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No entanto, independentemente dos sistemas prediais não serem parte ativa do

aspecto morfológico da edificação, estes tiveram seu local apropriado, para que justamente

não interferissem na busca do arquiteto por uma morfologia simples. Nas palavras de

Montaner49: “seu monolitismo e homogeneidade estão suavemente matizados pela planta

baixa aberta e pelo coroamento que abriga as instalações mecânicas, tecido com outro

ritmo”.

49 MONTANER, Josep Maria, Depois do movimento moderno - Arquitetura da segunda metade do século
XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli SA, 2001.

Figuras 29, 30 e 31 - Edificio Seagram, 1954-58  -  Fonte: Mies van der Rohe, JOHNSON, 1960,  páginas  202, 204 e 205.
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No aspecto morfológico, a partir da planta baixa do pavimento tipo, se nota uma

separação em um bloco de escritórios perimetral aos blocos de circulação vertical e torre

de serviços respectivamente, sem a distinta diferença e qualquer aproveitamento da

volumetria destes blocos, um gesto resultante de uma opção consciente do arquiteto, e

embasada em uma atitude de que os subsistemas da edificação mesmo estando

conceitualmente presentes no partido arquitetônico, não se refletiriam na expressão formal

do edifício.

Este conceito também é perceptível em outras obras de Mies, como nos Apartamentos

Lafayette Park, Detroit, Michigan (1961), onde criou um parapeito servia para embutir as

tubulações elétricas e de calefação, previa um espaço para um aparelho de ar condicionado

e ainda fazia a captação de ar externo.

Figura 32 –  Apartamentos Lafayette Park, 1961. Fonte: El tendido de las instalaciones, PARICIO & FUMADO, 1999, página 40.
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Segundo Paricio & Fumado50, o projeto Mansion House Square, Londres (1969) de

Mies van der Rohe, pode ser um dos primeiros casos a utilizar um vão abaixo do pavimento,

uma espécie de “piso técnico”, em toda a extensão da planta. As tubulações elétricas e de

ar condicionada percorrem pelo “teto falso” da planta inferior e atravessam a laje para

chegar a este “piso técnico” da planta superior para fazer a distribuição dos condutores

elétricos e impulsionar o ar.

No Pirelli Administration Building, em Milão na Itália (1956-60), dos arquitetos Gio

Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosseli, Giuseppe Valtolina, Egidio Dell’Orto, ao analisar-

se o aspecto formal da edificação nota-se um formato prismático em suas extremidades.

50 PARICIO, Ignacio & FUMADO, Joan Luis. El tendido de las instalaciones. Barcelona: Bisagra, 1999.

Figura 33 – Mansión House Square, 1969 - Fonte: El tendido de las instalaciones, PARICIO & FUMADO, 1999, página 51.
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Estas extremidades denominadas por HOHL (1968) de buttress zone, ou zonas de

apoio, na figura 35, nota-se o porquê desta denominação, uma vez que foram utilizadas

para a localização dos sistemas prediais e a passagem de suas tubulações.

Figura 34 – Pirelli  Administration  Building, 1956-60 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, página 133.

Figura 35  – Pirelli  Administration  Building, 1956-60 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, página 133.
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Aqui um sólido repertório técnico possibilitou aos arquitetos que as relações funcionais

da edificação pudessem integrar-se harmoniosamente com uma morfologia previamente

desejada, sem que fosse necessária uma fragmentação desta para um futuro surgimento

das questões funcionais.

No “The Economist” group of buildings, em Londres na Inglaterra (1959-64), dos

arquitetos Alison e Peter Smithson com Maurice H. J. Bebb, analisando-se esta perspectiva

axonométrica de um detalhe da fachada da edificação, nota-se algumas instalações prediais

“embutidas” nas colunas estruturais do edifício através de painéis removíveis para futuras

manutenções.

Figura 36  – The Economist , 1959-64 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, página 104.
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Isto também se nota no Sunset-Vine Tower of the Los Angeles Federal Savings&Loan

Association, em Hollywood na Califórnia (1962), dos arquitetos Honnold e Rex como é

possível observar no detalhe das figuras 37a e 37b.

