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RESUMO
Neste trabalho apresenta-se uma pesquisa concisa que discorre, dentro do período modernista brasileiro (1930 a 1955),
sobre a Arquitetura Bioclimática, que leva em consideração fatores como o clima, o conforto, a insolação, os ventos,
etc. A Arquitetura Moderna segue uma linguagem própria, destacando-se preceitos como os elementos arquitetônicos,
que podem ser analisados sob a ótica bioclimática. É de importância notória a aplicação da bioclimatologia nos dias
atuais, assim, inserido neste ramo, será explanado tanto o surgimento do brise-soleil, por Le Corbusier, que caracterizou
a imagem urbana brasileira e suas variações de forma e função, na contextualização da arquitetura modernista, bem
como suas tipologias aplicadas nas obras modernistas, avaliando sua eficiência energética e conforto térmico nas
edificações. Ao longo do desenvolvimento do artigo, foi possível chegar a uma conclusão a respeito da importância da
utilização do brise-soleil no Brasil e sua tipologia, durante o modernismo, se estendendo na arquitetura bioclimática até
a atualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Brise-soleil. Arquitetura Moderna. Obras Modernistas. Arquitetura Bioclimática.

1. INTRODUÇÃO
A pesquisa abordou o assunto relacionado à arquitetura Bioclimática, baseando-se então no
tema sobre as tipologias de Brise-soleil no Brasil entre 1930 a 1955, e sua eficiência. O presente
trabalho enfatiza a importância do brise-soleil no Brasil, iniciado pela arquitetura moderna e pelo
fato do país ter uma variedade de climas que necessita a quebra de insolação, impulsionando a
busca de técnicas para a moderação da incidência solar nas edificações. De acordo com Frota e
Schiffer (2003, p. 44) “O controle da insolação através de elementos de proteção solar – quebra-sol
(“brise-soleil”) – representa um importante dispositivo para o projeto do ambiente térmico”, o qual
coloca-se em foco a importância da arquitetura Bioclimática, com sua presença na implantação de
brise-soleil desde a época modernista, até os dias atuais. A pesquisa possui o intuito de fazer um
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levantamento das obras modernistas que se utilizaram dos brises, podendo então aplicar como um
repertório de inspirações e referências para trabalhos futuros.
O problema da pesquisa foi: o Brise-soleil na arquitetura moderna pode apoiar a arquitetura
Bioclimática até os dias atuais? Para tal problema, formularam-se as seguintes hipóteses de que na
primeira, o Brise-soleil apoia a arquitetura Bioclimática desde o modernismo até os dias atuais, se
desenvolvendo de maneira significativa e relevante ao seu conceito de utilização. Na segunda
hipótese refuta-se a primeira concluindo a partir da análise das tipologias que o Brise-soleil não
apresenta contribuição referente a arquitetura Bioclimática desde sua origem na modernidade até os
dias atuais.
Intenciona-se a resposta ao problema da pesquisa, com o seguinte objetivo geral: analisar a
importância da técnica Brise-soleil (quebra-sol) como norteador da arquitetura moderna, e
apresentar a eficiência dessa solução na arquitetura Bioclimática no Brasil. Para atingir esse
objetivo, foram formulados os seguintes objetivos específicos: a) apresentar brevemente a
arquitetura Bioclimática; b) apresentar a arquitetura moderna; c) apresentar a origem do Brise-soleil
no Brasil; d) apresentar obras modernistas e suas tipologias de Brise-soleil no Brasil; e) relatar a
importância da utilização do Brise-Soleil no Brasil durante o modernismo, se estendendo até os dias
atuais; f) apresentar a análise final por meio de tabela levantando os principais aspectos
encontrados; g) concluir refutando ou concordando com uma das hipóteses.

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente capítulo tem como finalidade apresentar a fundamentação teórica da pesquisa, a
qual se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica, utilizando-se de citações diretas e indiretas de
autores renomados para compreender a arquitetura Bioclimática, a arquitetura moderna e as
tipologias de Brise-soleil no Brasil na época modernista.

