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“O volume e a superfície são os elementos por trás 
dos quais se manifesta a arquitetura.” 

Renato de Fusco 
 
 
 
 

“Se o conceito de forma foi interpretado de maneira 
pejorativa no período do movimento moderno e 
entre os autores modernos tardios, na atualidade, 
grande parte dos arquitetos reconhecem que a 
complexidade da arquitetura acaba sendo resolvida 
e sintetizada na forma.” 

Josep Maria Montaner 
 
 

 



 

 

RESUMO 

Este trabalho foca em temas relacionados com problemas internos à 
disciplina da arquitetura, especialmente aqueles que têm a ver com a estética 
das edificações. O universo analisado nesta pesquisa contém edifícios 
residenciais verticais construídos em Natal no período de 1969 a 2000. Como 
foi possível observar, existem muitos aspectos diferentes na aparência externa 
destas edificações, o que denota preocupações crescentes com as suas 
elaborações formais no campo de batalha pela diversidade contra a monotonia 
das formas volumétricas simples. 
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ABSTRACT 

This essay focuses on issues related to internal problems of the 
architecture discipline, specially those related to the aesthetics of the buildings. 
The universe analyzed in this research is constituted of some of the vertical 
housing built in Natal from the period of 1969 to 2000. As we could observe 
there are many different aspects in these apartment buildings’ external 
appearance, denoting increasing preoccupations in their formal elaboration in 
the battlefield for diversity against monotony of the simple prismatic volumetric 
forms. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A cidade de Natal, que se manteve durante séculos completamente 

horizontalizada, sofre, no espaço de duas décadas uma forte transformação no 

seu perfil construído, a exemplo do que vinha ocorrendo anteriormente em 

outras capitais brasileiras. Nos grandes centros como São Paulo e Rio de 

Janeiro a verticalização se inicia, segundo Somekh (1997), nas primeiras 

décadas do século passado; nas demais capitais, o processo ganha força 

algumas décadas depois, como em Natal onde ele se inicia na década de 

oitenta. 

A importância deste processo de verticalização pode ser avaliada no 

âmbito nacional, através das diversas pesquisas que revelam preocupações 

com a história recente da nossa urbanização e que encontram na cidade 

vertical a face mais visível de sua fisionomia (SOUZA, 1994). Por sua vez, o 

produto deste processo, a habitação coletiva vertical, é vista por alguns, como 

uma das construções mais comuns das nossas cidades (ALONSO, 1999). 

Entretanto, apesar de ser um dos temas que mais preocupa, ocupa e estimula 

grande parte do meio profissional da arquitetura e de ser um dos programas 

mais atingidos por variáveis tão distintas como as leis do mercado imobiliário, 

as legislações, o momento econômico e as preferências de consumidores e 

incorporadores, a habitação vertical residencial brasileira permanece ainda um 

objeto pouco estudado pelos pesquisadores da área da arquitetura. 

Se os trabalhos de pesquisa sobre o edifício vertical são ainda muito 

reduzidos, vale ainda salientar que mais reduzido ainda é o número destes 

trabalhos que se preocupa de uma maneira ou de outra com aspectos formais 

da edificação, como pudemos observar, quando mencionados, os aspectos da 

forma ou as questões de ordem plástica aparecem de maneira secundária ou 

são abordadas do ponto de vista histórico ou da classificação estilística. 

Publicações como as de Bennet (1995) e Glancey (2001) abordam a 

evolução dos edifícios verticais, em especial os arranha-céus, levantando 

questões de ordem tecnológica e estilística. Já especificamente sobre o edifício 

residencial, encontramos Mira (1992) que enfoca a problemática projetual do 
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imóvel de habitação na Europa sob quatro temas: a tipologia, que verifica o 

modo de organizar os apartamentos em planta; a relação com a cidade, que 

mede a resposta ao entorno; a pesquisa de inovações em relação à estrutura e 

materiais, e por fim, o programa.  

No âmbito nacional têm surgido várias pesquisas sobre os edifícios 

verticais, seja do ponto de vista da produção de um único arquiteto, a exemplo 

de Ströher (1998), seja do ponto de vista da historiografia e das questões 

estilísticas, como o trabalho de Carstens (2002) que faz uma reflexão crítica a 

respeito da assimilação do repertório pós-moderno pelas habitações coletivas 

no Brasil. Existem ainda investigações que abordam a relação entre a 

arquitetura e o mercado imobiliário, como o de Lemos (2001) que analisa 

relação do projeto arquitetônico com o valor dos apartamentos; questões 

relacionadas à qualidade ambiental das edificações e a legislação urbanística 

como tratadas por Kuchpil (2003); ou ainda pesquisas que estudam questões 

mais específicas, como o trabalho de Dudeque (2002) que avalia os edifícios 

de esquina. 

Entre os que percorrem o caminho da historiografia, encontramos 

Amorim (2000), que investiga a partir dos anos 1930, cinco décadas de 

produção dos edifícios residenciais verticais do Recife, olhando de maneira 

mais aprofundada as mudanças advindas, em alguns casos, das novas 

exigências do habitar. Amorim (2000) identifica na produção recifense, alguns 

tipos de volumetrias externas tais como o “edifício caixão” e o “edifício estreito 

e comprido”, fazendo também algumas observações sobre o trabalho 

volumétrico. No entanto, apesar de revelar algumas características formais 

destas edificações, o enfoque principal permanece voltado para a historiografia 

e evolução desta tipologia com seus momentos de inflexão.  

