto em diversos edifícios da cidade, construídos em torno dos anos 1940, porém numa versão em
madeira e ferro.
45
Embora não tenha sido encontrado nenhum registro escrito desse tipo de iniciativa, o contato com escritórios de projetos
de arquitetura, estrutura e coordenação de projetos deixa evidente essa preocupação de alguns agentes da produção de
edifícios de apartamentos.
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Os sistemas de cabeamento estruturado em uso nos empreendimentos pesquisados oferecem,
na verdade, possibilidades de uso muito restritas. Embora o cabo utilizado permita a transmissão de
dados e voz, possibilitando a conexão de aparelhos de telefone ou de computadores em rede, cada
cabo assume somente uma função por vez. Além disso, a transformação de um ponto de telefone em
ponto de rede, ou vice-versa, depende, com a tecnologia disponível atualmente nos edifícios mais
recentes, da atuação de um técnico especializado, munido de equipamentos especíﬁcos para conexão
dos terminais.
Paralelamente aos sistemas de cabeamento estruturado, têm sido adotadas com freqüência
em edifícios de apartamentos as conexões sem ﬁo, comercialmente denominadas redes wireless.
Embora atualmente restrito ao trecho ﬁnal da transmissão de sinais, esse sistema pode proporcionar
maior liberdade de escolha ao usuário de computadores dentro do espaço doméstico, uma vez que a
conexão de cabo para internet, no trecho entre a chegada do sinal no apartamento e o computador,
é substituída pelo sinal que transita entre um roteador sem ﬁo e placas especíﬁcas de recepção e
transmissão acopladas aos computadores internamente ou externamente.
Instalações hidrossanitárias são igualmente elementos importantes na deﬁnição das
possibilidades de requaliﬁcação dos espaços. Executados dentro dos padrões atualmente disseminados
na construção civil, esses elementos construtivos apresentam possibilidades muito restritas de
remanejamento, o que determina em grande parte o grau de ﬂexibilização possível dos espaços
internos de apartamentos. Com relação ao uso do espaço, pode-se dizer que as principais interferências
relacionadas às instalações hidrossanitárias se referem à possibilidade de vazamentos e à geração
de ruídos. Projetos de edifícios que apresentam adequação satisfatória entre arquitetura, estrutura e
instalações hidráulicas, costumam apresentar uma certa concentração de elementos de hidráulica em
poucos pontos dento do pavimento tipo. Essa iniciativa visa a redução de custos e a simpliﬁcação dos
procedimentos de execução e manutenção das instalações. A opção pelo uso de shafts verticais nos
pontos de concentração de tubulações, que depende de estreita relação entre os projetos de arquitetura
e instalações hidrossanitárias, vem se tornando cada vez mais freqüente entre as construtoras, mas
com diferenças de concepção. Alguns projetistas consideram irrelevante a possibilidade de visita ao
shaft, pela baixa freqüência de manutenção; outros propõem formas diferentes de acesso, por dentro
dos apartamentos ou pela fachada.
Apartamentos construídos há mais de quatro décadas em Belo Horizonte apresentam sérias
limitações quanto à revitalização das instalações, uma vez que, além da inexistência de shafts,
característica da época, as tubulações eram de ferro, que se deteriora com o uso.
As vedações internas utilizadas na grande maioria dos apartamentos contemporâneos se
restringe a alvenarias de blocos cerâmicos revestidos com reboco ou gesso liso. Observa-se o uso
incipiente de divisórias internas em painéis de gesso acartonado, muitas vezes com certa rejeição de
usuários mais conservadores que não acreditam na solidez do material. Além disso, a vedação interna
em dry-wall é passível de outros problemas, tais como transmissão de ruídos, baixa estanqueidade
à entrada de insetos, problemas esses tecnicamente solucionáveis, mas que diﬁcultam um pouco a
maior assimilação do sistema. A contribuição das vedações de gesso acartonado para a requaliﬁcação
dos espaços é limitada, uma vez que o remanejamento dos painéis envolve substituição e requer mãode-obra qualiﬁcada.
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3.4 O USUÁRIO CONTEMPORÃNEO
Reiterando a complexidade dos fatores que determinam a conﬁguração de um edifício de
apartamentos, observemos o aspecto de adequação do imóvel aos modos de vida, muitas vezes mutáveis
e provisórios, de cada grupo doméstico interessado em ocupá-lo. Como se sabe, o mesmo grupo
doméstico apresenta diferentes demandas ao longo do chamado ciclo de vida familiar, o que signiﬁca
o período durante o qual ocupará o imóvel. Se considerarmos uma família nuclear tradicional, que
ainda é predominante em nossa sociedade, podemos ter usos diferentes para determinados cômodos
durante a permanência do grupo em um determinado apartamento. Se no início da vida em comum
nascem os ﬁlhos, a demanda por espaço na área íntima pode ser prioritária em relação aos espaços
de convivência. Ao mesmo tempo, a proximidade entre o dormitório dos pais e dos ﬁlhos pequenos é
desejável, como facilitadora da assistência freqüente e necessária.
A família com ﬁlhos adolescentes pode já não ter essa demanda de proximidade entre os
dormitórios, prevalecendo a reivindicação por isolamento do indivíduo em um espaço privativo.
Quando os ﬁlhos crescem e saem de casa, tantos dormitórios já podem não ser necessários, mas pode
crescer a necessidade de espaço nas áreas de convivência, onde serão recebidos esses ﬁlhos e suas
famílias. Da mesma forma, grupos domésticos diversos podem apresentar demandas diferentes para
os espaços internos tantas vezes padronizados nos diversos apartamentos colocados no mercado.
Naturalmente, variações nos modos de vida não dependem unicamente do ciclo de vida familiar
ou do formato familiar, mas também da diversidade de aspirações individuais ou coletivas que vão
certamente inﬂuir no uso do espaço.
A caracterização dessas tendências comportamentais se baseia em estudos desenvolvidos pelo
Nomads, conﬁrmados por dados resultantes da e-pesquisa de comportamentos, já em sua segunda
edição. Veriﬁcadas essas tendências, acreditamos na utilidade de seu uso como parâmetros de avaliação
de projetos de apartamentos, uma vez que esses projetos devem se aproximar tanto quanto possível
das necessidades dos usuários.
A valorização do indivíduo dentro do grupo doméstico, ou a tendência à individualização, podem
induzir à necessidade de criação de espaços de isolamento dentro da habitação, ou à possibilidade de
requaliﬁcação dos espaços conforme o gosto de cada usuário em momentos diversos. Dentro desse
ponto de vista pode-se considerar também a necessidade de espaços destinados ao trabalho em casa,
ou teletrabalho, que seria uma demanda individual dentro do grupo doméstico.
O culto ao corpo é outra tendência que se veriﬁca crescente, e que pode ser associada à
necessidade de espaços mais confortáveis nos ambientes destinados à higiene corporal e relaxamento.
A crescente diversiﬁcação dos produtos destinados aos cuidados com o corpo pode igualmente
demandar a necessidade de áreas de estocagem individualizadas, onde cada indivíduo possa organizar
seus objetos e produtos de uso pessoal, sem interferência dos demais membros do grupo doméstico.
O preparo e consumo de alimentos é um aspecto que pode ser considerado foco de grandes
transformações no uso do espaço doméstico. O hábito crescente de comer fora de casa – conseqüência
talvez da busca de reduzir o tempo gasto em locomoção – juntamente com os avanços veriﬁcados
na indústria de alimentos, são fatores que contribuem para que o preparo de alimentos em casa
deixe de ser uma atividade rotineira e obrigatória e passe a constituir atividade esporádica de lazer,
entretenimento e convívio.
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A cozinha pode ser considerada, historicamente, o primeiro cômodo a assimilar inovações
tecnológicas e de modos de vida. Já a mecanização do espaço doméstico, ocorrida na esteira da
segunda revolução industrial e, nas grandes cidades brasileiras da época, no início do século XX,
veriﬁcou-se, antes de tudo, pela inserção de fogões esmaltados e outros equipamentos e apetrechos
na cozinha e seus anexos, permitindo o controle do cozimento, revestindo as atividades de trabalho
repetitivo de um cunho quase cientíﬁco e laboratorial.
Cem anos depois, a grande maioria dos lançamentos imobiliários destinados a classes de
alto e médio poder aquisitivo, neste início de século, parecem considerar a cozinha no mínimo como
espaço de transição entre as áreas de convivência e de serviço. Ou seja, em muitos apartamentos a
cozinha deixa de ser qualiﬁcada como espaço de rejeição, mas ainda não é claramente conﬁgurada
como área de convívio. Nos apartamentos de menor área, essa vinculação da cozinha à sala de estar
aparece como recurso para sobreposição de funções, muitas vezes com um balcão que ao mesmo
tempo divide os ambientes e atende à função de espaço de refeições coletivas do pequeno grupo
doméstico. Nos de maior área, conﬁguram-se como “espaços gourmet” conectados a varandas e
salas de estar, indicando, ainda como no apartamento burguês parisiense, os nobres hábitos de seus
ocupantes. Pesquisas do Nomads e do Equator, no Royal College of Arts, mostram também que a
cozinha sempre foi, e continua sendo, o centro de comunicações da habitação, onde as informações
são, em geral, trazidas, aﬁxadas, processadas, e muitas vezes produzidas, sobretudo no que se refere
à comunicação entre membros do grupo doméstico.
3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando os principais pontos relacionados à habitação verticalizada, dentro do foco desse
estudo, parece pertinente aﬁrmar que o apartamento mais apropriado ao usuário contemporâneo
seria aquele com maior potencial de ﬂexibilidade. Dentro dos conceitos estudados, a ﬂexibilidade
permanente não parece fazer parte do repertório da produção de apartamentos na cidade de Belo
Horizonte. Considerando alternativas de ﬂexibilidade inicial ou pós-ocupação, pode-se identiﬁcar
como principais condicionantes dessa ﬂexibilidade: fachada, estrutura, instalações e vedações. Os
condicionantes de mercado podem ser igualmente ou mais importantes na deﬁnição dos projetos de
apartamentos, e se reﬂetem nos outros condicionantes citados através das escolhas deﬁnidas pelos
empreendedores como diferenciais para agregar velocidade de venda aos empreendimentos.
Quanto ao usuário, seria pertinente aﬁrmar que seu esforço em adequar seus modos de vida aos
apartamentos produzidos pelo mercado supera o esforço dos empreendedores em perceber a evolução
e as reais demandas dos diversos grupos domésticos. Essa suposição se baseia em depoimentos de
agentes do mercado imobiliário a partir de observação empírica do comportamento dos clientes de
edifícios de apartamentos no período anterior à entrega do imóvel, quando são muito freqüentes
intervenções no projeto proposto pelo empreendedor. Por exemplo, o coordenador da área comercial
da Arco Engenharia citou exemplo de edifícios nos quais cem por cento das unidades foram alteradas
por iniciativa dos proprietários antes da entrega da obra do edifício.

...

59

60

61

CAPÍTULO III

4 APARTAMENTOS DO SÉCULO XXI EM BELO HORIZONTE: UMA EVOLUÇÃO?

4.1 ABERTURA
A constatação das tendências comportamentais e de conﬁguração dos grupos domésticos torna
evidente a necessidade de adequação da produção de edifícios de apartamentos às novas demandas
observadas. Entretanto, não se pode aﬁrmar que os agentes da produção de edifícios de apartamentos
considerem essas demandas como determinantes ou como parâmetro para a deﬁnição dos projetos de
apartamentos.
A ﬂexibilidade pode ser considerada como um dos dispositivos utilizados pelos empreendedores
para atrair compradores potenciais, mas não seria pertinente aﬁrmá-la como uma qualidade efetiva
dos apartamentos, nem como único apelo comercial adotado. Inovações tecnológicas e mesmo
espaciais vêm sendo agregadas aos edifícios, não resta dúvida, mas não se pode aﬁrmar que sejam
transformações pautadas na observação das reais demandas dos usuários. Muitas vezes, trata-se
de iniciativas isoladas e pouco signiﬁcativas. Observa-se que, embora haja uma certa tendência à
padronização de projetos e sistemas construtivos para apartamentos de dimensões e valor de mercado
semelhantes, diferentes empreendedores apostam em itens-chave para agregar diferencial de mercado
aos seus produtos e, com isso, ganhar em velocidade de venda e lucratividade.
Este capítulo é destinado ao estudo de alguns exemplares de edifícios de apartamentos da cidade
de Belo Horizonte, com base nos estudos desenvolvidos nos dois primeiros capítulos. A análise que
se propõe busca elucidar de que maneira e em que medida alguns elementos arquitetônicos deﬁnidos
na fase de concepção do empreendimento vão inﬂuenciar nas possibilidades de uso dos espaços,
buscando compreender os critérios de deﬁnição desses elementos e sua inter-relação.
O mapa apresentado a seguir foi elaborado a partir de reprodução de uma parte do mapa da
lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, sobre o qual foi lançada a localização dos edifícios
de apartamentos analisados neste trabalho. As marcações com retângulos correspondem aos edifícios
contruídos até a década de 1960, e os círculos indicam a localização dos edifícios construídos na
última década.
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Oe edifícios mais antigos foram provavelmente a primeira construção realizada em seus respectivos
terrenos, à exceção do edifício Niemeyer, que ocupa o terreno de um antigo palacete demolido. Já os
edifícios novos, localizados dentro da área da cidade planejada, destacada no mapa, correspondem,
em sua totalidade, a reocupação de terrenos anteriormente destinados a residências unifamiliares.
Embora se possa veriﬁcar um único edifício analisado com localização fora do anel limite da
cidade planejada, isso não representa nenhuma intenção inicial de limite geográﬁco para o estudo.
A seleçao dos projetos para análise, como já foi dito, se baseou antes na possibilidade de acesso a
dados de projetos, juntamente com a identiﬁcação de iniciativas de busca de aproximação com as
demandas dos usuários. Ocorre que a renovação de ediﬁcações nos bairros da área central tem sido
intensa, o que resulta numa grande quantidade de edifícios novos. E por se tratar de área valorizada
comercialmente, esses edifícios em geral são de alto padrão, e muitos buscam apresentar diferenciais
que possam garantir seu sucesso comercial num universo bastante concorrido. O edifício que aparece
afastado dos demais se localiza no Belvedere, bairro de ocupação bem mais recente por edifícios e que,
segundo um dos empreendedores entrevistados, parece representar um upgrade para o morador do
baiirro de Lourdes que deseja adquirir um imóvel maior ou mais luxuoso. Entretanto, essa aﬁrmação
deve ser vista com cautela, uma vez que, como se verá adiante, a ocupação desse bairro com edifícios
se deu de forma muito rápida, e nem sempre dentro de conceitos arquitetônicos compatíveis com o
padrão comercial almejado pelos empreendedores.