2.1 A ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA

Durante toda sua história, a Arquitetura adquiriu um papel de suma importância em relação
ao Conforto Térmico e ao Consumo Energético do Edifício. Em razão disso, esse campo da
arquitetura é denominado de Arquitetura Bioclimática. Este se preocupa com a adaptação da
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construção de uma edificação ao clima, visando o conforto térmico, acústico e visual do usuário. De
modo geral, trata-se da parte externa do edifício como uma membrana que divide o ambiente
externo e interno. O objetivo dessa “membrana” é originar um ambiente interno confortável e
eficiente mas, para que isso aconteça, o arquiteto deve utilizar suas habilidades e praticar o
dinamismo utilizando recursos de projeto e escolhendo materiais convenientes, levando em conta as
variáveis climáticas externas (PIASSINI et al, 2016).
Seguindo este conceito, Romero (2001, p. 28) define a arquitetura bioclimática como: “uma
forma de desenho lógico que reconhece a persistência do existente, é culturalmente adequada ao
lugar e aos materiais locais e utiliza a própria concepção arquitetônica como mediadora entre o
homem e o meio”. A respeito desta definição, Serra (1989, apud ROMERO, 2001) elucida que a
arquitetura bioclimática otimiza, no seu próprio desenho arquitetônico, suas relações energéticas
com o entorno e o meio ambiente. Além de aproveitar o sol no inverno e evitá-lo no verão, ela
também utiliza os benefícios da ventilação para combater a umidade e extrair o ar quente, e dispõe
do isolamento para reduzir as trocas térmicas com o exterior, especialmente as perdas de calor nas
épocas frias. Nessa arquitetura, as superfícies envidraçadas são orientadas de acordo com a direção
do sol de inverno e nas horas de escuridão, fecham-se com proteções noturnas especiais para reduzir
as perdas de calor. Em outras orientações, as fachadas e a forma do edifício buscam uma adequação
maior em relação ao frio e ao vento de inverno (ROMERO, 2001).
Dados os conceitos apresentados, Corbella e Corner (2010) disseminam que no passado para
conseguir sobreviver em locais frios, a arquitetura exercia o papel de “abrigo climático”. Para os
povos das regiões frias, proteger-se do inverno rigoroso significava uma questão de vida ou morte.
Desta maneira, os primitivos criadores da arquitetura vernacular não podiam desconsiderar o clima
no desenho de suas construções. Essa arquitetura aproveita os recursos naturais disponíveis, como,
por exemplo, a energia solar, para aquecer as construções ou a água. Assim, a arquitetura
vernacular, em todos os climas, sempre utilizou dos recursos disponíveis para criar soluções
construtivas adequadas às suas necessidades específicas. Portanto, conforme Romero (2001), por
ser uma área relativamente nova e pouco desenvolvida, está inserida neste ramo a arquitetura
bioclimática, onde são encontrados os antecedentes que servem como exemplos de respostas
adequadas do homem às exigências do meio ambiente.
Já na década de 60, os irmãos Olgyay aplicaram a bioclimatologia na arquitetura levando em
consideração o conforto térmico humano, criando assim o termo projeto bioclimático. Assim,
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Lamberts et al (2004) explicam que a arquitetura elaborada busca utilizar, por meio de seus próprios
elementos, as condições favoráveis do clima com a finalidade de atender as exigências de conforto
térmico do homem.
Com o passar do tempo, de acordo com Mascarello (2005) na época da concepção dos
princípios da arquitetura moderna, as concepções da arquitetura bioclimática – que utiliza a
radiação solar, ventilação, iluminação natural e sombreamento com o objetivo de satisfazer as
exigências de conforto térmico do usuário – não eram conhecidas, o que contribuiu para consolidar
o vanguardismo de Le Corbusier quando formulados os chamados cinco pontos na arquitetura
moderna, tendo uma relação direta entre esses elementos com os princípios da bioclimatologia.
Então a expressão arquitetônica resultante desse período apresenta soluções tecnológicas
considerando suas concepções. Dentre estes princípios apontados por Le Corbusier, foram
utilizados inúmeras vezes o uso dos pilotis e brise-soleil nas obras brasileiras. Segundo Midlin
(2000, p. 33): “[...] brise-soleil móveis ou fixos, verticais ou horizontais, são projetados de acordo
com a orientação do prédio e sua finalidade, em uma grande variedade de materiais”. Durante
aquele período, o brise-soleil tornou-se um elemento presente nos projetos, por ser uma resposta
condizente ao clima, sendo o fator físico de maior contextualização da arquitetura do país.
Em relação à eficiência energética dos sistemas de proteção solar não há dúvida quanto à
importância dos mesmos como elementos de controle seletivo dos ganhos térmicos. Cunha (2011)
explana que, em grande parte do Brasil, a necessidade do controle total do acesso da radiação solar
aos ambientes interiores se tornou cotidiana. Na parte sul do país, onde o clima é composto por
épocas frias e quentes, é indispensável a aplicação do controle seletivo. Evidentemente que a função
da edificação também deve ser considerada nessas análises iniciais. Em edificações residenciais, por
exemplo, em período frio, a radiação solar é essencial para o espaço interior, o que pode não ocorrer
em escolas, onde a radiação solar direta pode provocar ofuscamentos, causando desconforto visual
aos usuários.
Contudo é preciso considerar, além de todos os parâmetros tradicionais de um projeto
bioclimático, a integração do programa – que parte do cliente ou usuário – ao local – estudo de
clima, topografia e vegetação –, considerando os fenômenos climáticos e as necessidades
energéticas e ambientais. Então, agregam-se esses valores a um projeto de arquitetura, sem deixar
de lado a tecnologia, a forma e o estilo, contribuindo para poupar energia, evitar o desperdício dos
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recursos naturais, prevenir a poluição resultante da geração e do uso de energia convencional e
melhorar a qualidade de vida do usuário (CORBELLA; CORNER, 2010).