Figuras 37a e 37b  –  Sunset-Vine Tower of los Angeles Federal Savings & Loan Association , 1962.
Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, páginas 151 e 148.
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No Banco Sul-Americano do Brasil, em São Paulo (1960/63), do arquiteto Rino Levi,

destaca-se o racionalismo obtido através da consistente resolução e equacionamento

das questões técnicas do edifício. Uma característica marcante deste arquiteto em seus

projetos era a solução destas questões técnicas como, por exemplo, a estrutura, as

referentes à correta aplicação dos brises, tudo a partir de análises embasadas por

conhecimentos científicos como cálculos acústicos, matemáticos e os gráficos de insolação.

Figuras 38a e 38b – Banco Sul-Americano do Brasil, São Paulo (1960/63) - Fonte: Revista Projeto, no 262, Dez/2001, página 32.
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O arquiteto seguia algumas diretrizes na elaboração das propostas: primeiro

agrupava áreas de usos afins e funções, depois estudava o fluxo de circulação

e, por último, a flexibilidade das plantas. Indo na direção contrária da

especialização, Levi foi um especialista em arquitetura.51

No Administration and research building, Emhart Manufacturing Company, em

Bloomfield, Connecticut (1963) de autoria de Skidmore, Owings & Merril, na figura 39,

nota-se o tratamento dado às questões técnicas resultantes das relações funcionais a

partir da coerente determinação das partes conceituais do edifício. Isto tem suma

importância, uma vez que torna possível a linguagem tipológica desejada pelos arquitetos,

pois o Skidmore, Owings & Merril, segundo Montaner52, tem como uma de suas

características em suas obras: “[...] perfeita evolução baseada na simplicidade formal [...]”

51 Revista Projeto, nº 262, Dez.2001, p. 32.
52 MONTANER, Josep Maria, Depois do movimento moderno - Arquitetura da segunda metade do século XX. Barcelona:
Editorial Gustavo Gilli SA, 2001.

Fig. 39 – Administration and research building Emhart Manufacturing Company, 1963 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, p. 27.
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No edifício Admistration Building of the Torrington Manufacturing Company, em

Torrington, Connecticut (1966) dos arquitetos Marcel Breuer e Herbert Beckhard, se observa

a partir da figura 41 que foram projetadas unidades modulares para a fachada que tem

como funções promoverem um controle e direcionamento da luz natural através deste

formato “cônico”.

Figura 40 – Administration and research building Emhart Manufacturing Company, 1963 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, p. 25.

Figura 41 – Administration building of the Torrington Manufacturing Company, 1966 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, p. 16.
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Nos nichos formados do lado de dentro destes módulos, na parte que se encontra

com o piso, é utilizado para a passagem das tubulações das instalações prediais bem

como a localização dos radiadores de aquecimento, tornando-se assim parte integrante

da expressão formal da edificação.

No Administration Building of the Società Assicuratrice Industriale (SAI), em Turin,

na Itália do arquiteto Amadeo Albertini, duas análises a serem feitas para efeito deste

estudo. A primeira com referência as duas “torre de serviços” da edificação, uma vez que

como se pode notar na planta baixa, esta é composta por dois blocos.

Figura 42 – Administration building of the Torrington Manufacturing Company, 1966 - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, p. 16.
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Estas “torres de serviço” estão inscritas a cada bloco que pertencem, uma espécie

de “miolo” da edificação, por onde se desenvolvem as relações funcionais do edifício

como instalações hidráulicas, de apoio, elevadores, dutos, sobrepondo-se a cada

pavimento proporcionando maior racionalização da edificação. Se por um lado estas torres

não fazem parte da morfologia externa da edificação, por outro ela está muito bem definida

de modo que não interfira ou fragmente a expressão formal desejada pelo arquiteto.