Figura 14^
mapa parcial de Belo Horizonte com localização dos edifícios analisados
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4.2 CRITÉRIOS DE LEITURA DAS PLANTAS
Dada a diversidade de dados obtidos de cada edifício, variando desde simples imagens de
plantas mais antigas até projetos pré-executivos completos de alguns edifícios mais recentes, torna-se
particularmente difícil a sistematização dos dados para uma análise uniﬁcada dos empreendimentos
selecionados. Entretanto, apesar das diﬁculdades e limitações enfrentadas, buscamos sistematizar os
critérios de leitura dos projetos com base nos principais condicionantes veriﬁcados, ajustando, dentro
do possível, às particularidades dos dados obtidos de cada edifício. Só foram analisados projetos
ou material gráﬁco equivalente, sem veriﬁcação de as-built ou visita ao local. Assim, esse trabalho
propõe um estudo qualitativo, de caráter compartivo em termos históricos.
Sob a ótica das variações quantitativas e qualitativas dos grupos domésticos, e das tendências
comportamentais constatadas em estudos recentes do Nomads.USP, quatro linhas de observação
foram consideradas nos edﬁfícios selecionados:
• principais aspectos de fachada e volumetria realcionados ao potencial de requaliﬁcação dos
espaços internos;
• principais características estruturais relacionadas à possibilidade de remanejamento de
espaços internos;
• principais características de instalações relacionadas às possibilidades de requaliﬁcação dos
espaços internos;
• caracerísticas e mobilidade das vedações internas.
Apesar de ser patente a repetição da conﬁguração interna geral dos apartamentos, com
a tripartição em setores sociais, íntimos e de serviços, pode-se veriﬁcar uma certa diversidade de
agenciamento desses espaços internos. Ao longo do período estudado, observam-se diferenças
signiﬁcativas de conﬁguração externa dos edifícios, ao mesmo tempo em que as instalações das
unidades autônomas e do próprio edifício reﬂetem uma evolução não só quantitativa, mas também
qualitativa, como se demonstra adiante.
Diante disso, uma primeira classiﬁcação com base na cronologia nos pareceu pertinente como
ponto de partida para a leitura dos projetos selecionados. Os três momentos distintos deﬁnidos nessa
classiﬁcação não signiﬁcam nenhuma ruptura na evolução da produção de apartamentos em Belo
Horizonte, mas podem ser ilustrados por exemplares muito diversos entre si. Os apartamentos dos
primeiros anos da história da verticalização da habitação em Belo Horizonte apresentam em comum,
entre outros pontos, a forma de ocupação do terreno, e alguns elementos arquitetônicos que serão
analisados adiante.
Na era da televisão, embora os edifícios analisados não possam ser citados como representativos
da produção de apartamentos de sua época, podem, certamente, ser vistos como iniciativas de sintonia
com as demandas então veriﬁcadas. Além disso, a análise dos dois edifícios dessa fase pode constituir
importante referência para a compreensão dos apartamentos contemporâneos.
Os apartamentos contemporâneos, principal foco desse estudo, apresentam grandes
similaridades entre si, mas ao mesmo tempo representam diferentes escolhas de dispositivos adotados
para criar a valorização pretendida pelos empreendedores. Diante de um conhecimento relativamente
vago do usuário potencial dos apartamentos, e dispondo de recursos técnicos semelhantes, os agentes
da produção desses apartamentos apostaram em diferentes formas de valorização e de aproximação
com as demandas dos usuários.
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4.3 OS PRIMEIROS APARTAMENTOS
Os primeiros apartamentos construídos em Belo Horizonte podem certamente ser representados
pelos dois exemplares relacionados. Por um lado, eram poucas as variações de concepção entre os
diversos edifícios residenciais construídos na primeira década, e, por outro, muito do que se pode
observar nesses dois projetos parece ser mesmo reﬂexo do pensamento da época quanto à deﬁnição
dos critérios de projeto, como demonstraremos a seguir. Assim, sem a pretensão de esgotar o tema
de como foram concebidos e produzidos os primeiros edifícios de apartamentos em Belo Horizonte,
julgamos interessante proceder aqui a uma tentativa de interpretação dos usos propostos para os
apartamentos dos dois edifícios. Propositalmente se busca relacionar os usos possíveis dos espaços
desses dois apartamentos a usos atualmente conhecidos. O que se pretende veriﬁcar neste trabalho,
em resumo, é como a articulação dos espaços possibilitaria diferentes usos, e a adaptabilidade desses
apartamentos a modos de vida associados a maior quantidade de aparatos tecnológicos.
4.3.1 EDIFÍCIO LUTETIA
A volumetria do edifício, segundo PASSOS (1988) assemelha-se às soluções do estilo cubista,
usual na década de 30. No entanto, as fachadas, repletas de detalhes decorativos, coroamento e outros
elementos plásticos característicos de uma orientação academicista, revelam um espírito que evoca
os palácios renascentistas. A análise dos espaços internos, por sua vez, deixa clara a referência aos
modos de vida parisienses do século XIX descritos por TRAMONTANO (1998). O fato de ter sido
projetado por um arquiteto do Rio de Janeiro é explicado por PASSOS (1998) como conseqüência da
escassez de proﬁssionais locais, uma vez que a primeira turma da Escola de Arquitetura da UFMG,
então Universidade de Minas Gerais, se formou em 1936. Entretanto, a importação do nome e de
elementos de fachada, leva a crer que se tenha importado também o projetista, provavelmente com a
intenção de legitimar a novidade frente ao conservadorismo da população local.

O edifício compõe-se de: pavimento térreo
com lojas; 2o. pavimento destinado a “ateliers”,
isto é, escritórios; do 3o. ao 6o. pavimento com três
apartamentos de três quartos e um de dois quartos;
e, ﬁnalmente, o 7o. pavimento, com apenas dois
apartamentos, além de depósitos e terraços. (PASSOS,
1998)

Figura 15 Foto do Edifício Lutetia - julho de 2005
Figura 16 >

planta pavimento tipo
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Figura 17 Edifício Lutetia - julho 2005
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A planta46 representa o pavimento tipo do Edifício Lutetia, com diferenciação de cores para as
unidades autônomas. A conformação do pavimento se baseia no máximo aproveitamento do terreno,
atitude comum à época, característica da quase totalidade dos edifícios da área central de Belo
Horizonte. Essa forma de ocupação encontra paralelo no apartamento burguês parisiense do ﬁnal do
século XIX, onde, segundo TRAMONTANO (1998)
as aberturas das dependências de prestígio – salas e, eventualmente, quartos – estão, em geral,
situadas na face nobre do edifício, o que no caso dos novos apartamentos signiﬁca, sem pestanejar, a
que está voltada para a rua, seja lá qual for a sua orientação.

Possivelmente a necessidade de se ocupar o terreno com o maior número possível de unidades
habitacionais tenha sido o principal fator responsável pela criação de uma galeria que, situada ao
longo das duas divisas laterais, torna o local particularmente agradável à circulação de pedestres, e
para onde se voltam vitrines das lojas situadas no pavimento térreo.
Observa-se diferenças signiﬁcativas entre os dois apartamentos voltados para a esquina e os
outros dois voltados parcialmente para a galeria. Embora seja perceptível a inﬂuência do apartamento
burguês parisiense na concepção desse edifício, a deﬁnição do programa arquitetônico parece estar
fortemente vinculada à forma do terreno e ao máximo aproveitamento do espaço disponível, pois além
das diferenças mais evidentes entre os apartamentos, conseqüência direta da divisão de uma forma
triangular em quatro partes, pode-se observar que o resultado ﬁnal gera diferentes possibilidades
de uso das unidades e de seus espaços internos, seja pela quantidade de dormitórios, seja pela área
destinada aos cômodos de convivência. Embora a planta obtida não apresente proposta de distribuição
de mobiliário nos apartamentos, a identiﬁcação dos cômodos por letras permite supor os usos previstos
para os mesmos.
As unidades voltadas para a esquina privilegiam as áreas de convivência, e possuem três
quartos; mas um dos quartos se articula diretamente com a sala principal, o que deixa dúvidas quanto
ao propósito de sua utilização. Poderia, sem dúvida, desempenhar o papel do “fumoir” do apartamento
burguês, ou mesmo de um escritório. Os dois outros quartos, localizados em área visivelmente
mais reservada, não apresentam nenhuma diferenciação signiﬁcativa que possa identiﬁcar qualquer
hierarquia, como é usual nos apartamentos novos que diferenciam um dos quartos em relação aos
demais, e a centralização da porta do primeiro quarto tanto pode resultar de uma intenção de uso
quanto do simples cuidado de desalinhar os acessos de quarto e cozinha, sem maiores preocupações
com o aproveitamento do espaço interno do cômodo.
O apartamento possui três acessos distintos, sendo um ligado diretamente à sala mais próxima
dos quartos, outro ligado à sala principal através de um hall, e o último, conﬁgurado como acesso de
serviço, se faz pela galeria interna servida por uma circulação vertical aparentemente secundária. A
posição da cozinha deixa clara sua classiﬁcação como área de rejeição, a exemplo do modelo da Belle
Epoque francesa, mas observa-se, ao mesmo tempo, uma proximidade com os quartos que parece
mais inevitável pela solução de projeto do que proposital.
Os apartamentos voltados para a galeria e uma das vias públicas, ambos com a única sala voltada
para a galeria, não contam com nenhum cômodo cuja função pudesse ser claramente deﬁnida como
a da prestigiosa sala de refeições descrita por TRAMONTANO (1998) como parte do apartamento
46

As plantas de apartamentos dos Edifícios Lutetia e Randrade são reproduções de ﬁguras do livro Edifícios de Apartamentos:
Belo Horizonte, 1939-1976. PASSOS (1998). As marcações coloridas são de nossa autoria.
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burguês. A julgar pela disposição dos cômodos desses apartamentos, pode-se supor que a sala teria
a dupla função de receber visitas e fazer refeições, tendo em vista que a área da cozinha (4m² em
média) não comportaria a colocação de uma mesa de refeições. Esses dois apartamentos, embora
semelhantes, se diferenciam quanto ao número de quartos e quanto ao número de acessos externos;
o apartamento voltado para a Rua São Paulo tem, além do acesso social e do de serviço, uma terceira
porta que liga a circulação dos quartos à galeria de circulação coletiva do pavimento.
É interessante notar que os quartos e banheiros de empregados encontram-se completamente
desvinculados dos apartamentos, ligados diretamente à galeria de serviços do pavimento, o que deixa
clara a preocupação de divisão social dos espaços dos serviçais e dos moradores em prédios que, como
este, se destinavam à classe média. Essa galeria de serviço contorna o vazio central de iluminação
que, assim como o próprio edifício, repete a forma do terreno.
É esse o local que concentra as circulações de serviço dos pavimentos residenciais do edifício
e que tem a função adicional de complementar o espaço necessário a serviços domésticos como
secagem de roupas, já que os apartamentos não contam com cômodo destinado a esse ﬁm, e os
tanques ﬁcam localizados nas cozinhas.
Embora não tenha sido possível o acesso a dados sobre os sistemas estruturais e de instalações
adotados no edifício, a planta mostra que não eram previstos shafts para prumadas de hidráulica. A
observação de outros edifícios no mesmo perídodo, e mesmo da década seguinte, leva a supor que
o apartamento contasse com apenas um ponto de telefone, e que certamente haveria um ponto de
energia elétrica em cada cômodo.
A análise desse apartamento é importante como amostra do início da produção desse tipo de
habitação em Belo Horizonte, num momento em que a televisão e seus sucessores ainda não faziam
parte do espaço privado da habitação. O edifício não se encontra habitado atualmente, mas pode-se
aﬁrmar que a distribuição interna dos espaços não seria o maior empecilho à sua utilização residencial
nos dias de hoje, dada a possibilidade de reformas e restaurações certamente necessárias, inclusive
com adaptações a novas instalações. O ponto mais difícil para essa adequação, considerando-se um
mínimo de qualidade de vida, pode ser a interferência de fatores urbanísticos do entorno imediato,
uma vez que a esquina onde o prédio se localiza, outrora tão valorizada, possui hoje um intenso ﬂuxo
de tráfego e alto nível de poluição sonora e do ar.
4.3.2 EDIFÍCIO RANDRADE

As duas primeiras décadas da história dos apartamentos em Belo Horizonte não apresentam
exemplares muito diferentes do que foi visto aqui. O Edifício Randrade, classiﬁcado por SOUZA
(1998) como habitação de luxo da época, foi por algum tempo um dos mais altos da região da Praça
Raul Soares. Localizado a cerca de 500 metros da Praça Sete de Setembro, o edifício é descrito por
PASSOS (1998):
pavimento térreo com lojas; 2º ao 4º pavimento com três apartamentos de dois quartos e um de
três quartos; e 5º ao 10º pavimento com três apartamentos de três quartos.
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<Figura 19 Figura 18^
Fotos do Edifício Randrade - julho 2005

Pode-se dizer com certeza que a
implantação do edifício no terreno se fez
segundo os mesmos critérios de ocupação
máxima e aproveitamento das faces nobres
para os cômodos de prestígio, deixando um
afastamento parcial junto a uma das divisas
laterais para iluminação dos cômodos
considerados secundários. A grande inovação
apresentada por esse edifício não se refere
a formas arquitetônicas ou a conﬁguração
interna dos espaços, mas ao fato de ser o
primeiro edifício da cidade a contar com
instalação de fogão elétrico nas cozinhas.
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<Figura 20
planta pavimento tipo do
Edifício Randrade
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A divisão interna do edifício, nessa planta que representa os pavimentos 5º ao 10º, apresenta o
apartamento voltado para a Praça como o mais valorizado. Da mesma forma que o exemplo anterior,
os apartamentos voltados para a fachada mais nobre possuem duas salas separadas, enquanto os
outros possuem apenas uma. O número de dormitórios é igual nos três apartamentos do pavimento
tipo mas, no apartamento central, um dos quartos está separado dos demais.
Nesse mesmo apartamento, a área de serviço e dependências de empregada formam uma
unidade completamente desvinculada do apartamento, com acesso independente pela circulação
horizontal comum do pavimento. É interessante observar que essa desvinculação das dependências
de serviço, que no Edifício Lutetia parecia ser proposital, aqui se conﬁgura como limitação de
projeto. Considerando-se a classiﬁcação desse edifício como de alto padrão, e levando-se em conta
que os dois apartamentos maiores tem as dependências de empregados comunicando diretamente
com área de serviço e cozinha, pode-se supor que essa desvinculação ocorrida no apartamento central
se deve menos a algum critério de uso, e mais à limitação imposta pelos condicionantes já citados de
aproveitamento das fachadas para áreas mais nobres.
Os apartamentos desse edifício contam com um pequeno vestíbulo que serve como hall de
distribuição interna entre a sala principal e a cozinha ou área de serviço. Deﬁnido como acesso
exclusivamente social, esse vestíbulo poderia, como nos apartamentos frontais do Edifício Lutetia,
conﬁgurar um elemento de demonstração de nobreza e prestígio dos cômodos de recepção; entretanto,
a interligação da área de serviço no mesmo espaço leva a crer que se trata antes de uma estratégia de
projeto que busque apenas viabilizar a distribuição dos apartamentos no pavimento com o melhor
aproveitamento de áreas possível.
Outro ponto interessante a observar, comparando-se os dois edifícios citados, é que, embora
apresentem acomodações semelhantes, o Edifício Lutetia não parece ter sido considerado um
empreendimento de luxo, como o foi o Edifício Randrade. Essa diferença de classiﬁcação, para
edifícios localizados no mesmo bairro, com acabamentos que não parecem apresentar grandes
diferenças entre si, leva a supor que o aporte de “luxuoso” se deve à modernidade dos fogões elétricos
previstos para as cozinhas, à existência de área de serviço privativa, que certamente oferecia mais
conforto para os moradores, ou mesmo às melhores condições de iluminação natural apresentadas
no Edifício Randrade. Entretanto, se a proximidade da área de serviço pode representar conforto e
praticidade no desempenho das tarefas domésticas, ao contrário, a desvinculação entre cozinha e área
de serviço no apartamento voltado para a praça se conﬁgura, mais uma vez, como resultado de uma
diﬁculdade de solução projetual.
4.4 NA ERA DA TELEVISÃO
No momento em que a televisão e o rádio se consolidam como elemento de destaque no
cotidiano doméstico urbano, observa-se que, embora os apartamentos ainda sejam concebidos
segundo os mesmos critérios de tripartição interna, alguma coisa parece mudar, pelo menos
em termos de instalações. Os dois edifícios analisados são destinados a usuários de padrão
socioeconômico semelhante aos anteriores, mas com uma localização que já se afasta um pouco
do hipercentro, e com características muito particulares em termos de implantação no terreno e
espacialidade interna. A razão dessa escolha é principalmente a possibilidade de colocar em discussão
como duas formas bastante diferentes de concepção de projeto podem resultar, ambas, em uma
qualidade espacial que parece perdurar, além de um momento determinado, como espaços eﬁcientes.
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Os edifícios Niemeyer e Campos Elíseos foram construídos entre o ﬁnal dos anos 1950 e
início dos 1960. O primeiro foi projetado por Oscar Niemeyer, e o segundo por Raul dos Lagos Cirne
e Luciano A. Santiago, estes últimos formados pela Escola de Arquitetura da UFMG em 1952.
Estes dois edifícios representam, de formas distintas, manifestações do pensamento
modernista. Embora radicalmente diferentes em sua composição formal, pode-se atribuir a ambos
o mérito do uso de materiais e sistemas construtivos coerentes com sua época, e de ambos pode-se
dizer que, mais do que a simples beleza mecânica, alcançaram uma permanência de seu valor inicial
através das últimas décadas.
É certo que, nos dois exemplos, vamos encontrar referências fortes ao sistema de organização
espacial interna característico dos apartamentos burgueses parisienses do século XIX; mas percebe-se
nos dois edifícios a busca de alguma forma de inovação que extrapola a simples composição formal
exterior.