2.2 A ARQUITETURA MODERNA

Os movimentos vanguardistas que estavam ocorrendo na Europa no início do século XX, os
quais agitaram as letras e as artes, não tiveram uma repercussão no Brasil antes do término da
Primeira Guerra Mundial (BRUAND, 2005, p. 61). Consolida-se então que a arquitetura moderna
teve sua origem em uma parceria entre o arquiteto Lúcio Costa e Gregori Warchavchik 6, que
ocorreu em meados de 1920. Foi então com a nomeação de Lucio Costa como diretor da Escola
Nacional de Belas Artes, que o modernismo passou a ser acolhido no Brasil, em função de uma
questão política nacional (FRAMPTON, 1997, p.310). Dessa forma, evidenciou a dualidade desse
movimento que se preocupava em sintetizar questões nacionalistas e revolucionárias (BRUAND,
2005, p. 61). Além disso, afirma Benevolo (2004, p.711) que em 1922 foi o ano que chegou em São
Paulo a representação das vanguardas Europeias com a Semana de Arte Moderna7, que abrigou
exposições de escultura e pintura, concertos, conferências e recitais.
Em vista disso, dissemina Frampton (1997, p.300) que o arquiteto francês Le Corbusier teve
um impacto direto sobre a América do Sul, em 1936, com o convite para atuar no Brasil como
consultor do projeto do novo edifício para o Ministério da Educação, na cidade do Rio de Janeiro.
Porém, o reconhecimento mundial voltou-se para a arquitetura brasileira em 1939, com a obra do
Pavilhão Brasileiro, na Exposição Mundial de Nova York, projetado por Oscar Niemeyer, Lucio
Costa e Paul Lester Wiener. Nessa obra confirmou-se o talento de Niemeyer, que elevou o conceito
corbusiano8 da planta livre com um novo nível de fluidez e interpenetração.
Acrescenta-se também que a carência mais evidente na produção arquitetônica dentro do
movimento moderno, se baseia na falta de um enquadramento urbano, ou seja, “a produção formal
é, sem dúvida, determinada em parte por uma posição defensiva em relação ao caótico ambiente

6

Arquiteto Russo influenciado pelo Futurismo durante seus estudos em Roma, sendo então o responsável pelas
primeiras casas cubistas no Brasil (FRAMPTON, 1997, p.310).
7
A Semana da Arte Moderna não exerceu qualquer influência direta na Arquitetura, porém teve um importante papel de
criar um novo clima, revelando um espírito de luta contra a aceitação dos valores estabelecidos pela alta classe e do fim
ao marasmo intelectual (BRUAND, 2005, p.63).
8
O conceito corbusiano baseia-se em 5 pontos para uma Nova Arquitetura: planta livre, fachada livre, uso de pilotis,
terraço jardim e janela em fita (FRAMPTON, 1997).
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urbano que se adensa em torno” (BENEVOLO, 2004, p. 714). E então, Bruand (2005, p.12) afirma
que o clima foi um dos principais fatores físicos que influenciou na arquitetura brasileira, pelo fato
de sua localização apresentar temperaturas bastante elevadas no verão. Colocou-se em primazia a
resolução do problema e combate ao calor e ao excesso de luminosidade, oriundas da intensa
insolação.