A segunda análise é de como a partir da relação funcional, com influência direta nos

sistemas prediais do edifício e seu desempenho, percebe-se toda a importância destes

parâmetros estarem presentes na concepção do projeto, pois esta edificação tem no seu

conceito arquitetônico, instalações de proteção ao Sol (uma espécie de brises móveis) o

que além de ter uma grande relevância no aspecto funcional do edifício, tem também

grande peso no aspecto morfológico adquirido pelo edifício, pois dá maior dinâmica às

fachadas das duas torres e na relação entre elas também.

Figura 43–Administration building of the Società Assicuratrice Industriale (SAI) - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, p. 95.
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Figuras 44 e 45 – Administration building of the Società Assicuratrice Industriale (SAI).
Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, página 96.
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Importante salientar que no quesito desempenho da edificação, os altos custos

iniciais para construção deste dispositivo, são compensados pela baixa operação e custos

de manutenção do ar condicionado, uma vez que todas as salas de escritórios estão

sempre condicionadas em uma temperatura correta, já que estas possuem controles de

termostato individuais, que trabalham em conjunto com os meios mecânicos para regular

a temperatura das salas, que também está diretamente relacionada com a entrada de

mais luz natural, ocorrendo uma maior elevação de calor, ou quando se faz necessário o

bloqueio desta, através do manejo dos dispositivos.

Figura 46 – Administration building of the Società Assicuratrice Industriale (SAI) - Fonte: Office Buildings, HOHL, 1968, página 94.
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Aqui é concluída uma breve observação de alguns antecedentes na arquitetura até

o ano de 1972 (término da terceira fase da evolução das instalações prediais segundo

Landi-1999) que tiveram relevância da presença das relações funcionais na concepção

do projeto arquitetônico, refletindo diretamente ou não nas relações morfológicas e as

resultantes deste processso.

2.3 - A verdadeira “Inteligência Predial”

Com a definição dos sistemas prediais e conhecendo suas funções pode-se entender

melhor o termo “Inteligência Predial”, pois até 1990 era muito comum a associação deste

termo ao alto nível de automatização predial de um edifício, através de meios eletrônicos.

Equivocada, talvez até pela falta de uma real e formal definição do termo, como concluiu

a pesquisa sobre edifícios inteligentes na América Latina, realizada pelo grupo brasileiro

do Council of Tall Buildings and Urban Habitat.

No entanto, primeiramente é necessário fazer uma breve apresentação desta

organização descrevendo algumas de suas atividades, bem como também relacionar

algumas definições do termo tecnologia para melhor compreensão do resultado desta

pesquisa.

Council of Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho dos edifícios altos e habitat

urbano) é uma organização internacional patrocinada por arquitetos, projetistas e

profissionais da construção criada para melhorar a comunicação e a interação internacional
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entre os profissionais envolvidos em todas as fases do projeto, construção e operações

dos edifícios altos no habitat urbano.

Tem como objetivo disseminar o mais amplamente possível conhecimento,

disponibilizando-o aos seus membros e ao público através de publicações, conferências,

congressos e pesquisas que geram relatórios. Atualmente conta com organizações afiliadas

internacionais de vários países como Austrália, Hong kong, EUA, Brasil, Holanda, Turquia

e Polônia, e o conselho mantém ainda contatos dentro de 77 países.

O resultado com o relatório final desta pesquisa foi apresentado em 1999 e a partir

desta data já é possível uma correta e coerente utilização do termo com o embasamento

necessário para se fazer a diferença entre uma edificação de “alta tecnologia” e uma

“inteligente” segundo as propriedades desta divulgadas no relatório final.

Em Tecnologia & Arquitetura, Nelson Vianna53 cita a definição de tecnologia, segundo

Eduardo Vittoria, apresentado no artigo Tecnologia, progettazione, architetura, o qual diz:

“[...] pode ser considerada como uma ciência puramente descritiva e, portanto, pode ser

confundida com aquelas aplicações práticas que, tradicionalmente, permitem o “progresso”

da humanidade. Por outro lado, pode assumir aspectos metodológicos de elaboração das

informações científicas, substituindo o conhecimento de um “limite” (o limite colocado

pela natureza às variações introduzidas pela ciência) por um conhecimento de

“possibilidade” (o conjunto de atividades científicas valorizáveis para os fins humanos é

desmensurado, cabendo ao homem estabelecer prioridades e objetivos)”.