4.4.1 EDIFÍCIO CAMPOS ELÍSEOS

Localizado na Praça da Liberdade, esse edifício apresentas um forma de ocupação do terreno
bastante diversa dos padrões adotados na maioria dos edifícios da época. PASSOS (1998) assim
descreve esta opção:
A conﬁguração volumétrica deste edifício indica uma mudança de atitude em relação às
p ossibilidades de aproveitamento estabelecidas pela legislação urbana. Abrindo mão de se
atingir o máximo aproveitamento através de uma volumetria escalonada no limite do gabarito
de afastamento lateral, o projeto deﬁniu um prisma reto, com pavimentos idênticos e planos
de fachadas alinhados verticalmente. Dessa maneira, o edifício mantém amplos afastamentos
laterais e de fundos, bem como o afastamento frontal não exigido então pelos regulamentos
urbanos.
PASSOS aponta, como possível fator determinante da opção dos arquitetos por esse tipo de
implantação, a diﬁculdade que o modelo escalonado traria às soluções de iluminação dos andares
mais baixos, e as vantagens funcionais de simpliﬁcação estrutural e repetição das rotinas e elementos
construtivos.
Um dos autores do projeto, o arquiteto Raul Cirne, relata que na época da concepção do edifício
houve, tanto por parte dos arquitetos como dos empreendedores, uma preocupação com a necessidade
de se criar um edifício que ﬁzesse jus à sua localização privilegiada na Praça da Liberdade. Assim, os
jovens arquitetos autores do projeto, imbuídos do espírito inovador assimilado nos recentes anos da
universidade, e dispostos a criar um projeto que se diferenciasse da produção corrente, conseguiram
aﬁrmar uma concepção que abria mão de parte do direito de construir, em metros quadrados, em
troca de uma melhor qualidade real do espaço. O resultado desse esforço veio contribuir de forma
72

considerável para as boas condições ambientais já estabelecidas na praça. Além dos afastamentos
generosos, amplos jardins foram executados sobre a laje de cobertura do pavimento de garagem,
localizado abaixo do nível da rua. A inﬂuência do pensamento modernista é evidente tanto na
concepção volumétrica do edifício quanto na composição das fachadas.
A valorização do automóvel, retratada no empenho de se criar duas vagas de garagem para
cada apartamento, coloca mais uma vez o edifício em posição de destaque na produção arquitetônica
residencial da época pois, segundo um dos autores do projeto, já se falava no provável aumento do
número de veículos circulantes na cidade, mas assim mesmo a grande maioria dos edifícios não
dispunha de áreas de estacionamento.
O Edifício Campos Elíseos possui vinte apartamentos distribuídos em dez pavimentos-tipo,
um pavimento livre ao nível do solo, com pilotis, e garagem subterrânea, solução pouco usual para
a época. O arquiteto Raul Cirne relata que, já no projeto inicial, foi prevista no pilotis uma sala de
recepção, à semelhança dos tão usuais salões de festas dos edifícios construídos décadas mais tarde.
A concepção estrutural libera o solo e permite um efeito de leveza do prisma que constitui o
edifício, uma vez que os pilares de sustentação têm sua seção reduzida ao se aproximarem da base. O
tratamento das fachadas reforça a observação de PASSOS sobre a utilização de referências modernistas.
Da mesma forma, essa inﬂuência ﬁca evidente na concepção do pavimento térreo com pilotis e grandes
áreas ajardinadas, o que demonstra uma postura de preocupação com a coletividade.
As fachadas frontal e de fundos têm linhas verticais predominantes, com planos de vedação
intercalados por esquadrias dispostas verticalmente. Nas fachadas laterais predominam as
linhas horizontais, e a sobriedade de cores marca toda a composição.
De forma análoga à grande maioria dos apartamentos produzidos em Belo Horizonte desde o
ﬁnal dos anos 1930, este também apresenta como setorização interna a tradicional tripartição oriunda
do modelo burguês parisiense do século XIX. Sua destinação às classes mais abastadas ﬁca clara
pela generosidade dos espaços internos e pela inserção de elementos que ainda hoje são sinônimo de
soﬁsticação, como por exemplo o lavabo da área social e as numerosas salas.
Embora sem identiﬁcação de cômodos, a planta representada47 leva a crer, pela análise de
localização de acessos e proximidade de compartimentos, que a primeira das salas, imediatamente
após o vestíbulo, se destina a ambientes de estar. A sala seguinte, interligada à primeira por um grande
vão, certamente se destina a jantares solenes, fazendo lembrar mais uma vez o modo de vida herdado
da burguesia parisiense; e a terceira sala, por sua localização próxima aos quartos e à cozinha, deve
ser o local de efetiva reunião do grupo doméstico, onde provavelmente se instala a primeira televisão
adquirida, antes que esse equipamento se torne onipresente dentro da habitação.
A área dos quartos e banheiros não difere em nada do padrão já estabelecido, exceto por
apresentar uma das primeiras soluções de banheiro privativo para o quarto do casal. A cozinha
apresenta-se compatível com as soluções da época, e as dependências de empregados contam com
dois dormitórios, fato ainda incomum, mesmo para apartamentos de padrão mais alto.

47

Passos, L. M. Edifícios de Apartamentos: Belo Horizonte, 1939-1976.
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PASSOS (1998) observa que a conformação
e articulação dos compartimentos dos edifícios atuais de
padrão equivalente se assemelham às deste edifício, o que
lhe confere uma qualidade de protótipo tipológico.
De fato, trata-se de um projeto que ainda pode
ser considerado atual, tanto no aspecto de ocupação
do solo quanto de distribuição interna; percebe-se
que alguns apartamentos atuais do mesmo padrão
apresentam cozinhas bem maiores, seja pela quantidade
de equipamentos que ali se instalam, seja pela sua
qualidade recém adquirida de área de convivialidade,
mais do que de serviços, do apartamento. Esse fato, no
entanto, não reduz o mérito do projeto, uma vez que
suas características originais tornam perfeitamente
factível uma adapatação aos propósitos atuais.
De acordo com o arquiteto Raul Cirne, já
na época da realização desse projeto os usuários
potenciais dos apartamentos atribuíam grande
importância ao rádio, telefone, televisão e outros
aparelhos do gênero. Assim, a previsão de pontos para
instalação dos mesmos era resultado de um consenso
entre arquiteto e projetista de instalações, onde se
adequavam as possíveis preferências dos usuários e a
viabilidade das instalações.
Percebe-se, numa análise rápida, que os
melhores escritórios de projetos de instalações da
cidade encontravam-se bastante sintonizados com as
inovações tecnológicas, e ofereciam aos arquitetos o
necessário suporte na solução de problemas referentes
a novos equipamentos.
Figura 22^
planta pavimento tipo do Edifício Campos
Elíseos

<Figura 21 Fotograﬁa do Edifício Campos Elíseos - 2003
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4.4.2 EDIFÍCIO NIEMEYER
A Praça da Liberdade constitui, até hoje, um dos poucos espaços públicos da área central de
Belo Horizonte capazes de abrigar manifestações populares, sejam elas de cunho político ou cultural.
Ao longo da história da cidade foi palco de diversas iniciativas de incentivo ao desenvolvimento
artístico e cultural da população. O conjunto arquitetônico da Praça apresenta uma certa coerência,
dentro do estilo proposto, e não seria fácil implantar ali um edifício alto sem que se criasse um
choque de formas e proporções. Mas a sensibilidade artística de Niemeyer soube compor um jogo
de linhas curvas cuja melodia apenas realça a beleza da Praça, deixando ﬂuir o olhar de quem passa,
levando esse olhar ao contorno das montanhas que se descortinam ao fundo.
O Edifício Niemeyer foi construído ocupando a totalidade do terreno do antigo Palacete Portela,
único terreno do quarteirão delimitado pela Praça da Liberdade, Av. Brasil e R. Cláudio Manoel.
Projetado em 1955, teve sua conclusão efetivada em 1961, conforme relata uma antiga moradora, a
arquiteta Marinela Jacob.
O edifício possui onze pavimentos residenciais, cada um com um apartamento de quatro
quartos e outro de três quartos, sendo o maior deles voltado para a Praça da Liberdade e Av. Brasil,
e o menor voltado para a Av. Brasil e a R. Cláudio Manoel. Os pavimentos inferiores, pilotis e parte
de subsolo, não parecem ter sido concebidos com objetivo de abrigar algum tipo de convívio social.
Os pilotis proporcionam uma transparência relativa, nos intervalos das grandes paredes de concreto
aparente que constituem a estrutura principal, conferindo uma integração visual entre a praça e a
avenida; entretanto, todo o espaço livre desse pavimento é ocupado atualmente como estacionamento
de veículos dos moradores. O pavimento abaixo dos pilotis, ao nível da Av. Brasil, possui uma
área aberta utilizada como estacionamento, e uma área fechada que abriga depósitos e garagem para
dez carros. A área colorida no croquis abaixo corresponde ao piso do pilotis, coincidente com os
limites do terreno, e integrada ao passeio público da Praça da Liberdade pela continuidade de níveis
e materiais de acabamento.

Figura 23^
Croquis aproximado do pilotis do Edifício Niemeyer,
elaborado a partir de planta do pavimento tipo
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Figura 24>
Planta de instalações do Edifício
Niemeyer
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A implantação do edifício com sua maior dimensão ao longo do alinhamento da Av. Brasil,
ou seja, aproximadamente no sentido sudeste-noroeste, não demonstra uma preocupação rígida com
a orientação dos quartos para o sol da manhã. O apartamento maior tem sala e quartos voltados para
oeste-noroeste, e o menor, implantado aproximadamente ao longo do eixo leste-oeste, tem na fachada
ensolarada os banheiros e áreas de serviço.
Um dos cinco pontos da arquitetura moderna enunciados por Le Corbusier se refere à
desvinculação da planta em relação à estrutura. No entanto, o Edifício Niemeyer revela o gosto do
arquiteto em explorar as possibilidades do concreto, material dócil e generoso a todas as nossas
fantasias.48 De acordo com SEGAWA (1999), Niemeyer aﬁrmava, em 1960, a busca de orientar seus
projetos caracterizando-os, sempre que possível, pela própria estrutura.
Tais princípios certamente foram considerados para a criação desse edifício, cujo envoltório
composto por abas de concreto suspensas proporciona um resultado formal de grande leveza. A
efetiva proteção à insolação citada por PASSOS (1998) não parece ter sido prioritária na criação das
abas, uma vez que sua largura se reduz na fachada da R. Cláudio Manoel, voltada para norte. É ao
longo dessa fachada que se localizam as áreas de permanência transitória, como banheiros e serviços,
e a circulação vertical do edifício. O conjunto das abas dá ao volume um efeito totalmente diverso
da previsível composição entre cheios e vazados, criando uma transição entre interior e exterior que
acentua ainda mais a leveza do edifício.
A solução adotada para a estrutura principal do edifício apresenta um resultado formal de
perfeita harmonia entre o volume do edifício e seu assentamento no solo. Entretanto, a continuidade
dos pilares nos pavimentos tipo, após uma pequena transição acima do pilotis, contraria o conceito
modernista da planta livre, já que algumas paredes são estruturais. Mas Niemeyer com certeza
não busca aqui se prender a conceitos; ele compartilha com Alvar Aalto a idéia de que não existe
arquitetura antiga e moderna, mas (...) boa e má arquitetura. (NIEMEYER, 1998) E aﬁrma também
que os conceitos de “purismo”, “funcionalismo” se desvanecem diante da liberdade plástica que o
concreto armado oferece. (idem).
A planta aqui apresentada é uma reprodução
do projeto de instalações elétricas executado na
época da construção do edifício. Embora não tenha
sido possível obter qualquer outra peça gráﬁca
do projeto49, ou mesmo a planta humanizada dos
apartamentos, a planta de instalações pode dizer
muito dos usos propostos para os espaços internos.
É interessante observar, por exemplo, a indicação
de tomada de rádio e televisão na sala, o que
demonstra a sintonia do projeto com a então recente
entrada da televisão no cotidiano doméstico, uma
vez que essa tomada parece ser um simples ponto
de energia elétrica.
48

Nas palavras do próprio Niemeyer, em publicação de 1955
citada por SEGAWA , 1999
49
O projeto não se encontra arquivado na Prefeitura de
Belo Horizonte, por ter sido alvo de aprovação em caráter
especial.
<Figura 25
reprodução da planta de instalações e da
legenda da integrante do projeto

78

Trata-se, com certeza, de um projeto inovador, seja pela quantidade de pontos de energia, já
contemplando a larga utilização de eletrodomésticos, seja pela união dos espaços de estar e refeições
num cômodo único, deixando no passado a tradicional sala de visitas.
A organização dos espaços internos de ambos os apartamentos repete a tradicional tripartição
entre área social, área íntima e serviços, mas de uma forma relativamente inovadora. Ao contrário do
que se pode observar na maioria dos apartamentos construídos na cidade antes desse, e mesmo até os
dias atuais, a forma dos espaços de convívio não determina um posicionamento pré-estabelecido para
as peças de mobiliário. A sala do apartamento de quatro quartos, inteiramente voltada para a praça,
possibilita arranjos diversos, embora a localização da tomada de televisão e a posição dos acessos
indique o uso da parte mais arredondada para ambiente de refeições, ﬁcando a outra extremidade
provavelmente destinada a sofás e poltronas.
A existência de dois banheiros em cada apartamento retrata uma busca de adaptação aos
novos tempos de ritmo acelerado mas, no apartamento de três quartos, apenas um dos banheiros
possui, no projeto inicial, instalações sanitárias. O apartamento de quatro quartos apresenta ainda uma
característica pouco usual no que se refere à área de circulação entre os quartos e a sala. O tradicional
corredor é substituído por um espaço amplo e envidraçado que, segundo os parâmetros atuais de áreas
utilizáveis, poderia se prestar a diversos usos, incluindo até, eventualmente, algum tipo de “trabalho
em casa”.
As janelas dos apartamentos são todas do tipo basculante com eixo superior, tanto nas
áreas de permanência transitória quanto prolongada. Embora não se possa aﬁrmar que esta seja a
melhor solução no que se refere à ventilação dos espaços internos, o conjunto das janelas reforça a
desvinculação entre a divisão interna e a fachada. Por outro lado é marcante a preocupação com a
visão da paisagem; os grandes panos de vidro que circundam os apartamentos permitem contemplar,
de um lado a Praça da Liberdade, com seus jardins e fonte, e do outro a Serra do Curral, num de seus
ângulos mais valorizados.