2.3 A ORIGEM DE BRISE-SOLEIL NO BRASIL

No período Colonial, eram observadas características arquitetônicas como varandas
generosas e amplos beirais, utilizados durante todo o século XIX e mantidos na década de 1900
como função protetora do clima – embora a inserção do estilo neoclássico já apresentasse elementos
com essa função, como: grandes galerias em arcadas e pórticos em colunas. Outras características
dessa época foram as paredes grossas e janelas estreitas com a utilização de venezianas ou postigos
fechados, tentando manter a continuidade da tradição local. Nesse contexto ocorre a interrupção
dessa arquitetura com o modernismo e seus princípios opostos, aplicando as teorias de Le Corbusier
à abertura dos edifícios para o exterior, ocorrendo a penetração de ar e de luz. Então, em um país
com clima quente, houve a necessidade de uma certa adaptação ao meio ambiente, com a
implementação de técnicas capazes de combater a insolação e o calor, nasce assim o brise-soleil,
idealizado por Le Corbusier no projeto de Argel de 1930-1934, porém “cuja aplicação prática e
definição final devem ser atribuídas aos arquitetos brasileiros” (BRUAND, 2005, p.12).
De acordo com Goodwin (1943, p. 84), embora as primeiras inspirações modernas tenham
chegado de fora do país, o Brasil encontrou rapidamente sua própria linguagem. Contribuindo
grandemente nas inovações que se destinam a evitar os reflexos em superfícies de vidro e o calor,
pela utilização de “quebra-luzes” externos. Para Cunha (2011), desde que foi apresentado como
elemento modernista nas décadas de 30 e 40, o brise-soleil estampou-se na paisagem urbana
brasileira. Projetado por Le Corbusier, esteve presente em obras arquitetônicas de renome, dentre as
diferentes correntes da arquitetura. Segundo Goodwin (1943, p. 85), Le Corbusier em um de seus
projetos em Barcelona, o qual não foi executado, indicava o uso de “quebra-luzes” móveis na parte
externa, mas no Brasil foi onde essa teoria foi colocada em prática. Foram os arquitetos brasileiros
que os desenvolveram dessa forma, verticais ou horizontais, móveis ou fixos, adaptando-os às
necessidades e carência, de cada região.
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2.4 AS TIPOLOGIAS DE BRISE-SOLEIL NAS OBRAS MODERNISTAS

De acordo com Goodwin (1943, p. 85), existem várias tipologias de brise-soleil como:
verticais, horizontais, fixos, móveis, feitos e projetados conforme a orientação e finalidade de cada
projeto. Também com uma grande diversidade de materiais, assim dito por Henrique Midlin (2000
p. 33), “concreto armado, alumínio, asbesto, cimento, placa metálica, lã de vidro inserida em placas
de vidro, placas de madeira compensada, persianas em caixilhos etc”. Conforme o livro Arquitetura
Moderna no Brasil, o brise-soleil foi muito usado na arquitetura brasileira das mais variadas
maneiras no modernismo, como apresentado nos próximos subtítulos. Então Bruand dissemina que:

Estudos efetuados sobre o movimento do sol, nas várias estações e nas diversas latitudes
que interessavam ao país, permitiram estabelecer um conjunto de regras relativas ao
emprego do brise-soleil conforma a orientação das fachadas: totalmente desnecessário na
face sul, parcialmente dispensável na face leste exposta unicamente ao sol nascente, é no
entanto indispensável na norte, durante o inverno, e na oeste, em qualquer das estações.
Composto em geral por lâminas paralelas, fixas ou móveis, capazes de se prestar a
composições tão engenhosas quanto variáveis, estes elementos, concebidos originalmente
com finalidade puramente prática, transformaram-se num meio de expressão plástica que
marcaram profundamente a arquitetura brasileira contemporânea (BRUAND, 2005, p.12).