53 VIANA, Nelson. In: MASCARÓ, Lúcia (coord.). Tecnologia & Arquitetura. São Paulo: Nobel, 1990.
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Vianna54 também cita a definição de Giogio Boaga que diz que a tecnologia é o

“sistema que medeia a relação entre homem e natureza”. A palavra tecnologia  provém do

grego téchne=arte e logo=tratado.

Segundo o dicionário da arquitetura brasileira de Corona&Lemos55, tecnologia é a

ciência que trata das artes industriais, isto é, vem a ser a teoria da indústria no sentido

prático. Estudo ou tratado dos recursos técnicos para realizar bem material de qualquer

natureza.

Os edifícios de “alta tecnologia”, aqui entendidos com os que se utilizam das

tecnologias ativas que são aquelas onde nos recursos técnicos são empregados os

aparatos eletrônicos mais modernos existentes, como os que monitoram e supervisionam

todos os sistemas prediais, aí estão os altos níveis de automação visando maior praticidade,

economia na manutenção e segurança patrimonial.

Já um edifício “inteligente” não tem como premissa a utilização de tais aparatos ou

sofisticação dos controles para ser considerado como tal, mas a relação está muito mais

conectada a um processo projetual.

Para Vianna56 o processo projetual é a concepção de um ambiente imaginário ainda

não construído e a tecnologia, dentro desta, pode ser entendida como:

[...] um modo ou um método de projetação que faz dos dois momentos, da

idealização e da realização, não mais uma relação estática de causa e efeito,

mas um processo interativo, do influenciar-se recíproco até se chegar a uma

nova concepção dum edifício o próprio espaço [...].

54 VIANA, Nelson. In: MASCARÓ, Lúcia (coord.). Tecnologia & Arquitetura. São Paulo: Nobel, 1990, p. 54.
55 CORONA, Eduardo & LEMOS, Carlos A.C. Dicionário da Arquitetura Brasileira. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
56 VIANA, Nelson. Ibid, p. 55.
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No entanto, é possível que um edifício inteligente conte com tais níveis altos de

automação, porém que complementarão um bom projeto, que contribua para o alto

desempenho da edificação através do gerenciamento da máxima utilização das tecnologias.

Algumas propriedades de um edifício inteligente:

- A flexibilidade de plantas; compatibilizadas com os sistemas prediais;

- A flexibilidade dos sistemas prediais, principalmente através dos dutos, shafts e

pisos elevados bem projetados que facilitem a manutenção e sempre a possibilidade

de que abriguem novos sistemas;

- O conforto ambiental resultante da boa resolução técnica no projeto frente às

condições climáticas do local; sem necessariamente se valer de meios mecânicos;

- Máxima utilização das tecnologias passivas solares em acordo com as condições

climáticas locais;

- Uma vez utilizados meio mecânicos, que sejam bem planejados e otimizados ao

máximo, para que dispendam o mínimo possível de energia;

- Fachadas que trabalhem em consonância com meios mecânicos, colaborando com

o baixo consumo de energia;

- A interação do edifício com a natureza;

- A correta implantação e a inserção do edifício no contexto urbano;

- A correta escolha do sistema construtivo que pode ser determinante no prazo de

execução da obra sendo mais eficiente e gerando economia;

- A forma;

- A especificação correta dos materiais;
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- Um edifício que responda aos anseios e atenda completamente às necessidades

dos usuários e às possíveis adaptações necessárias frente às inovações

tecnológicas.

Como se pode observar são na maioria questões funcionais que têm como ponto de

partida o projeto. Mais uma vez percebe-se a importância do arquiteto ter o domínio de

tais conceitos, pois seu repertório conceitual técnico será de suma importância no momento

da concepção de sua obra, já que fará toda a diferença a presença destes conceitos no

processo projetual, os quais determinarão o alto desempenho através de um bom projeto,

conseqüentemente um bom edifício e a possibilidade de considerá-lo ‘inteligente’.
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