4.5 APARTAMENTO CONTEMPORÂNEO

Os edifícios de apartamentos construídos atualmente em Belo Horizonte trazem consigo a
marca de uma padronização que certamente não está vinculada a algum processo de industrialização
de componentes ou à constatação de qualquer traço de uniformidade nas demandas dos usuários. A
exaustiva repetição de soluções arquitetônicas e de materiais de acabamento parece antes reﬂetir o
receio, por parte dos empreendedores, de que possíveis inovações possam desviar o empreendimento
de um caminho de resultados já conhecidos. Como já foi dito anteriormente, a conﬁguração dos
apartamentos parece estar fortemente vinculada ao valor de mercado do terreno em que será
construído o edifício, o que por sua vez determina o valor ﬁnal de venda do apartamento, o que deﬁne,
consequentemente, o custo que a construção deverá ter para que se possa alcançar o retorno ﬁnanceiro
pretendido. Diante disso, busca-se nesse tópico analisar algumas iniciativas de aproximação entre a
produção e as demandas dos usuários, considerando os fatores técnicos e econômicos envolvidos nas
decisões de produção. Para efeito de análise, os edifícios são separados conforme o tipo de dispositivo
adotado em sua concepção como diferencial de mercado.
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4.5.1 ALTERNATIVAS DE ESCOLHA
Este tópico ilustra uma iniciativa, não muito usual na produção veriﬁcada em Belo Horizonte,
de oferecer ao comprador um leque tão variado de alternativas de planta, que tornasse possível eliminar
da obra as adequações de projeto por iniciativa particular dos usuários. Essa intervenção do usuário
durante o processo de produção do edifício, que acontece na maioria dos empreendimentos de padrão
mais alto, muitas vezes é vista como fator complicador do processo produtivo. Assim, a construtora
buscou, através da disponibilização de cerca de cento e quarenta e uma opções de planta, eliminar as
personalizações de iniciativa particular.
4.5.1.1 EDIFÍCIO L’ADRESSE
O Edifício L’Adresse está localizado numa das quadras mais valorizadas do bairro de Lourdes,
e busca um nicho de mercado composto por usuários de perﬁl inovador, e de alto poder aquisitivo. De
acordo com a arquiteta Cristina Valle, diretora de projetos da construtora entrevistada em setembro de
2004, o objetivo de lançar um apartamento pequeno e de alto luxo em Lourdes era atender a uma parcela
da população muito especíﬁca, acostumada com conforto e requinte, e com características especiais,
por exemplo: ﬁlhos jovens de famílias moradoras de Lourdes, que quisessem morar sozinhos; pai
ou mãe de moradores do bairro; pessoas recém-saídas de uma separação conjugal que deixaram um
imóvel maior mas não queriam perder o nível de conforto do imóvel anterior, além de executivos em
trabalho em Belo Horizonte, mas com expectativa de permanência prolongada, e que não quisessem
se instalar em hotel. Além das opções de planta disponibilizadas para os apartamentos de dois e de
três quartos, e da possibilidade de união de duas unidades para composição de unidades maiores, foi
criada também uma série de seis padrões de acabamentos para a escolha dos compradores.
O principal apelo do empreendimento era a possibilidade de personalização. O processo de
divulgação não prioriza elementos relacionados a tecnologias; ao contrário, privilegia a opção de
escolha, e ﬁca clara a posição dos empreendedores de, a partir do momento da escolha inicial, não
deixar espaço para alterações futuras. É interessante observar que apesar da preocupação da construtora
de fazer o cliente se sentir à vontade, ressaltando a liberdade de escolha, era vetada a esses clientes a
contratação de arquitetos para adequação dos projetos. O cliente deveria deﬁnir sua escolha a partir
das proposições da construtora, ainda que solicitasse algum ajuste ou variação de acabamento. Dessa
forma, a arquiteta Cristina Valle aﬁrma que nenhuma das opções de planta colocadas foi inteiramente
acatada por qualquer dos compradores, e que, na prática, foram realizadas outras setenta e duas plantas
diferentes que, embora muito semelhantes entre si, não repetiam nenhuma das propostas iniciais.
Quanto aos acabamentos internos propostos, a arquiteta relata que uma grande parcela dos
compradores preferia, a princípio, o padrão denominado clássico, mas após a montagem do apartamento
modelo, com o padrão denominado moderno, um número considerável de clientes passou a adotar esse
padrão. O mesmo se veriﬁcou em relação às opções de planta. Segundo a entrevistada, prevaleceram
as escolhas que foram explicitadas nos apartamentos modelo; segundo a arquiteta, parece que as
pessoas precisam ver as coisas para ter certeza de que aquilo vai agradar mesmo.
Embora não conﬁgurem o conceito de fachada livre dos edifícios modernistas, os elementos
arquitetônicos que compõem a volumetria desse edifício possibilitam uma certa desvinculação entre a
função das partições internas e as aberturas de fachada, a partir da observação externa. Essa iniciativa
de valorização da volumetria pode ter representado um adicional de custo ao empreendimento,
provavelmente considerado compatível com as pretensões dos empreendedores. A relação entre as
aberturas de fachada e as múltiplas alternativas de distribuição interna dos espaços é tratada, por
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outro lado, com o cuidado necessário para que em
nenhuma das opções se veriﬁquem inadequações
entre a janela e o espaço interno.
Embora não tenha sido possível obter cópias
dos projetos de estrutura e de instalações, podese concluir, pela análise das plantas, que o sistema
estrutural adotado não oferece nenhuma limitação
mais séria ao remanejamento de espaços internos. Os
poucos pilares internos existentes são apresentados,
em todas as opções de plantas, como divisões de
ambientes cuja supressão aparentemente não seria
necessária. As variações propostas para as vedações
internas permitem supor que vigas porventura
existentes dentro do espaço tenham altura compatível
com o uso de forro de gesso.
Assim, pela análise dos dados disponíveis, a estrutura
pode ser vista como um item de pouco peso como
limitador de requaliﬁcações internas, uma vez que
a própria concepção dos sistemas de hidráulica
pressupõe a necessidade de forro na maioria dos
Figura 26
ambientes. Shafts para prumadas são distribuídos em
reprodução de perspectiva da fachada do Edifício L’Adresse, a partir
pontos estratégicos do pavimento, sempre periféricos,
de material de pubilicade
possibilitando pequenas variações na posição
das peças de banheiro e cozinha, que certamente contam com o espaço entre a laje e o forro para o
caminhamento horizontal.
O material de vendas do empreendimento não enfatiza nenhuma informação sobre as instalações
elétricas, de telefonia, e especiais, possivelmente por não ser este o foco principal de valorização do
produto. Entretanto, pode-se concluir, pelas informações obtidas em entrevista com a diretora de
projetos da construtora, que esse não é um aspecto limitante do grau de ﬂexibilidade dos apartamentos,
uma vez que a própria construtora já propõe diferentes usos para os espaços internos. Além disso,
pode-se aﬁrmar que apartamentos como esse, destinados a usuários de alto poder aquisitivo, contam
sempre com número satisfatório de pontos de energia, e a instalação obrigatória de pontos de telefone
em todos os cômodos já constitui, por si só, o recurso necessário a uma distribuição elementar de
dados e sinais nas unidades autônomas.
A análise desse edifício pode levantar questões interessantes sobre a complexidade das
aspirações dos diversos usuários possíveis de um determinado apartamento, e sobre a distância
existente entre o que os empreendedores acreditam ser as demandas dos usuários e a realidade dessas
demandas. A proposição de mais de uma centena de alternativas de distribuição interna a partir de três
apartamentos-tipo diferentes, com o necessário cuidado de compatibilização de todos os elementos
arquitetônicos e de instalações, constitui um trabalho de grandes proporções e, entretanto, não foi
suﬁciente para atender às demandas manifestadas pelos reais compradores desses apartamentos. Essa
constatação pode servir de alerta para a necessidade de estudos mais aprofundados do que pode
ser efetivamente o espaço ﬂexível, que certamente não se obtém pela mulptiplicidade de opções
estanques. Nos anexos ao ﬁnal deste trabalho são apresentados alguns exemplos das alternativas de
plantas do empreendimento.
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4.5.2 TECNOLOGIAS DE AUTOMAÇÃO
Esse tópico apresenta análise de um projeto com o qual empreendedores e construtores buscam
diferenciar o edifício pela inserção de um “pacote de automação” que tem por objetivo oferecer
ao usuário uma série de comodidades, além de segurança e soﬁsticação. O material de vendas do
empreendimento faz referência a uma suposta aproximação entre o virtual e o real, utilizando recursos
gráﬁcos que remetem à idéia de tecnologias avançadas.
4.5.2.1 EDIFÍCIO PALAZZO CORSINI
O Palazzo Corsini é um empreendimento que
durante a elaboração deste trabalho encontra-se em fase
de desenvolvimento de projeto e vendas, com aceitação
inicial dentro das expectativas dos empreendedores. A
arquitetura, absolutamente convencional e estanque, tanto
no que se refere ao apartamento quanto ao edifício, segue
os moldes já consolidados e exaustivamente repetidos da
maioria dos imóveis construídos nas últimas décadas nas
grandes cidades brasileiras. Um “pacote de automação
residencial” atrai para si toda a responsabilidade de inovação
e diferencial de mercado necessários ao sucesso comercial
do empreendimento. Mas essa iniciativa de modernização
esbarra em dois problemas principais: a restrição de custo
imposta pelas regras do mercado imobiliário, e as limitações
técnicas dos próprios equipamentos e sistemas. Assim,
o resultado prático da automação residencial proposta
pode ﬁcar muito aquém do que a publicidade faz crer a
princípio.
A volumetria do edifício repete a mesma fórmula da
grande maioria dos edifícios do mesmo padrão construídos
nas últimas décadas. A perspectiva apresentada no material
de vendas mostra grandes painéis revestidos em granito,
janelas dimensionadas dentro dos critérios já discutidos no
capítulo dois, e alguns painéis envidraçados. A composição
dos elementos de fachada parece ser o resultado ﬁel da
aglutinação dos elementos necessários ao cumprimento
do programa de projeto, provavelmente deﬁnido com base
na repetição de iniciativas consideradas bem sucedidas
comercialmente.

Figura 27^ reprodução de perspectiva
do Edifício Palazzo Corsini, a partir de
material de publicidade
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Figura 28>
imagem de publicidade do material de
vendas do Edifício Palazzo Corsini

A planta do apartamento apresenta tripartição nítida. A disposição do banheiro da primeira
suíte não favorece uma possível ampliação da sala, contrariando a tendência veriﬁcada em diversos
outros empreendimentos, de busca de ﬂexibilidade. Por outro lado, a disposição dos cômodos propicia
uma opção que tem sido veriﬁcada com mais freqüência em edifícios de apartamentos na cidade de
São Paulo, que é o acréscimo de um dormitório com redução de área de salas. A cozinha integra
nitidamente o setor de serviços do apartamento, sem qualquer ligação com espaços usualmente
destinados a atividades sociais ou de convivência. Essa opção arquitetônica de isolamento da cozinha
não parece corresponder às atuais tendências comportamentais veriﬁcadas, por exemplo, nas duas
últimas e-pesquisas realizadas pelo Nomads.USP.
A estrutura do edifício, com laje nervurada, apresenta poucas vigas internas, o que pode ser
visto, isoladamente, como ponto favorável à ﬂexibilização dos espaços. Mas a redução do número de
pilares internos teve como contrapartida, nesse caso, a existência de trechos onde os pilares formam
quase uma parede contínua, limitando remanejamentos de vedações.

Figura 29^
planta humanizada do
material de vendas do
Edifício Palazzo Corsini

A distribuição de água se faz pelo sistema pex, sinalizando uma visão de projeto até certo
ponto modernizadora. As prumadas são localizadas em shafts distribuídos pelo pavimento conforme
a funcionalidade das instalações, conseqüência direta da solução arquitetônica deﬁnida para o
apartamento-tipo. Dessa forma, alguns shafts ﬁcam localizados na periferia do pavimento, e outros
no seu interior, constituindo mais um elemento ﬁxo limitador de remanejamentos. Não se pode,
entretanto, apontar a posição desses shafts, isoladamente, como limitadores da ﬂexibilidade, uma
vez que nenhuma forma de caminhamento horizontal de instalações hidrossanitárias foi prevista em
projeto, o que determina a localização dos elementos hidráulicos sempre próximos aos shafts.
Os projetos de instalações especiais podem ser vistos como o principal diferencial desse
empreendimento, de acordo com a divulgação realizada pelos empreendedores. Os pontos de energia
elétrica são distribuídos no apartamento a partir de levantamento das necessidades possíveis dos
usuários, e conciliando aspectos técnicos e econômicos. A distribuição dos pontos de telefone se faz
através do cabeamento estruturado, contemplando todos os cômodos propostos no projeto. Além
desses recursos, já relativamente difundidos em outros empreendimentos de mesma conﬁguração, o
apartamento conta com recursos adicionais de automação residencial não só nas unidades autônomas,
como também nas áreas comuns.
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Nas unidades autônomas, os recursos propostos vão desde o controle da iluminação através de
um painel central, até a possibilidade de programar com antecedência e à distância o enchimento da
banheira de hidromassagem com temperatura e essência pré-deﬁnidas, em três opções de conﬁguração.
Uma ligação no telefone celular do usuário avisa o momento em que o banho está pronto. O chuveiro
do banheiro do casal é igualmente programável, com temperatura pré-deﬁnida pelo usuário. Na área
social, uma das janelas é preparada para receber persiana automatizada, com abertura e fechamento a
partir de um painel instalado na parede da própria sala. A entrada social do apartamento é dotada de
sistema de leitura digital acoplado à fechadura convencional, com possibilidade de reconhecimento
de cerca de vinte impressões digitais diferentes.
Também o sistema de condicionamento central de ar, já relativamente difundido em outros
empreendimentos semelhantes da mesma construtora, recebe, nesse caso, controle automatizado. Um
ponto de câmera de video localizado à escolha do usuário completa o pacote de automação oferecido,
e dispositivos adicionais podem ser adquiridos de forma independente para completar o sistema.
Essa descrição simpliﬁcada do sistema de automação proposto para o apartamento tem como
objetivo subsidiar uma análise dos reais benefícios que esse tipo de sistema pode agregar para o
usuário. Voltando à observação da planta do apartamento-tipo, pode-ser supor um grupo doméstico
composto de cinco ou seis pessoas, para as quais são previstos três chuveiros convencionais e um
automatizado. A área social, que não apresenta elementos de divisão entre os ambientes propostos,
possui três aberturas externas, e apenas uma dessas aberturas é contemplada com persiana acionada
por sistema de automação. A fechadura com dispositivo de leitura de impressões digitais, prevista
para a entrada social, sob o apelo de oferecer maior segurança, não se repete na entrada de serviço do
apartamento. O controle de iluminação é inicialmente restrito a apenas uma região do apartamento,
ﬁcando o restante como aquisição oipcional para o usuário. Enﬁm, os dispositivos oferecidos
como integrantes do apartamento parecem constituir apenas uma amostragem de possibilidades de
automação, a partir da qual o usuário deverá optar por uma complementação que efetivamente atenda
às suas demandas. Essa restrição pode ser atribuída, certamente, ao elevado custo dos sistemas de
automação, mas o conjunto dos dados obtidos conﬁrma a suposição de que se trata, acima de tudo,
de um apelo comercial como qualquer outro, sem efeito para melhoria da qualidade espacial do
apartamento.