2.4.1 Edifício do Ministério da Educação e Saúde

De acordo com a página Discutindo a Arquitetura, o MES (Ministério da Educação e
Saúde), foi a primeira obra moderna que repercutiu nacionalmente. Foi construído no governo de
Getúlio Vargas, pelos arquitetos: Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos, Jorge Moreira
e Affonso Eduardo Reidy, todos liderados por Lúcio Costa. O edifício representou a ruptura com as
formas arquitetônicas ornamentadas, concebida a volumetria geometricamente pura e a sutil
articulação no terreno (figura 1), juntamente com os princípios modernistas marcando assim a
arquitetura moderna no Brasil (DISCUTINDO A ARQUITETURA, S/D).
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Figura 1: Ministério da Educação e Saúde

Fonte: CPDOC/FGV - GC. Foto 494 - 2

De acordo com Frampton (1997), o arquiteto Le Corbusier, em 1936, ao ser convidado como
consultor do edifício do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, para trabalhar com Lucio Costa
e sua equipe de arquitetos, teve um impacto sobre a América do Sul. Melendo (2004), coloca que o
elemento quebra-sol (brise-soleil), projetado para o Ministério da Educação e Saúde, é um exemplo
particular e relevante da aplicação dos princípios de Le Corbusier. A Revista de Arquitetura e
Urbanismo em 1939, coloca que os arquitetos estudaram muito sobre o conforto que a população
teria no prédio. Como o Rio de Janeiro conta com uma temperatura com uma umidade muito alta
durante o ano, uma média de 30º, é essencial facilitar o movimento do ar. O sistema de ventilação
mais popular no Brasil naquela época, seria as varandas e as janelas. De acordo com a revista de
Arquitetura e Urbanismo em 1939, quando esses elementos são usados em um tipo de prédio como
o MES, traz sérios problemas técnicos e econômicos, sem falar que o edificio ia ter um aspecto de
apartamento. O Arquiteto Le Corbusier propoem então o brise-soleil como elemento de ventilação
para o edifício. Ele comenta:

O problema de ventilação também foi objeto de acurados estudos, adotando-se o processo
de ventilação cruzada, de eficiência reconhecida, apesar de ultimamente pouco observado
entre nós. Esse sistema é assegurado pela tiragem que a diferença de temperatura das
fachadas postas produzirá, uma vez que as divisões internas, pelo tipo adotado, não
constituirão obstáculos à livre circulação do ar (CORBUSIER, Le. 2004).
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De acordo com Fracalossi (2013), o edifício contou assim com as fachadas laterais empenas9
cegas. As fachadas norte e sul são inteiramente vedadas em vidro. A fachada norte diferencia-se da
fachada sul pela incorporação de uma retícula ortogonal de concreto (figura 2). Fracalossi (2013),
coloca que “Cada módulo da retícula ortogonal sustenta três brises horizontais de fibrocimento
pintados de azul, posicionados na parte superior do módulo, deixando um espaço livre abaixo. Os
brises medem cinquenta centímetros de largura”.

Figura 2: Reticula ortogonal, brises e vedações em vidro

l
Fonte: Roberto Rocco (S/D)

2.4.2 Edifício Copan

Segundo Carolina Silva (2010), o edificio Copan surgiu no inicio da década de 50, no século
XX, em cima de um contexto de crescimento na verticalização em São Paulo, e é um símbolo da
arquitetura moderna no Brasil. O projeto arquitetônico iniciou-se em 1951 pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, dentro de um programa de necessidades complicado, que contava com um edifício de
uso misto, com 900 apartamentos, e área comercial no térreo, com espaços culturais, como cinema e
teatro. O programa também contava com um hotel que abrigaria 600 apartamentos.

9

De acordo com o Dicionário de engenharia civil: empena são as laterais do edificio, sem aberturas.
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Figura 3: Edificio Copan (fachada Norte)

Fonte: José Moscardi (S/D)

Oscar Niemeyer pareceu ter projetado o Copan para ser o edifício-cidade. A forma esbelta
que se insere na malha urbana como uma lâmina em formato de S, abriga 1.160 unidades
habitacionais e é colocada compondo seis blocos (figura 4) que funcionam como edificações
independentes. Como coloca Oukawa (2014), sobre a lâmina, “o embasamento ocupa toda a
projeção do lote de geometria irregular e abriga uma galeria que funciona como extensão da rua,
com funções de comércio e serviço” (OUKAWA, 2014).
Figura 4: Disposição dos blocos de apartamentos

Fonte: Carolina Silva Oukawa (2010)

A forma criada por Oscar Niemeyer de um S é leve e transparente, enquanto os pavimentos
da base do prédio como o térreo, foyer, terraço, subsolos, lojas, são escondidos por um volume
bruto, como mostrado na figura 3 (OUKAWA, 2014).
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De acordo com Carolina Silva (2014), o arquiteto Oscar Niemeyer não tinha como vir do
Rio de Janeiro a São Paulo com tanta frequência para realizar as visitas na obra; assim, a equipe de
engenheiros acaba ignorando a planta-livre, ocultando assim os pilares com paredes. Mesmo que
não tenham comprometido a obra, o projeto não alcançou o princípio (planta livre) criado por
Niemeyer. Em contrapartida, referente aos acabamentos, nem mesmo a distância do arquiteto na
fase da construção impediu que fosse feito de uma maneira coerente. O edifício também conta com
duas fachadas que se destacam pela efetividade das estruturas de ventilação, essas são a Sul e a
Norte. A fachada Sul caracteriza-se pelos seus elementos verticais (moldura/caixilho) com 3 brises
horizontais dentro, enquanto a fachada Norte traz a horizontalidade com o próprio brise horizontal
como mostrado nas figuras 5 e 6 (OUKAWA, 2014).

Figura 5: Croqui brise fachada Sul e Norte

Fonte: Carolina Silva Oukawa (2010)

Figura 6: Fachada Sul (verticalidade) e Norte (horizontalidade)

Fonte: Carolina Silva Oukawa (2010)

Conforme dito por Carolina Silva (2010), os brises nas fachadas maiores são independentes
e integram-se à estrutura principal. Ao todo no edifício são 92 brises em concreto, sendo três por
andar. Somente os andares tipo 15 e 23 (figura 7) que não contêm brises.
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O brise constitui uma estrutura independente. A solução adotada para contraventá-la foi
conectar essa sucessão de pórticos que a compõem à estrutura principal (da lâmina) por
meio de consoles em forma de trapézio. Os elementos horizontais são brancos e os
verticais, cinzas, sendo que os elementos verticais encontram-se recuados em relação aos
horizontais (OUKAWA, 2014).

Figura 7: Andar 15 e 23 sem brise

Fonte: Cristiano Mascaró

2.4.3 Obra do Berço
Para Suplicy (2007), Oscar Niemeyer incorporava consciência funcional aos seus projetos,
buscando equilíbrio na composição. Se dedicou desde o início de sua carreira a propostas
inovadoras que possuíam identidades únicas. A Obra do Berço é um exemplo, pois nela o arquiteto
aplica pela primeira vez no Brasil o brise-soleil vertical móvel.
O projeto, feito em 1937, foi produzido para uma instituição filantrópica que teve início em
1928 e só foi materializado em 1942. É considerado o primeiro projeto construído de autoria de
Niemeyer, segundo o site Arqguia (S/D), e segue os pontos da arquitetura moderna criados por seu
mestre Le Corbusier. Para Bullaro (2016), a sede do Rio de Janeiro é considerada como um dos
primeiros edifícios modernistas do Brasil, onde podemos observar a pureza dos volumes, as janelas
em fita, pilotis, a cor branca e as proporções que se baseiam no uso do triângulo e quadrado áureo.
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A estrutura de concreto armado, além de permitir uma fachada mais flexível, proporciona
uma planta livre (Figura 8). E no térreo, esta estrutura se destaca como pilotis, possibilitando uma
marquise abaixo da fachada principal. Nesta fachada também se destaca um elemento retangular
com janelas em fita que marca o terceiro pavimento (Figura 9), esse, que permite o acesso a um
terraço jardim que está atualmente desativado (ARQGUIA, S/D).

Figura 8: Planta baixa Obra do Berço.

Fonte: Goodwin, 1943, p.137-138.

Figura 9: Fachada da obra, demonstra o elemento retangular que leva o nome da instituição.