4.5.3 FLEXIBILIDADE
Este tópico propõe um estudo mais aprofundado da potencialidade de usos dos espaços
de apartamentos contemporâneos. Comparando dois empreendimentos com concepções técnicas
diferentes, projetos diferentes, mas voltados para um mesmo nicho de mercado, busca-se aqui avaliar
a eﬁcácia das iniciativas de aumento do potencial de ﬂexibilização de uso dos espaços. Os dois projetos
de apartamentos que integram essa parte da pesquisa apresentam uma defasagem de tempo de cerca
de três anos entre a conclusão das obras, e situam-se em bairros diferentes, mas considerados pelo
mercado como de alto padrão. O Edifício Áquila tem como principal apelo de vendas o potencial de
ﬂexibilidade e personalização do espaço pelo usuário, enquanto o Edifício Giorgio Vasari aposta na
qualidade geral do empreendimento e nos diferenciais de tecnologia, oferecendo algumas alternativas
de planta. No decorrer do estudo de caso serão detalhados os condicionantes e as decisões que
constituíram o processo de deﬁnição desses empreendimentos, e serão analisadas as interfaces entre
os elementos que compõem a ediﬁcação.
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4.5.3.1 EDIFÍCIO ÁQUILA
A proposta inicial dos empreendedores era oferecer ao comprador um espaço totalmente
ﬂexível, quase um “projeto em branco” para ser deﬁnido pelo usuário. Com esse ponto de partida,
e visando satisfazer a grande diversidade de grupos domésticos que o edifício certamente teria,
foi divulgado um material publicitário que ressaltava a total liberdade de criação do espaço pelo
usuário.

Figura 30^
imagens reproduzidas do folder de vendas do Edifício Áquila, com planta
em branco e algumas sugestões de agenciamento interno dos espaços.

Embora sob o apelo do respeito à liberdade de escolha, e apostando em possibilidades quase
ilimitadas de agenciamento dos espaços internos, as imagens veiculadas como sugestão de ocupação
do apartamento traziam plantas convencionais, com pequenas variações internas acopladas a uma
fachada igualmente convencional.
A concepção desse edifício foi pautada, como a grande maioria dos empreendimentos locais
das últimas décadas, no princípio da redução possível de prazo e custo de execução para a obtenção
de melhor retorno ﬁnanceiro. Entretanto, por particularidades de sua localização e momento de início
do processo de produção, a concepção do empreendimento trilhou caminhos um pouco diferentes.
Por força de uma mudança na legislação de uso e ocupação do solo urbano de Belo Horizonte, que
determinaria a redução do coeﬁciente de aproveitamento no bairro Belvedere, onde o edifício está
localizado, observou-se uma corrida para aprovação de projetos de edifícios em todo o bairro, resultado
da busca dos proprietários de garantir o direito de construção pela lei então vigente.
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Figura 31 ilustração da variedade de grupos
domésticos prevista para o empreendimento,
reprodução do folder de vendas.

<Figura 32 reprodução de perspectiva de
material de publicidade do Edifício Áquila

Assim, não havia tempo para grandes elaborações de projeto, a maioria dos projetos foi feita por um
número reduzido de arquitetos, em prazo recorde, resultando numa certa homogeneidade de soluções
arquitetônicas, se é que se pode chamar assim. Segundo um dos empreendedores do edifício, houve
projetos aprovados cuja posição no terreno estava invertida, tamanha a velocidade e falta de cuidado
que caracterizou a elaboração daqueles projetos.
Passado aquele momento especíﬁco e garantido o direito de construir, os empreendedores
se viram numa situação complicada diante da possibilidade de investir recursos na construção de
apartamentos muito padronizados em relação aos demais oferecidos no mesmo bairro, o que poderia
resultar em diﬁculdade de vendas e queda no valor ﬁnal do produto. Era preciso então inovar, mas
inovações, segundo um dos empreendedores do edifício, geram custo e necessidade de pesquisas,
enquanto fazer o que todo mundo faz custa mais barato e é mais confortável. Mas, nesse caso, a
diferenciação era um fator preponderante para a obtenção dos resultados esperados, e assim os
empreendedores buscaram um caminho que para eles signiﬁcaria fazer a mesma coisa de uma forma
diferente. Com o projeto aprovado, não poderiam ser feitas grandes alterações, sob pena da necessidade
de reaprovaçao dentro da lei nova, e conseqüente redução do potencial de construção.
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Mas foi possível aumentar o número de vagas de garagem, o que reﬂete diretamente na
valorização do imóvel, e os empreendedores conseguiram também melhorar a varanda, aplicando
a lei nova somente para esse item do projeto50. Mas isso não representava diferenciais suﬁcientes
para o sucesso do empreendimento, então os empreendedores e técnicos envolvidos no processo
se aplicaram na contratação de pesquisas de mercado e no estudo das expectativas dos usuários em
relação a apartamentos, para buscar alguma forma de garantir o sucesso do empreendimento.
As pesquisas de mercado contratadas revelaram, segundo o empreendedor entrevistado,
um usuário conservador quanto ao que esperava do apartamento e do edifício, seja em relação a
acabamentos, ou estrutura de lazer. Entretanto os empreendedores percebiam que a ﬂexibilização do
uso do espaço poderia ser um atrativo muito importante, dada a diversidade de grupos domésticos
que se pode encontrar num mesmo perﬁl sócioeconômico51. E assim apostaram no potencial de
ﬂexibilização como o grande diferencial que o empreendimento iria oferecer ao comprador.
O grande desaﬁo passou a ser, então, conciliar a possibilidade de personalização do
apartamento pelo comprador, e a necessidade de economia de escala para a viabilização ﬁnanceira
do empreendimento. Foi criada uma equipe interna de estudos, na construtora, com a participação de
proﬁssionais das diversas áreas envolvidas no processo de produção, de forma a promover um debate
no qual todos os aspectos inerentes à produção e ao uso de um apartamento pudessem ser considerados.
Participaram da equipe de estudos arquitetos, decoradores, corretores, projetistas de estruturas,
projetistas de instalações, e especialistas em marketing. Os empreendedores tinham conhecimento da
freqüência com que arquitetos e decoradores são solicitados para adequar apartamentos à realidade
de seus usuários, e assim consideraram que esses proﬁssionais poderiam ser, dentro daquele grupo
de estudos, representantes dos interesses dos moradores potenciais. É importante salientar que a
referência que os empreendedores fazem ao proﬁssional de decoração se baseia tão somente na prática
do mercado, sem considerar qualquer discussão legal sobre atribuições proﬁssionais. O grupo passou
a estudar e discutir quais seriam os elementos limitadores do potencial de ﬂexibilização do espaço
nos apartamentos, buscando reduzir esses limitadores ao mínimo possível, dentro dos parâmetros de
viabilidade econômica estabelecidos para o empreendimento.

O conceito da estrutura foi o primeiro ponto a ser revisto, de forma a eliminar vigas e pilares
que pudessem limitar modiﬁcações nas divisões internas do apartamento. Ficou deﬁnido assim o uso
de laje protendida, com pilares periféricos e um único pilar central cuja existência foi considerada,
pelos representantes dos usuários, pouco signiﬁcativa como elemento limitador. A exclusão desse
pilar, por outro lado, acarretaria um acréscimo de custo à estrutura que poderia inviabilizar o negócio.
Assim a solução estrutural do edifício foi vista como satisfatória, deixando de ser um elemento
limitador da ﬂexibilização.
Mas a concepção estrutural não pode ser vista como elemento isolado no conjunto da obra, dada
sua estreita relação com os sistemas de instalações e de vedações. O uso do sistema dry-wall52 para as
vedações internas foi considerado vantajoso sob dois aspectos principais: a redução de carga poderia
compensar, de certa forma, o acréscimo de custo da estrutura decorrente do uso de laje protendida; e a
relativa facilidade de remanejamento dessas vedações poderia ser um fator de aumento do potencial
de ﬂexibilização dos espaços internos.
50

No cálculo de área líquida a construir, pela lei anterior, poderia ser descontada área de varanda correspondente a até
cinco por cento da área do pavimento, e esse incide passou a dez por cento com a nova lei.
51
Segundo depoimento de um dos empreendedores, pesquisas publicadas na época pelo Nomads contribuíram para a
formulação dessas escolhas.
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Figura 33^
reprodução de parte do projeto estrutural do Edifício Áquila, com planta
do pavimento tipo mostrando a solução estrutural com pilares periféricos,
pilar central único e parte da laje rebaixada.

As vedações de fachada não foram citadas como item estudado na busca da ﬂexibilização, e
apesar de todo o discurso em torno da adequação a diferentes demandas, as janelas do edifício são
nitidamente relacionadas a uma das opções de planta propostas, representada na ﬁgura 34.

Figura 34^
reprodução de parte do projeto arquitetônico do Edifício Áquila, a partir
de arquivo digital cedido pela construtora e pelo escritório de arquitetura.
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Ouvidos um dos empreendedores e um dos arquitetos da equipe responsável pelo
desenvolvimento do projeto, não foi citado nenhum estudo especíﬁco relacionado às possibilidades
de tratamento das aberturas de fachada de forma a possibilitar requaliﬁcações internas. O que se
veriﬁca, ao contrário, é que no próprio folder de vendas são colocadas soluções que apresentam sérias
incompatibilidades entre a destinação do cômodo e o tipo de janela proposto. Nas três opções de
planta apresentadas nesse material publicitário podem ser vistas janelas inicialmente previstas para
banheiros e que ﬁcaram isoladas atrás de armários nos closets. Ainda que se argumentasse que tais
cômodos não necessitam iluminação e ventilação naturais, e que dessa forma as janelas poderiam ser
isoladas, a solução não pode ser considerada satisfatória em termos de manutenção, uma vez que se
cria um espaço suscetível ao acúmulo de poeira e sem acesso para limpeza. De forma igualmente
inadequada, veriﬁcam-se soluções de plantas onde janelas inicialmente previstas para quartos passam
a integrar banheiros, com venezianas e grandes painéis de vidro. E tal solução não parece ter sido
proposital, uma vez que não se repete nos banheiros previstos na planta da ﬁgura 37.

Figura 35^
reprodução de parte do projeto executivo do Edifício Áquila, a partir de arquivo digital cedido pela construtora e pelo escritório de arquitetura.
A planta representa janelas com venezianas nos espaços inicialmente previstos para dormitórios, e que em algumas alternativas de plantas
conﬁguram-se como banheiros, mantendo as mesmas janelas.

As instalações hidrossanitárias mereceram atenção especial, uma vez que a localização de
shafts dentro dos apartamentos pode constituir um forte limitador da requaliﬁcação dos espaços. Com
essa preocupação, foi proposta a localização de todos os shafts na periferia dos apartamentos, com
visita externa, de modo que qualquer manutenção necessária pudesse ser feita sem que o proﬁssional
precisasse entrar nos apartamentos, e facilitando a identiﬁcação da origem do vazamento. Mas a
contrapartida dessa facilidade seria a necessidade de acesso aos apartamentos de cobertura para
ﬁxação do balancim sempre que fosse necessária alguma manutenção.
O sistema de distribuição interna de água dentro dos apartamentos com o uso de pex foi
considerado fator de redução de pontos vulneráveis a vazamentos, pela signiﬁcativa diminuição do
número de conexões. Esse cuidado, embora pudesse ser vantajoso para o usuário em caso de reformas
futuras, parece visar principalmente a redução dos custos de manutenção do edifício no período em
que esse serviço é de responsabilidade da construtora; atestam esse interesse as freqüentes alusões,
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<Figura 36
modelo tridimensional do
pavimento tipo mostrando os
pilares e shafts periféricos e o
desnível da laje.

dos construtores e empreendedores consultados, ao objetivo de reduzir ao mínimo a ocorrência de
serviços de manutenção pós-entrega nos edifícios.
As interferências entre estrutura e instalações foram reduzidas pela eliminação total de
elementos de instalações embutidos no concreto. Isso inﬂui também no ﬂuxo de investimentos durante
a obra, o que é uma vantagem apontada por vários agentes da produção de edifícios de apartamentos
entrevistados, segundo os quais a instalação fora da estrutura de concreto é executada numa fase mais
adiantada da obra, deslocando os investimentos mais pesados para uma fase na qual provavelmente
um maior número de unidades já tenha sido comercializada.
Mas as iniciativas descritas até o momento não seriam ainda suﬁcientes para garantir alguma
ﬂexibilidade aos espaços. Seria necessário possibilitar a mobilidade dessas instalações horizontalmente,
para permitir ao usuário localizar esses elementos onde lhe parecesse mais vantajoso. Entretanto, uma
ﬂexibilização total não parecia possível, o que provavelmente levou os empreendedores desse edifício
a concluir que as principais alterações solicitadas pelos usuários se limitem às áreas de quartos e
banheiros. Esse dado não parece ter respaldo em pesquisas; ao contrário, o que se pode veriﬁcar na
maioria dos apartamentos construídos em anos recentes é que as únicas alterações possíveis estão
restritas à união de um dos quartos à sala para aumento das áreas de convivência. Por outro lado,
as e-pesquisas realizadas pelo Nomads apontam uma variedade muito maior de demandas entre
usuários de apartamentos. Assim, seria justo considerar que a decisão de ﬂexibilizar somente as áreas
íntimas do edifício Áquila seja muito mais uma imposição das circunstâncias técnicas e econômicas
do empreendimento do que resultado da certeza de estar atendendo plenamente às expectativas dos
usuários.
Sob a argumentação da inexistência de demanda por requaliﬁcações nas áreas sociais e da
impossibilidade de alteração dos acessos social e de serviço dos apartamentos, ﬁcou deﬁnida uma
divisão na estrutura do apartamento em dois setores principais, com uma diferença de nível na laje
que possibilitaria a ﬂexibilização das instalações hidrossanitárias no setor destinado a quartos e
banheiros, mantendo-se as áreas de salas, cozinha e serviço com instalações ﬁxas distribuídas em
shafts convencionais. De fato, é característica da quase totalidade de apartamentos desse padrão a
existência de acessos separados para a área social e a de serviço, reiterando mais uma vez a tripartição
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herdada do modelo oitocentista francês. Mas essa constatação não invalida a possibilidade de
diferentes grupos domésticos se interessarem por uma articulação diferente desses espaços, ainda que
a circulação vertical do edifício permaneça padronizada.
As três opções de plantas apresentadas no folder de vendas como exemplos de distribuição
interna mostram diferentes partições para quartos, banheiros e closets, mas mostram inalteradas as
áreas de cozinha, serviço, dependência de empregados, salas de estar e jantar, e lavabo. Por outro
lado, a planta principal apresentada em transparência53 no mesmo folder, mostra apenas as alvenarias
externas e os shafts, sugerindo que qualquer distribuição interna seja possível, conforme a opção dos
usuários.
A liberdade de localização dos banheiros dentro da área intima do apartamento estaria
condicionada ao desnível previsto na laje, onde as tubulações poderiam correr horizontalmente
até os shafts localizados em posições ﬁxas na periferia do pavimento. Mas era necessário atender
à declividade mínima necessária ao escoamento da água dos banheiros até o shaft mais próximo,
e isso poderia determinar a distância máxima percorrida pela tubulação de esgoto, em função do
desnível previsto na laje. O desnível, por sua vez, teria que ser calculado de forma a permitir alguma
mobilidade das instalações, sem extrapolar o limite de altura total do edifício que acarretaria em
redução do número de pavimentos ou o aumento dos afastamentos, principalmente em se tratando de
projeto arquitetônico já aprovado pela prefeitura.
Assim, analisando todos esses fatores, e considerando ainda a necessidade de existência de
forro sob essa laje rebaixada, uma vez que as instalações elétricas do apartamento abaixo não estão
embutidas no concreto, e para permitir a ﬂexibilização dessas instalações, ﬁcou deﬁnido o desnível
como o mínimo necessário para a instalação de uma caixa sifonada nos banheiros, ou seja, vinte e um
centímetros.

<Figura 37
detalhe desnível da laje

53

O folder de vendas apresenta o desenho dos limites externos em papel vegetal, para ser sobreposto às sugestões de planta
apresentadas.
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O fechamento dessa área desnivelada em relação às salas deveria ser feito, então, com elementos
removíveis, de forma a facilitar remanejamentos futuros, seja para manutenção das instalações,
seja para requaliﬁcação de espaços. Assim foi cogitado o uso de piso plaqueado suspenso, com as
instalações correndo livres entre os apoios do piso.
Enﬁm, com o piso plaqueado suspenso ocultando o vazio das instalações de água e esgoto, o
forro de gesso ocultando as tubulações horizontais elétricas e de telefonia, e os shafts externos, além
da inexistência de vigas e com somente um pilar central como elemento ﬁxo, seria de se supor que
qualquer proposta de uso do setor íntimo do apartamento pudesse ser viabilizada. Entretanto, segundo
relato de um dos empreendedores, muitos compradores potenciais apresentaram, no primeiro contato
com os corretores, demandas diferentes da proposta inicial do projeto aprovado; mas, no momento do
fechamento do negócio, esses mesmos compradores se sentiam inseguros diante da possibilidade de
redução do valor de revenda do imóvel decorrente de alguma personalização, e acabaram optando por
soluções convencionais. Esse dado reforça a suposição de que o valor de troca da habitação parece
prevalecer, nos dias atuais, sobre o valor de uso.
Outro ponto que não foi comentado pelos agentes da produção desse edifício se refere à escolha
dos materiais de acabamento a serem utilizados interna e externamente. O mercado de Belo Horizonte
parece ter consolidado uma pequena lista de materiais de acabamento considerados aceitáveis para
apartamentos de padrão médio a alto, o que inclui a obrigatoriedade do uso de granito nas fachadas,
mesmo que em proporções limitadas. As áreas de fachada não revestidas em granito geralmente
recebem revestimento cerâmico e, salvo raríssimas exceções, não se utiliza pintura de qualquer tipo
como acabamento de fachada. Internamente, os pisos de sala são, em sua maioria, revestidos de
mármore branco ou granito de cor clara, e os banheiros, cozinhas e áreas de serviço dos apartamentos
de padrão mais alto também têm seus pisos revestidos em granito, com raras exceções. Adotando
esses critérios de escolha, seja pelo conservadorismo do mercado ou dos próprios empreendedores,
deﬁniu-se o revestimento de piso dos banheiros desses apartamentos em placas de granito.
Deﬁnido o granito como revestimento dos pisos de banheiro,
surgiram algumas diﬁculdades relacionadas ao uso do piso plaqueado e
à proposta inicial de ﬂexibilidade. Os pisos foram paginados com peças
retangulares de aproximadamente 50cm, dimensão bem aceita para esse
tipo de apartamento, e relativamente econômica, pela otimização possível
nos cortes de pedras. Como se pode ver nas ﬁguras 41 e 42, os pisos de
banheiro têm a maioria das peças presas pelo revestimento das paredes
ou pela instalação das louças, e somente algumas peças centrais do piso
poderiam ser retiradas com certa facilidade. Diante disso, tornava-se
imperioso localizar as caixas sifonadas no centro dos banheiros, uma vez
que é esse o ponto onde ocorre a maior incidência de problemas como
vazamentos. Assim a instalação foi feita contrariando a tendência geral,
veriﬁcada em apartamentos de alto padrão, de se ocultar o acabamento da
caixa sifonada por questões estéticas.
A peça central do piso, coincidindo com a caixa sifonada, deveria
então ser removível. Mas um outro problema foi veriﬁcado, com relação ao
uso do granito, pois essa pedra não parecia suﬁcientemente resistente para
ser colocada sobre apoios pontuais, e tampouco poderia ser aplicada sobre
base de concreto removível, o que acarretaria perda do espaço necessário
para as instalações no entrepiso, dada a limitação do desnível em 21cm.
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Foi necessário então o desenvolvimento de uma malha de aço sob as pedras de granito,
de forma a aumentar sua resistência sem acréscimo signiﬁcativo de espessura. Mas esse recurso se
mostrou muito oneroso para ser aplicado a todas as peças do piso. Como conseqüência dessa limitação,
e constatada a baixa ocorrência de problemas de vazamento fora da área de entorno da caixa sifonada,
os construtores decidiram utilizar enchimento no entrepiso dos banheiros, deixando vão livre apenas
sob a pedra onde se localiza a caixa sifonada.
Assim o piso dos banheiros passou a funcionar como um sistema convencional de laje rebaixada e
enchimento, muito usual nos edifícios construídos na primeira metade do século XX. Embora essa
solução tenha sido substituída, nas últimas décadas, pelo sistema de laje contínua e rebaixamento de
forro, com tubulações hidrossanitárias ocupando o entreforro do apartamento abaixo, não se pode
aﬁrmar que seja uma opção necessariamente ruim, uma vez que eventuais reformas ﬁcam restritas
à área privativa do interessado, sem interferência com as unidades abaixo ou acima. Por outro lado,
torna-se necessária a substituição do piso dos banheiros sempre que houver alguma intervenção na
tubulação embutida.
Quanto às instalações elétricas e de telefonia, pode-se aﬁrmar que o sistema de distribuição
por eletrocalhas no entreforro apresenta um grau de ﬂexibilidade relativamente maior que os sistemas
convencionais embutidos no concreto e nas alvenarias, mas isso não chega a conﬁgurar instalações
realmente ﬂexíveis, uma vez que os pontos de ligação tiveram posição ﬁxa e localização determinada
em função dos layouts propostos, como ocorre com a mairoria dos apartamentos.
<Figura 38 Figura 39^
exemplo de soluções adotadas para o piso dos banheiros
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As vedações internas dos apartamentos, em gesso acartonado, propiciam uma certa facilidade de
remanejamento de espaços, mas mediante reforma, não constituindo assim um elemento que contribua
signiﬁcativamente para a ﬂexibilidade permanente.

4.5.3.2 EDIFÍCIO GIORGIO VASARI
O projeto desse edifício não é destacado
pelos empreendedores com qualquer apelo
relacionado a mídias, tecnologias, ﬂexibilidade
ou qualquer outra coisa do gênero.
A volumetria e os elementos de
fachada reproduzem as características
mais comumente adotadas nos edifícios
residenciais de padrão alto, mas com o
diferencial da inserção de elementos na base e
no coroamento do edifício que podem buscar
disfarçar a simetria característica dos edifícios
de quatro apartamentos por andar. Os mesmos
materiais de acabamento são repetidos aqui
como índice do alto padrão do edifício, com
granitos marcando os pontos considerados de
maior destaque na volumetria.
O material de vendas apresenta
algumas poucas opções de planta, que os
empreendedores provavelmente consideram
satisfatórias para o atendimento das
demandas veriﬁcadas pela área comercial da
construtora.1
<Figura 40
Perspectiva Edifício Giorgio Vasari
<Figura 41
opções de planta Edifício Giorgio Vasari

1

Em entrevista realizada durante a fase de levantamento de dados para a pesquisa, o coordenador comercial da construtora
responsável por esse edifício aﬁrmou a importância da equipe de vendas no levantamento das demandas dos usuários
e na deﬁnição do produto que deverá ser comercializado. Embora nem sempre aplicadas na prática da produção de
apartamentos, algumas das demandas comentadas correspondem, em certa medida, àquelas veriﬁcadas em pesquisas
recentes do Nomads.USP. Como exemplo, podemos citar a referência a expectativas dos usuários com relação aos espaços
de banho. Ver em http://www.eesc.usp.br/nomads/2epesquisa.
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Os sistemas construtivos adotados também não diferem do que tem sido usualmente praticado
em edifícios residenciais de porte semelhante. Assim como o Edifício Palazzo Corsini, este apresenta
estrutura composta de laje nervurada, com poucas vigas internas; mas, nesse caso, a existência de
um único pilar central pode constituir um fator de melhoria das possibilidades de requaliﬁcação dos
espaços, considerando remanejamento de alvenarias.
Figura 39^ opções de planta do Edifício Giorgio
Vasari

<Figura 43
imagem do modelo tridimensional do Edifício
Giorgio Vasari

Os elementos de instalações existentes no apartamento e no edifício são os mesmos praticados
pela construtora em outros empreendimentos recentes e de mesmo padrão: shafts de instalações
hidrossanitárias, rede de cabeamento estruturado, e items relacionados à segurança patrimonial nas
áreas comuns.
As vedações internas são em blocos cerâmicos sem reboco, com acabamento em gesso corrido.
Embora esse trabalho não inclua levantamento de dados no local, limitando-se à leitura de projetos,
nesse edifício tivemos a oportunidade de veriﬁcar, no local, que esse sistema de vedação interna
oferece diﬁculdades para a instalação de equipamentos suspensos na alvenaria, talvez tanto quanto
o sistema dry-wall. Não havendo camada de reboco entre os blocos cerâmicos e o acabamento ﬁnal,
surgem pontos de maior fragilidade para ﬁxação de equipamentos, decorrentes da grande incidência
de vazios na alvenaria.
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas recorrências percebidas nos projetos apresentados podem ser enfatizadas.Com
relação a mídias e tecnologias, pode-se veriﬁcar, a partir das leituras de projetos realizadas, que sua
inﬂuência no espaço privado da habitação se dá de forma indireta, pela possibilidade de novas formas
de interação intra e extra-grupo e com o espaço. Veriﬁca-se também, em todos os projetos analisados,
que a relação entre o espaço construído dos apartamentos e as mídias e tecnologias de comunicação e
informação se manifesta unicamente por uma eventual soﬁsticação dos projetos de instalações, com
a utilização de cabeamento mais eﬁciente e aumento do número de pontos distribuídos no espaço
interno. A implantação do cabeamento estruturado, da forma como tem sido feita, não parece agregar
ﬂexibilidade real ao uso do espaço, uma vez que oferece ainda pontos estanques e requaliﬁcáveis
somente por mão-de-obra especializada.
Observando os exemplares analisados, pinçados de uma produção de quase seis décadas,
pode-se concluir que as instalações hidráulicas apresentam alguma evolução a partir da utilização
de shafts verticais que facilitam a manutenção dos tubos principais; e a parte horizontal, caminhando
pelo entre-forro, pode representar uma evolução em relação ao sistema antigo de rebaixamento da
laje das áreas molhadas, mas apresenta como ponto negativo a necessidade de acesso a outra unidade
autônoma para manutenção. É interessante observar que no Edifício Áquila, com o propósito de
possibilitar a ﬂexibilidade de uso dos espaços do apartamento, veriﬁca-se uma volta a essa forma
antiga de distribuição da parte horizontal da tubulação hidráulica. As eletrocalhas, adotadas em um
dos projetos analisados, apresentam como principais vantagens: para os investidores, o deslocamento
do investimento em instalações para um momento posterior, com maior número de unidades vendidas;
e para o usuário, uma certa simpliﬁcação de alterações futuras, pela facilidade de acesso à quase
totalidade das instalações elétricas e de comunicações.
Veriﬁcamos, nas leituras realizadas, diferentes iniciativas para se atrair compradores em
potencial de apartamentos, algumas vezes associadas à ﬂexibilidade. Entretanto, nenhum desses
projetos apresenta qualquer possibilidade de requaliﬁcação que pudesse caracterizar o espaço como
dotado de ﬂexibilidade permanente. Em todos os casos veriﬁcados, inclusive o Edifício Áquila,
cuja concepção inicial buscava ﬂexibilidade total, existe um certo potencial de ﬂexibilidade, mas
sempre associado a reformas com demolição e remanejamento de elementos ﬁxos. Nesse sentido, é
pertinente aﬁrmar que os apartamentos atuais não apresentam potencial de ﬂexibilidade maior que
aqueles construídos há cinco ou seis décadas. Para aqueles, as novas tecnologias de comunicação
e informação podem servir como forma de atualização. As atuais TIC possibilitam conferir a
praticamente quaisquer edifícios propriedades de automação, com pouco esforço de adaptação. Mas
alguns elementos arquitetônicos e soluções de projetos adotados em edifícios recentes diﬁcultam
qualquer requaliﬁcação ou ambientação, ou limitam mesmo os usos iniciais propostos.
Os exemplos analisados reforçam nossa crença de que a característica de perenidade do
espaço arquitetônico transcende a questão tecnológica. Ou seja, aquilo que poderia ser considerado
por especialistas da área como ‘boa arquitetura’ é mais facilmente atualizável do que o espaço
arquitetônico concebido sob parâmetros e critérios de projeto equivocados, independentemente do
nível de intervenções. Esses exemplos nos lembram que, infelizmente, as normas relativas a espaços
arquitetônicos em geral visam a manutenção de dimensões mínimas para determinadas funções, mas
não determinam nenhum tipo de qualidade espacial.
É importante salientar que, na grande maioria dos edifícios residenciais produzidos atualmente
pelo mercado imobiliário, as escolhas que compõem as deﬁnições de projeto partem, de forma
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predominante, de conceitos que empreendedores e corretores cristalizam sobre as preferências dos
usuários. Esses conceitos se baseiam, via de regra, em negativas manifestadas por compradores
potenciais na apresentação de imóveis. Essas negativas são interpretadas como indícios de
pontos de rejeição e vão constituindo um banco de dados informal que referencia as deﬁnições de
empreendimentos posteriores. Assim, aspectos relacionados a materiais de acabamento e outros
elementos arquitetônicos mais tangíveis tendem a ser mais fortemente percebidos por esses agentes
do que componentes espaciais ou tecnológicos mais recentemente integrados ao repertório possível
dos edifícios de apartamentos. Esse mecanismo informal de avaliação das demandas dos usuários
pode justiﬁcar, pelo menos em parte, a tendência de repetição de modelos tidos como consagrados e
o pouco investimento dos empreendedores em novas possibilidades espaciais.
No quadro seguinte são sintetizadas algumas características dos projetos analisados,
possibilitando uma visão comparativa dos principais elementos veriﬁcados.