Fonte: Bandeira, 2011.

Niemeyer, (1939 apud FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, S/D), explica que nesta obra a
orientação mais desfavorável se encontrava na Avenida Epitácio Pessoa (Figura 10), onde estavam
localizadas as salas de trabalho, estar e também a vista para a lagoa. Ao constatarem que proteções
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fixas não resolveriam pela alteração no trajeto em que o sol percorre nos equinócios, verificaram a
possibilidade de utilizar placas inclinadas em função do período mais desfavorável, mas observam
que a angulação seria tanta que a visão da lagoa estaria comprometida quase totalmente. A solução
encontrada consiste em “[...] pineis [sic] giratórios de eixo vertical, armados em ferro e 'Eternite',
manobrados manualmente”. Os pontos positivos garantidos por esse sistema são: a insolação que é
desviada conforme a necessidade e época do ano; durante as horas sem insolação (entre as 6 horas
da manhã e 2 horas da tarde) e em dias nublados a vista para o lago estará livre; e por último, a
iluminação interior poderá ser ajustada em função das exigências do trabalho (Figuras 11 e 12).
Niemeyer (2007) conta que, originalmente, no projeto os elementos verticais eram inclinados, mas
que, em sua ausência, foram colocados retos e demonstravam assim a sua ineficiência. Após
retornar ao país, o sistema de brises verticais móveis foi instalado corretamente.
Figura 10: Fachada na Avenida Epitácio Pessoa.

Fonte: Finotti, S/D.

Figura 11: Detalhe dos brises verticais móveis.

Fonte: Durão, 2012.
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Figura 12: Brises verticais móveis.

Fonte: Bullaro, 2012.

2.4.4 Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

De acordo com o site da Associação Brasileira de Imprensa (2013), o edifício é considerado
como referência para a arquitetura modernista do país pelo seu conceito funcional ainda em 1930.
Teve seu projeto desenvolvido pelos irmãos Marcelo e Milton Roberto, do escritório MM Roberto,
em 1936 e foi construída em três anos, entre 1936 e 1939. Sua execução, que prezava pela técnica,
também apresentava os pontos criados por Le Corbusier e, além da estrutura independente; fachada
e plantas livres; e terraço jardim; também apresentava de maneira inovadora o brise-soleil, sistema
que solucionava o excesso de insolação.
O Arqguia (S/D) apresenta a obra como um “grande paralelepípedo sobre pilotis”, onde os
andares não se submetem ao módulo adotado pela estrutura. No térreo os elevadores têm acesso
direto a rua, para liberar o espaço para circulação de pedestres.
Fracalossi (2013), aponta um elemento entre as sete fileiras compostas pelos brises que
rompe toda a organização plástica do edifício. Uma grande e quadrada janela em vidro composta
por nove menores módulos quadrados, subdivididos em outros pequenos quadrados (Figura 13). Se
localiza na mais extensa das fachadas, ao norte, nos últimos pavimentos sendo um deles um
mezanino. Causa estranheza por estar ao centro de uma fileira similar aos brises dos pavimentos
inferiores, mas com dimensões reduzidas. Esta grande janela não possui nenhum elemento que
tenha a função de barrar o sol, sendo assim, causa estranheza também pela grande luminosidade que
chega ao espaço interno deste ambiente (Figura 14).
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Figura 13: Brises e a grande janela modular.

Fonte: Fracalossi, 2013.

Figura 14: Interior iluminado pela grande janela.

Fonte: Fracalossi, 2013.

Os elementos em concreto da fachada, além de cumprirem sua função de equilibrar a
temperatura e filtrar a incidência de luz, contribuem para a plasticidade e leveza do edifício, onde
ajudam a desconstruir o volume maciço do paralelepípedo. O brise-soleil cria um jogo de luz e
sombra que varia ao longo do dia e da época do ano (ARQGUIA, S/D). Segundo Fracalossi (2013),
construídos verticalmente, inclinados, percorrem as fachadas principais do edifício se sobressaindo
levemente da forma geométrica principal. O site da Associação Brasileira de Imprensa (2013) o
descreve como persianas de concreto na fachada (Figuras 15 e 16).
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Figura 15: Visão interna dos brises comparada à escala humana.

Fonte: Fracalossi, 2013.