...
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APARTAMENTOS ANALISADOS
edifício

localização

autor do
projeto
construtora

Lutetia

Randrade

Niemeyer

Centro - esquina
R. São Paulo e
Av. Amazonas
Centro - esquina
Av. Augusto de
Lima e Praça
Raul Soares

Pça da
Liberdade
- esquina Av.
Brasil

Mário dos
Santos Maia
-----------------Luiz Pinto
Coelho

-----------------Oscar
Niemeyer

características físicas
área útil
data
aproximada aprox.
apartamento
(projeto/
execução)
1939

1941

1960

estrutura

vedações
internas

50 m2,
71 m2,
73 m2
62 m2,
80 m2,
85 m2

estrutura em concreto

alvenaria

estrutura em concreto

alvenaria

216 m2

estrutura em concreto

alvenaria

e
128 m2

Campos
Elíseos

Pça da
Liberdade Rua Gonçalves
Dias
L’Adresse Lourdes - Rua
Rio de Janeiro
2121

Áquila

Belvedere - Av.
Luiz Paulo
Franco 602

-----------------Raul Cirne
e Luciano A.
Santiago
-----------------Luiz Felipe
Mindelo
Construtora
Caparaó
Oscar Ferreira
Arquitetura

1962

297 m2

estrutura em concreto

alvenaria

2000

91 m2 a
estrutura em concreto
150 m2 com
opções
de
junção até
184 m2
153 m2
estrutura em concreto
com laje protendida,
pilares periféricos e
pilar central único

alvenaria

2003

148 m2

estrutura em concreto
com laje nervurada,
modulação de pilares
deﬁnida em função do
melhor aproveitamento
da garagem

alvenaria
de blocos
cerâmicos
sem reboco,
acabamento
em gesso liso

2004

255 m2

estrutura em concreto
com laje nervurada,
modulação de pilares
deﬁnida em função do
melhor aproveitamento
da garagem

alvenaria
de blocos
cerâmicos
sem reboco,
acabamento
em gesso liso

2002

dry-wall

Paranasa
Giorgio
Vasari

Santo
Agostinho Rua Alvarenga
Peixoto 1337

Dávila
Arquitetura

Arco
Engenharia
P a l a z z o Funcionários Corsini
Rua Maranhão
1580

Jessé
Guimarães de
Brito

Arco
Engenharia

Obs.: as áreas dos apartamentos dos quatro primeiros edifícios foram calculadas pela inserção de
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vedações

esquadrias

externas

alvenaria

alvenaria

alvenaria

alvenaria

alvenaria

alvenaria

madeira e vidro com
veneziana retrátil nos
quarto
madeira e vidro
com veneziana
Fechamentos
posteriores de
varanda em
cantoneira de ferro e
vidro
ferro e vidro, sem
venezianas

alumínio com vidro,
com venezianas nos
quartos, em trilhos
verticais
alumínio anodizado
branco e vidro,
com veneziana nos
quartos, correndo
horizontalmente
alumínio anodizado
e vidro, com
veneziana nos
quartos, correndo
horizontalmente

instalações
elétrica/telefonia/
automação

hidráulica/aquecimento

concicionamento de ar

não informado

não informado

não informado

ponto para instalação de
fogão elétrico

não informado

não informado

tomadas e pontos de
iluminação em todos os
cômodos, ponto para
rádio e televisão na sala,
tomada de força motriz
na área de serviço
não informado

rede hidrossanitária
convencional, sistema
de aquecimento de água
não informado

inexistente

não informado

não informado

cabeamento estruturado

rede hidrossanitária
convencional, sistema
de aquecimento de água
solar com apoio elétrico

não informado

tomadas elétricas e
de telefonia em todos
os cômodos, sem
cabeamento estruturado

previsão inicial de
uso de sistema pex, e
execução no sistema
convencional de
distribuição de água

previsão de ar
condicionado central
por apartamento,
com condensadora na
varanda

alvenaria

alumínio anodizado
e vidro, com
veneziana nos
quartos, correndo
horizontalmente

cabeamento estruturado

rede hidrossanitária
convencional, sistema
de aquecimento de água
solar com apoio elétrico

previsão de ar
condicionado central
por apartamento,
com condensadora na
varanda

alvenaria

alumínio anodizado
e vidro, com
veneziana nos
quartos, correndo
horizontalmente

cabeamento estruturado
e alguns itens de
automação residencial

rede hidrossanitária
convencional, sistema
de aquecimento de água
solar com apoio elétrico

previsão de ar
condicionado central
por apartamento,
com condensadora na
varanda

imagens da planta no autocad, por aproximação da escala através de dimensões de portas.
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5 CONCLUSÕES

A abordagem escolhida, baseada na observação empírica da produção de apartamentos,
e contando com depoimentos de diversos agentes dessa produção, fez desse trabalho um grande
desaﬁo, especialmente pelo cuidado necessário à interpretação dos pontos de vista dessas pessoas,
geralmente carregados de uma visão voltada para interesses especíﬁcos. Assim, a necessária busca
de isenção na análise dos casos se tornou alvo de um cuidado maior. Por outro lado, essa incursão
nos mecanismos do mercado, construindo um olhar sistematizado sobre processos que são em geral
norteados pelo imediatismo, pela falta de planejamento a médio e longo prazo, abre uma perspectiva
para a proposição de novas formas de atuação dos arquitetos junto a esse mercado. Conhecer esses
mecanismos pode ser um caminho para proposições mais consistentes.
As leituras desenvolvidas levam à certeza de que a atuação dos arquitetos nesse processo é muito
limitada, prevalecendo quase sempre a opinião dos empreendedores e corretores. O próprio ritmo de
trabalho que habitualmente caracteriza a produção de edifícios pode contribuir para a padronização
de soluções, em prejuízo dos resultados tanto em termos de espacialidade interna quanto de inserção
na paisagem. Observa-se, por outro lado, que a percepção das demandas dos usuários pelos agentes
da produção de edifícios de apartamentos se faz de forma bastante superﬁcial, provavelmente pela
prevalência dos interesses econômicos que vêm pautando a deﬁnição desse produto da indústria da
construção civil.
Constatada a prevalência dos fatores econômicos na deﬁnição e realização dos empreendimentos
residenciais verticais, é importante que arquitetos busquem, junto com proﬁssionais de outras áreas
ligadas à compreensão dos aspectos antropológicos e à operacionalização dessa produção, recursos
tecnológicos que possibilitem o deslocamento de parte dos recursos ﬁnanceiros para a melhoria da
qualidade espacial dos apartamentos e áreas comuns. Para isso, acreditamos que os arquitetos devem
evitar manter seus estudos fechados dentro de sua esfera de atuação, para que possam, através de
debates interdisciplinares, abrir espaço para a valorização dos conceitos que são de seu domínio
especíﬁco. Observa-se um certo distanciamento entre o meio acadêmico da arquitetura e o setor
produtivo, possivelmente pela divergência de valores ou objetivos entre essas duas instâncias, mas
isso não parece contribuir para a melhoria da qualidade do espaço construído; pode-se supor que uma
maior interação seja um caminho possível para se alcançar os resultados pretendidos.
O valor da estrutura de um edifício é indiscutível; diante disso não se cogita eliminar ou reduzir
a eﬁciência da mesma, mas busca-se reduzir seu custo mantendo o nível de eﬁciência e segurança,
aspectos que são inclusive determinados por normas brasileiras; as instalações também têm sua
eﬁciência e segurança normatizadas, o que garante um nível mínimo de qualidade para as ediﬁcações.
Diante disso, a qualidade espacial pode ﬁcar relegada a uma posição de menor importância, até
pela diversidade e complexidade de fatores que a constituem. Então é necessário criar alternativas
de redução de custo que possam ser revertidas em qualidade espacial, e esta pode ser uma tarefa
multidisciplinar, sob a coordenação de arquitetos. O que se pode veriﬁcar nos apartamentos analisados
é justamente o direcionamento de investimentos para as áreas de sistemas como automação, na
tentativa de valorizar um espaço muitas vezes pobre em qualidade arquitetônica.
Exemplo disso pode ser o edifício Palazzo Corsini, cujas características foram apresentadas
neste trabalho. Como foi dito no item 4.5.2.1 deste capítulo, no momento daquela leitura de projeto
o empreendimento se encontrava em processo de comercialização. Já na presente etapa de revisão
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ﬁnal do trabalho, a situação do edifício é diferente. Constatado o baixo grau de aceitação do
empreendimento pelo público-alvo, os empreendedores decidiram interromper o processo de produção,
já com parte dos serviços de fundação executados, dando início a uma revisão geral do projeto
arquitetônico, considerando inclusive a possibilidade de aumento do número de unidades autônomas
e consequente redução de sua área útil.
A partir da leitura inicial do projeto, em que se veriﬁca um grande distanciamento conceitual
entre as concepções arquitetônica e tecnológica daquele empreendimento, essa mudança de rumos
é digna de uma atenção mais cuidadosa. Vale lembrar o foco principal deste estudo: a adequação
dos apartamentos contemporâneos aos modos de vida decorrentes da inserção de mídias no espaço
privado da habitação e a inﬂuência dessas mídias nas possibilidades de uso do espaço.
A relativa rejeição pelo público-alvo pode ser um indício de inadequação do conjunto do
empreendimento aos modos de vida de seus ocupantes potenciais. Obviamente não se pode atribuir
essa rejeição a um fator isolado, principalmente porque não se tem conhecimento de nenhuma
pesquisa mais fundamentada sobre o caso. Entretanto, dentro do objetivo deste trabalho, é válido
discutir, mesmo que de forma não conclusiva, alguns aspectos que podem ser apontados como
determinantes do sucesso ou insucesso do empreendimento. Pode-se supor que a inserção de recursos
tecnológicos avançados, por si só, não seja suﬁciente para agregar o necessário valor ao espaço. Ou
que o atendimento às demandas do usuário contemporâneo esteja vinculado de alguma forma ao
potencial de ﬂexibilização dos espaços. Assim, a leitura desse projeto mostra a coincidência entre seu
baixo potencial de ﬂexibilidade e sua baixa aceitação pelo público-alvo.
As ﬁguras seguintes mostram recursos tecnológicos propostos para o empreendimento e alguns
dos fatores de limitação à ﬂexibilização de uso que o projeto apresenta.

Figura 44^

planta humanizada e a localização de alguns dos recursos tecnológicos propostos
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Figura 45^

planta humanizada e a relação entre os usos propostos e as aberturas de fachada

Figura 46^ croquis onde são ressaltados os elementos estruturais e elementos ﬁxos de hidráulica, com destaque para a barreira criada por
esses elementos nos pontos de acesso ao apartamento; as áreas assinaladas em verde correspondem às áreas previstas para varanda, e o setor em
laranja corresponde à circulação vertical do edifício.
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Buscando estender a utilidade dessa pesquisa à melhoria da qualidade da habitação, inclusive
para as faixas de menor renda, e mesmo sem dados suﬁcientes para qualquer generalização, pode-se
extrair dessa análise a constatação de que a soﬁsticação de recursos tecnológicos, da forma como tem
sido abordada pelos agentes do mercado imobiliário, não tem servido para convencer os potenciais
compradores do valor do imóvel. Se, mesmo para as classes de maior poder aquisitivo, onde a restrição
de recursos é menor, não há aceitação satisfatória para espaços limitados arquitetonicamente, mesmo
que acrescidos de tecnologias soﬁsticadas, pode-se veriﬁcar a real importância que o usuário atribui
dos aspectos relacionados à espacialidade.
Tudo isso nos leva a pensar que o caminho para que a arquitetura atual possa evoluir junto
com seus usuários seja a criação de espaços com menos elementos ﬁxos e mais possibilidades de
requaliﬁcação. Se elementos mais complexos da ediﬁcação, como sistemas hidráulicos e estruturais,
tendem a ser ﬁxos, por outro lado todos os elementos de vedação podem ser repensados, de forma a
permitir a criação de ambientes que atendam a múltiplas situações e necessidades.
Como qualquer outra pesquisa, essa abre novas possibilidades de desdobramentos ou
aprofundamento dos temas estudados. Uma vez explicitada a complexidade de elementos que inﬂuem
no potencial de ﬂexibilização dos espaços construídos, e veriﬁcado o potencial de requaliﬁcação
possibilitado pelas mídias e tecnologias, a continuidade desses estudos se apresenta útil e instigante,
como caminho para a proposição de novos critérios de projeto que se voltem mais para a espacialidade.
Percebe-se, a partir dos estudos aqui realizados, que os sistemas construtivos complementares da
arquitetura, ainda que limitados, têm apresentado um grau de evolução qualitativa muito maior
do que a espacialidade em si. Assim, pode-se considerar pertinente, como sequência possível de
estudos, uma análise da geometria interna dos espaços, onde se poderia demonstrar o que pode ser
potencialmente ﬂexível e o que está condenado a limitações de uso.
A continuidade desse trabalho pode apresentar caminhos diversos, seja no aprofundamento
das questões estudadas, seja numa quantiﬁcação dos dados, ou ainda, e talvez mais importante, no
desenvolvimento dos estudos em direção a outras categorias de habitação, incluindo aquela voltada
para classes mais pobres.

...
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RESUMO DE DADOS SOBRE MÍDIAS E TECNOLOGIAS QUE INTEGRAM O COTIDIANO DOMÉSTICO URBANO
DATA

EQUIPAMENTO

EVENTO

LOCAL DE
REFERÊNCIA

SÉC. XII

FERRO DE PASSAR
AQUECIDO A BRASA

ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES

FONTE

1663

INSTITUIÇÃO DA ATIVIDADE
POSTAL REGULAR

BRASIL

WWW.CORREIOS.COM.BR

1773

PRIMEIRA COMUNICAÇÃO
POSTAL TERRESTRE

RIO DE JANEIRO
- SÃO PAULO

WWW.CORREIOS.COM.BR

1798

INSTITUIÇÃO DA LIGAÇÃO
POSTAL MARÍTIMA ENTRE
BRASIL E PORTUGAL

WWW.CORREIOS.COM.BR

1801

CRIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CAIXAS POSTAIS

WWW.CORREIOS.COM.BR

1805

REFRIGERADOR

1871

COLCHÃO DE MOLAS

1882

FERRO ELÉTRICO

HENRY W. SEELEY

PUBLICIDADE EM
PRODUTO DE CONSUMO

1886

LAVA-LOUÇA

JOSEPHINE COCHRAN

PUBLICIDADE EM
PRODUTO DE CONSUMO

1890

FORNO ELÉTRICO

INVENÇÃO DO PRIMEIRO
MODELO, AINDA RUDIMENTAR

1900

TELEFONE SEM FIO

PATENTE DE UM
MODELO RUDIMENTAR

1901

ASPIRADOR DE PÓ

1902

CONDICIONADOR DE AR

OLIVER OWENS

ALEMANHA

BRASIL

1907

PRIMEIRO VEÍCULO
AUTOMOTOR TRAZIDO À
CIDADE DE BELO HORIZONTE

BELO
HORIZONTE

1908

PRIMEIRO VEÍCULO
AUTOMOTOR TRAZIDO À
CIDADE DE BELO HORIZONTE

WILLIS CARRIER
SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

MELITTA BENTZ

FILTRO DE PAPEL PARA
CAFÉ

QUINTAS, S.; SERPA,
D.; MORAES, M. 50
INVENÇÕES QUE
MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003
SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

O NÚMERO DE TELEFONES
INSTALADOS EM BELO
HORIZONTE CHEGA A 500

REFRIGERADORES

INÍCIO DO SURGIMENTO NO
MERCADO

BRASIL

1913

FURADEIRA ELÉTRICA

INVENÇÃO

ESTADOS UNIDOS

1918

PRIMEIRAS BATEDEIRAS
DE BOLO

1920+

SECRETÁRIA
ELETRÔNICA

PRIMEIRA VERSÃO

1920

LAVADORA DE ROUPAS

PRIMEIRAS UNIDADES

1926

FERRO DE PASSAR
A VAPOR

1926

ASPIRADOR DE PÓ
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PUBLICIDADE EM
PRODUTO DE CONSUMO

COSTA, JOSÉ EDUARDO,
NOVATO, ANA CRISTINA.
OS PRIMEIROS 100 ANOS
- BELO HORIZONTE. BELO
HORIZONTE:GRÁFICA E
EDITORA 101, 1997 234P

1913

1927

LANDELL DE MOURA

HUBERT BOOTH

NOVA YORK

1913

HEINRICH WESTPHAL

ROOKES EVELYN BELL
CROMPTON

INVENÇÃO DO PRIMEIRO
SISTEMA MECÂNICO

1908

PUBLICIDADE EM
PRODUTO DE CONSUMO

ESTADOS UNIDOS

DINAMARCA

VALDEMAR POULSEN

ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS

INÍCIO DAS
IMPORTAÇÕES

BRASIL

INSTALAÇÃO DE
HIDRÔMETROS

BELO HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG CULTURAL, 1998. 296P.
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EVENTO

LOCAL DE
REFERÊNCIA

1927

INÍCIO DO
TRANSPORTE REGULAR DE
CORRESPONDÊNCIAS POR VIA
AÉREA

AMÉRICA DO SUL
- EUROPA

WWW.CORREIOS.COM.BR

1928

FUNDAÇÃO DO JORNAL
ESTADO DE MINAS

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1928

INAUGURAÇÃO DO
SERVIÇO TELEGRÁFICO

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1930

APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO
FILME SONORO

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1931

INAUGURAÇÃO DA RÁDIO
MINEIRA

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1932

INAUGURAÇÃO DO JORNAL O
INFORMADOR COMERCIAL

BELO HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1932

PRIMEIRA LINHA TELEFÔNICA
INTERNACIONAL

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1936

INAUGURAÇÃO DA RÁDIO
INCONFIDÊNCIA

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1937

PRIMEIRA LINHA AÉREA BH RIO
DE JANEIRO (PANAIR)

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1937

O NÚMERO DE APARELHOS DE
RÁDIO EM FUNCIONAMENTO
CHEGA A 22.000

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

LANÇAMENTO NO MERCADO

ESTADOS UNIDOS

FABRICAÇÃO DOS PRIMEIROS
MODELOS DE SECRETÁRIA
ELETRÔNICA

ESTADOS UNIDOS

1938

EQUIPAMENTO

LÂMPADA FLUORESCENTE
TUBULAR

1940

1940

FAX

INÍCIO DA PRODUÇÃO

1941

FORNO ELÉTRICO

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

1946

FORNO DE MICROONDAS

1947

ASPIRADOR DE PÓ

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

BRASIL

1947

RÁDIO-RELÓGIO

LANÇAMENTO
NACIONAL

BRASIL

INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA
EMISSORA DE TV POR
CHATEAUBRIAND

BRASIL

1950

1950+

ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

FONTE

REVISTA MINAS
GERAIS,Nº11 DE
OUT-NOV DE 1988

BRASIL

PERCY LEBARON SPENCER

COLCHÕES DE ESPUMA

OBSERVAÇÕES

PUBLICIDADE EM
PRODUTO DE CONSUMO

BRASIL

1953

O JORNAL O INFORMADOR
COMERCIAL PASSA A
SE CHAMAR DIÁRIO DO
COMÉRCIO

BELO
HORIZONTE

1953

SURGE O PRIMEIRO PROGRAMA
DE RÁDIO DIURNO

BELO
HORIZONTE

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.
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EQUIPAMENTO

1953

ENCERADEIRA

1955
1955

CONTROLE REMOTO

1957

EVENTO

BELO HORIZONTE

INVENÇÃO DA PRIMEIRA
VERSÃO

ESTADOS UNIDOS

A PREFEITURA DE BELO
HORIZONTE INICIA A EXIBIÇÃO
GRATUITA DE FILMES NAS
PRINCIPAIS PRAÇAS DA CIDADE

BELO
HORIZONTE

BRASIL

BATEDEIRA DE BOLO

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

1958

CONDICIONADOR DE AR

INÍCIO DA UTILIZAÇÃO

1959

LAVADORA DE ROUPAS

1959

LÂMPADAS
INCANDESCENTES
HALÓGENAS

1960

FORNO DE
MICROONDAS

1960

MÁQUINA DE
ESCREVER ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES

FONTE

ZENITH

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

BRASIL
BRASIL

CRIAÇÃO DOS MODELOS
DOMÉSTICOS

ESTADOS UNIDOS

ELIOT NOYES
SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

A TV ITACOLOMI LEVA AO
AR VÁRIOS PROGRAMAS DE
SUCESSO, TODOS GRAVADOS
AO VIVO, ASSIM COMO
COMERCIAIS E NOVELAS; A TV
JÁ MOSTRA GRANDE PODER
DE INFLUÊNCIA, E É COMUM
EM QUASE TODAS AS CASAS
PAREDES RECOBERTAS COM
POSTERES DE CANTORES
FAMOSOS.

1961

CONGELADOR

PRIMEIRO MODELO LANÇADO
NO BRASIL

BRASIL

1962

CONGELADOR

LANÇAMENTO DE
MODELO VERTICAL

BRASIL

1962

INTRODUÇÃO DO
VIDEOTAPE NA TV

1963

PROCESSO DE
GRAVAÇÃO DE SOM EM FITAS
MAGNÉTICAS

1965

INAUGURA-SE EM
BELO HORIZONTE A TV
ITACOLOMI

PHILIPS

1965

SECADORA DE
ROUPAS

1967

FERRO DE PASSAR A VAPOR

1968

FABRICAÇÃO NACIONAL
DE FILTROS DE PAPEL PARA
CAFÉ

1968

BANHEIRA DE
HIDROMASSAGEM

ESTADOS UNIDOS

1970

BANHEIRA DE
HIDROMASSAGEM

BRASIL

1970

CONDICIONADOR DE AR
TIPO SPLIT

ÁSIA

1970

LÂMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA

1970

FORNO DE
MICROONDAS

LANÇAMENTO NO
MERCADO NACIONAL

BRASIL

1970

FAX

USO EM LARGA ESCALA

JAPÃO
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ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

BRASIL
INÍCIO DA RECEPÇÃO DAS
TRANSMISSÕES DA TV TUPI

1958

1960

LOCAL DE
REFERÊNCIA

BRASIL

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

BRASIL

ROY JACUZZI

PHILIPS
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EQUIPAMENTO

EVENTO

LOCAL DE
REFERÊNCIA

1970

FAX

USO EM EMPRESAS

BRASIL

1970+

ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES

TORNA-SE FREQUENTE
A SUBSTITUIÇÃO DE
AQUECEDORES POR CHUVEIROS
ELÉTRICOS, GERANDO
AUMENTO DE CARGA PARA OS
EDIFÍCIOS DE APARATAMENTOS

FONTE

REVISTA MINEIRA DE
ENGENHARIA (UMA
PUBLICAÇÃO DA
SOCIEDADE MINEIRA DE
ENGENHEIROS) ANO III,
NUMERO 5, MAIO DE

1989
1970+

ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO PARA FOGÕES

1970+

VIDEOGAME

CHEGAM AO BRASIL AS
PRIMEIRAS VERSÕES

1972

FURADEIRA ELÉTRICA

INÍCIO DA PRODUÇÃO
NACIONAL

BRASIL

1972

PRIMEIRA TRANSMISSÃO EM
CORES PELA TELEVISÃO

BRASIL

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1972

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL DE APARELHOS DE
TELEVISÃO EM CORES

BRASIL

QUINTAS, S.; SERPA,
D.; MORAES, M. 50
INVENÇÕES QUE
MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003

1974

INSTALA-SE EM BH UMA NOVA
ESTAÇÃO DE TELEFONES,
PERMITINDO A LIGAÇÃO DE
200.000 TELEFONES, COM A
SUPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO
DA DEMANDA ATÉ O SÉC. XXI

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1976

COMEÇA A CIRCULAR O
JORNAL DE CASA, EDIÇÃO
SEMANAL GRATUITA DO
JORNAL DO COMÉRCIO

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1977

LAVA-LOUÇAS

1977

BRASIL
INSTALAM-SE EM BELO
HORIZONTE OS PRIMEIROS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO
SOLAR, SEM MUITO SUCESSO

REVISTA MINEIRA DE
ENGENHARIA (UMA
PUBLICAÇÃO DA
SOCIEDADE MINEIRA DE
ENGENHEIROS) ANO III,
NUMERO 5, MAIO DE

1989
1977

CONTROLE REMOTO

1978

CAFETEIRA ELÉTRICA

1978

COMPUTADOR PESSOAL

1979

LANÇAMENTO NO
MERCADO

BRASIL

BRASIL
CHEGADA DAS PRIMEIRAS
UNIDADES ÀS LOJAS

BRASIL
SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

COM O ADVENTO DO
VIDEOCASSETE, DECRESCE
A FREQUÊNCIA ÀS SALAS
DE CINEMA DA CIDADE,
E ALGUMAS ACABAM
FECHANDO NOS ANOS
SEGUINTES

1979

WALKMAN

1979

INSETICIDA ELÉTRICO

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

BRASIL

1980

CONGELADOR

DISSEMINAÇÃO DO USO COMO
FORMA DE DEFESA CONTRA
ALTA INFLAÇÃO

BRASIL

1980

LASER DISC

AKYO MORITA

JAPÃO

VERSÃO
DOMÉSTICA

QUINTAS, S.; SERPA,
D.; MORAES, M. 50
INVENÇÕES QUE
MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003
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EQUIPAMENTO

EVENTO

1980

TELEFONE SEM FIO

VERSÕES IMPORTADAS
CHEGAM AO BRASIL

1980

FOGÃO VITROCERÂMICO

LANÇAMENTO NO
MERCADO

BRASIL

1980

VIDEOCASSETE

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

BRASIL

1980

FILMADORA 8MM PARA
USO AMADOR

1982

LOCAL DE
REFERÊNCIA

ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES

FONTE

JAPÃO
ISNTALA-SE EM BELO
HORIZONTE O PRIMEIRO
SISTEMA DE AQUECIMENTO
SOLAR EM EDIFÍCIO DE
APARTAMENTO, COM SUCESSO

EDIFÍCIO DANIEL
AUGUSTA, À RUA
PIAUÍ 1168

REVISTA MINEIRA DE
ENGENHARIA (UMA
PUBLICAÇÃO DA
SOCIEDADE MINEIRA DE
ENGENHEIROS) ANO III,
NUMERO 5, MAIO DE

1989
1982

IMPLANTAÇÃO DO SEDEXSERVIÇO DE ENCOMENDA
EXPRESSA NACIONAL

1982

COMPACT DISC

SONY E PHILIPS

1983

TELEFONE CELULAR

MOTOROLA

1983

VAPORETTO

LANÇAMENTO NA ITÁLIA

1983

REFRIGERADORES

SISTEMA FROST FREE QUE
DISPENSA O DEGELO DO
APARELHO

1984

ITÁLIA

APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA
VIDEOPEÇA NA CIDADE

BELO
HORIZONTE

1984

PURIFICADORES DE
ÁGUA POR SISTEMA
ULTRAVIOLETA

FABRICAÇÃO NACIONAL

BRASIL

1984

SECRETÁRIA ELETRÔNICA

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

BRASIL

1985

TELÃO INSTALADO NA PRAÇA
DA LIBERDADE PERMITE O
ACOMPANHAMENTO, PELA
POPULAÇÃO, DA VOTAÇÃO
DE UM NOVO SISTEMA DE
GOVERNO

BELO HORIZONTE

1985

INSTALAÇÃO DO PRIMEIRO
TERMINAL DE BANCO 24H

BELO
HORIZONTE

1987

ESTERILIZADOR DE AR

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.
BRASIL

PRIMEIRO APART-HOTEL EM
BELO HORIZONTE

1990

VAPORETTO

1990

CONDICIONADOR DE AR
TIPO SPLIT
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CCE

SURGE O PRIMEIRO JORNAL
DE BELO HORIZONTE COM
FOTOGRAFIAS COLORIDAS
(HOJE EM DIA)

1990

1990+

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

SISTEMA AUTOLIMPANTE
PARA FORNOS DOMÉSTICOS

1988

1989

QUINTAS, S.; SERPA, D.;
MORAES, M. 50 INVENÇÕES
QUE MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003

ALINTOR FIORENZANO
PUBLICIDADE EM REVISTA
DE ARQUITETURA

CHEGADA AO BRASIL
BRASIL

COMEÇAM A SURGIR NOVAS
SALAS DE CINEMA, AGORA
BEM MENORES, A MAIORIA
LOCALIZADA DENTRO DE
SHOPPING CENTERS

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.
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1990+

INSTALAÇÃO DE TV A CABO
EM BELO HORIZONTE

1991

A TV ATINGE 71% DOS
DOMICÍLIOS BRASILEIROS,
EMITINDO SINAIS PARA 99%
DO TERRITÓRIO NACIONAL,
INCLUSIVE PARA REGIÕES QUE
AINDA NÃO DISPUNHAM DE
ENERGIA ELÉTRICA.

1991

LOCAL DE
REFERÊNCIA

ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

TORNEIRA COM SENSOR

1992

OBSERVAÇÕES

FONTE

ECONOMIA
DE ÁGUA,
ESPECIALMENTE
EM BANHEIROS
PÚBLICOS
INSTALA-SE EM BELO
HORIZONTE SISTEMA DE
GEOPROCESSAMENTO COM
INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE O USO DA CIDADE,
LOCALIZAÇÕES DE RUAS,
POSTOS DE SAÚDE, QUADRAS,
PRÉDIOS, ESCOLAS PÚBLICAS,
ÁRVORES, REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DA CEMIG,
INFORMAÇÕES SOBRE CENSO,
ETC,

SILVA, LUIZ ROBERTO.
DOCE DOSSIÊ. BELO
HORIZONTE: BDMG
CULTURAL, 1998. 296P.

1992

LASER DISC

1993

TELEFONE SEM FIO

1993

COMPUTADOR DE MÃO

ESTADOS UNIDOS

1995

CAMAS AJUSTÁVEIS

BRASIL

1996

CÂMERA FOTOGRÁFICA
DIGITAL

BRASIL

1997

REFRIGERADORES

BRASIL

INÍCIO DA FABRICAÇÃO
NACIONAL

CONSEQUÊNCIA
DA ABERTURA
DAS
IMPORTAÇÕES

QUINTAS, S.; SERPA,
D.; MORAES, M. 50
INVENÇÕES QUE
MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003

BRASIL
QUINTAS, S.; SERPA,
D.; MORAES, M. 50
INVENÇÕES QUE
MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003

JONH SCULEY

REGULAGEM DE
POSIÇÃO DO
ENCOSTO E DO
PÉ DA CAMA

SUBSTITUIÇÃO DO GÁS CFC

(CLOROFLUORCABONO)
PELO HCFC
(HIDROCLOROFLUORCARBONO)
E HFC (HIDROFLUORCARBONO),
PARA REDUZIR OS DANOS
PROVOCADOS À CAMADA DE
OZÔNIO DA ATMOSFERA

1997

GRAVADOR DE CD

1997

CD PARA COMPUTADOR

1998

GRAVADOR DE CD

1998

TV COM TELA DE PLASMA

1998

VIDEOPORTEIRO

INVENÇÃO

PHILIPS

CHEGADA AO BRASIL
ÁSIA

IMPORTAÇÕES
IMEDIATAS
PARA O BRASIL

QUINTAS, S.; SERPA,
D.; MORAES, M. 50
INVENÇÕES QUE
MUDARAM A VIDA. IN
CASA E JARDIM ANO 50 N
581 JUN 2003

EQUIPAMENTO
DE SEGURANÇA
DOMICILIAR

115

RESUMO DE DADOS SOBRE MÍDIAS E TECNOLOGIAS QUE INTEGRAM O COTIDIANO DOMÉSTICO URBANO
DATA

EQUIPAMENTO

1999

EVENTO

LOCAL DE
REFERÊNCIA

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA
VIRTUAL DOS CORREIOS ON
LINE

BRASIL

1999

DVD

1999

GRAVADOR DE DVD

2002

TELEFONE CELULAR

2003+

TV INTERATIVA

2003

CÂMERA
FOTOGRÁFICA DIGITAL

INCLUSÃO DE RECURSOS PARA
VIDEOCONFERÊNCIA, EDIÇÃO
DE IMAGENS E GRAVAÇÃO DE
IMAGENS EM MOVIMENTO

2003

REFRIGERADORES

LANÇAMENTO DO MODELO
COM COMPUTADOR
EMBUTIDO

BRASIL

2003

TELEFONE CELULAR

INCLUSÃO DE RECURSOS
DE ACESSO A INTERNET,
REPRODUÇÃO DE MÚSICAS EM
FORMATO MP3 E EMISSÃO DE
IMAGENS

BRASIL

GLOBO MEDIA CENTER

BRASIL

2004

2004
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DISCO RÍGIDO DE 2,0 CM

ATRIBUIÇÃO DO INVENTO
/ PRIMEIRO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES

FONTE

WWW.CORREIOS.COM.BR

CHEGADA AO BRASIL
JAPÃO
SISTEMA GSM

BRASIL

COMPATÍVEL
COM TV DIGITAL INTERATIVA

BRASIL

EM PROCESSO
DE IMPLANTAÇÃO

SITE DA ANATEL CONSULTADO EM 17/07/2004

REVISTA HOME THEATER
Nº72 - ENCARTE ESPECIAL
CASA INTELIGENTE

LG

TV INTERATIVA
ATRAVÉS DE
INTERNET DE
BANDA LARGA

TOSHIBA

PARA USO EM
TELEFONES
CELULARES

PUBLICIDADE REDE GLOBO
DE TELEVISÃO
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