Figura 16: Fachada principal a oeste.

Fonte: Fracalossi, 2013.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho é a de estudo de caso, a qual, segundo Severino
(2007, p.121), estuda-se a representatividade de um caso em particular, pelo seu significado,
coletando dados para a análise, que ocorre da mesma forma que em pesquisas a campo. Se
caracteriza, então, pela especial atenção a determinadas questões por meio de casos, referindo-se ao
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levantamento com mais profundidade de um determinado objeto de estudo e seus aspectos
(MARCONI, LAKATOS, 2011, p.276).
Outra metodologia utilizada neste trabalho foi a de Pesquisa Bibliográfica, que, segundo
Servo e Bervian (2002, p.66) este método de pesquisa se classifica por um meio de formação por
primazia, recolhendo informações e entendimentos antecipados a respeito de um problema que
vivencia uma resposta. Segundo Carvalho (1989, p.100), essa pesquisa tem a finalidade de localizar
e consultar coeficientes e condições de informação escrita, para reunir dados sobre determinado
tema, procurando então em livros e documentos escritos as informações necessárias.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Pode-se analisar então pela fundamentação teórica a importância da utilização do Brisesoleil no Brasil e sua tipologia, durante o modernismo, se estendendo na Bioclimatologia até os dias
atuais. Pois de acordo com Goodwin (1943), Le Corbusier já havia implantado esse novo
dispositivo da quebra de insolação que ocasiona controle térmico primeiramente no Brasil, na época
modernista, como percebe-se no levantamento básico de algumas das principais obras
arquitetônicas entre 1930 e 1955 representadas na tabela 01, a qual aponta as informações
expressivas por meio de análise das obras. A partir disso, afirma Midlin (2000) que esse elemento
tem sido utilizado desde a modernidade das mais variadas maneiras. Na tabela 01 sintetiza-se sobre
a variedade de soluções que o brise-soleil apresenta iniciando nas obras modernistas, porém, se
estende até a atualidade. Percebe-se que é possível optar por diferentes materiais, orientações,
dimensões, quantidades e na posição vertical ou horizontal entre outros detalhes, que devem ser
definidos em projeto, segundo a necessidade da cada obra.
Tabela 01: Levantamento das tipologias
OBRA:
MATERIAL:

DEFINIÇÃO:

ORIENTAÇÃO:

DIMENSÃO/
QUANTIDADE:

Edifício do Ministério

Fibrocimento

Horizontal

Fachada norte

50cm de largura

da Educação e Saúde

pintado de azul

Edifício COPAN

Concreto

Horizontal e

Fachada Norte e

92 brises/3 por

pintado de

Vertical

Sul

andar
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branco e cinza
Edifício Obra do

Ferro e

Berço

“eternite”

Edifício da

Concreto

Associação Brasileira

Vertical

Oeste

Painéis giratórios

Vertical

Norte e Oeste

Painéis fixos

inclinado

de Imprensa
Fonte: Elaborado pelos autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa apresentaram a resposta ao problema: o Brise-soleil na arquitetura
moderna apoia a arquitetura Bioclimática até os dias atuais? Confirmando assim a hipótese de que o
Brise-soleil realmente apoia a arquitetura Bioclimática desde o modernismo até a atualidade, se
desenvolvendo de maneira significativa e relevante ao seu conceito de utilização. No decorrer do
trabalho, ao se analisar o embasamento teórico obtido, percebeu-se que esse elemento de quebra da
insolação está diretamente envolvido com a arquitetura brasileira. Assim, constatou-se também que
os arquitetos que aqui desenvolveram sua arquitetura juntamente com a inovação das tipologias dos
diferentes brises apresentados nessa pesquisa, tendo então, significativa importância como
inspiração à trabalhos futuros, como fonte de informação primordial e conexão de um elemento
arquitetônico muito utilizado no modernismo e que atinge a bioclimatologia até os dias atuais.
Averiguou-se também ao final da pesquisa sobre a dificuldade de obter documentos
bibliográficos que contenham a originalidade, juntamente com a falta de informação sobre as obras
arquitetônicas mais antigas que utilizaram a tecnologia do Brise-Soleil e sua orientação solar, sua
tipologia e seus materiais, para então conectar os aspectos de funcionalidade.
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