O estudo de Passos (1998) sobre os residenciais verticais investiga o 

processo de produção dos edifícios de apartamentos em Belo Horizonte de 

1939 a 1976. Neste trabalho, o autor considera os edifícios como artefatos 

sócio-históricos, procurando tecer a trama das motivações por trás das 

construções. A intenção do autor, além de determinar os elementos e as 

relações de configuração espacial e plástica, à luz das influências 

arquitetônicas predominantes, é abordar o processo de ocupação do solo 

urbano para finalmente ocupar-se da organização do espaço interno. De modo 
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semelhante ao trabalho de Amorim (2000), a forma é abordada de maneira 

secundária, sendo sempre relacionada à utilização e arranjos que os 

arquitetos, influenciados por determinadas correntes, fizeram uso dela para 

definir os aspectos exteriores daquelas edificações. 

Ainda sob a ótica historiográfica, temos de assinalar as publicações que 

se configuram como inventários sobre a arquitetura moderna, onde 

encontramos selecionados diversos edifícios residenciais verticais nas cidades 

do Rio de janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre1. 

Além do ponto de vista historiográfico, alguns autores levantam outras 

nuances sobre o edifício residencial vertical, relativas aos aspectos construtivos 

e de acabamento (AZEVEDO, 1998) ou do ponto de vista do custo das 

decisões arquitetônicas (MASCARÓ, 1998). 

No cenário local já começam a surgir pesquisas que de alguma maneira 

investigam a habitação coletiva vertical. Estes trabalhos versam 

majoritariamente sobre o processo de verticalização e seus rebatimentos sócio-

espaciais no meio urbano (COSTA, 2000) ou analisam o edifício pós-ocupado 

(ALBUQUERQUE, 2004).  

Assim, como podemos verificar pela maioria dos trabalhos mencionados, 

a discussão não gira em torno da forma, tanto no âmbito nacional quanto local. 

E, quando mencionadas, as questões de ordem plástica aparecem de maneira 

secundária ou são abordadas do ponto de vista histórico ou estilístico. 

O que nos chama atenção é o fato de que na cidade do Natal, os 

números mostram que houve um incremento relevante na quantidade de 

residências verticais na cidade2. Em decorrência disto, as mudanças 

provocadas no meio ambiente construído podem ser bem visíveis. Assim, 

diante deste quadro ainda pouco explorado, temos o interesse em abordar o 

tema da habitação vertical, tratando principalmente de questões estéticas 

referentes à sua aparência externa. Neste campo nos interessa, sobretudo, 

                                                
1 XAVIER, Alberto; BRITO, Alfredo; NOBRE, Ana Luíza. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro.  São Paulo: Pini, 
Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro: Rioarte, 1991.  
XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna em Curitiba. São Paulo: Pini; Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 
1986.  
XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura moderna em Porto Alegre. São Paulo: Pini, 1987. 
2 O número de edificações residenciais verticais erguidas, aqui consideradas todas as tipologias, passa de nove 
durante os anos 1970, para 124 durante a década de 1980 e atinge 338 durante a década de 1990. 
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fazer um estudo relativo à forma na arquitetura residencial verticalizada, 

lançando um olhar sobre a produção da cidade do Natal. 

De fato, a nossa experiência como profissional e a nossa vivência como 

morador da cidade nos levaram a identificar modificações evidentes nas 

edificações verticais natalenses ao longo das sucessivas décadas, desde o 

pioneiro edifício dos anos sessenta. Estas modificações pareciam estar 

correlacionadas a determinantes sócio-econômicos e especialmente as 

determinações de ordem legal. Isto é, as implantações das edificações 

pareciam sobretudo ser fruto de ordenações como planos diretores. No 

entanto, além das conseqüências formais impostas por estes instrumentos 

legais, interessava-nos particularmente, as mudanças sucessivas na 

composição volumétrica dos edifícios. 

A nossa pergunta inicial foi então, se face à ausência de um modelo já 

pronto de análise de objeto semelhante a nível internacional ou nacional, para 

o nosso objeto específico poderíamos ter uma ferramenta de análise própria, o 

que significa dizer, um modelo de análise formal que tivesse uma relação mais 

direta com o edifício residencial verticalizado e que nos permitisse responder 

às questões abaixo: 

1. O edifício residencial pode ser analisado como um edifício 

qualquer? Existem especificidades para esta análise? Que especificidades são 

estas? Onde poderíamos encontrá-las? 

2. Estas supostas especificidades justificam a construção de um 

modelo específico para a análise do edifício vertical residencial?  

3. A forma pode servir de elemento classificatório de uma 

determinada produção residencial vertical (a cidade do Natal, por exemplo)? 

Esta classificação pode ser associada a uma mudança ao longo do tempo?  

4. É possível identificar “famílias” formais dentro da produção 

potiguar? 

5. Estas famílias correspondem de algum modo às décadas de 

1970, 1980 e 1990? 

6. É possível através da observação ou análise fazer uma 

aproximação das intenções formais pretendidas?  

Na ausência de análises da forma, aplicadas aos edifícios verticais, 

fomos buscar um conceito operacional da forma em arquitetura, que pudesse 
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ser aplicado na nossa análise. Verificamos então, que as análises da forma, - 

aplicadas a qualquer edifício e não apenas ao edifício vertical habitacional 

como nos interessa - são ainda exíguas na pesquisa acadêmica no Brasil. 

Num primeiro momento tivemos de nos reportar às diversas abordagens 

do termo forma, buscando apoio teórico em autores internacionais, como 

Montaner (2002), Ching (1998) e Consiglieri (1994), como também junto a 

autores nacionais, como Colin (2000), Wong (1998), Mahfuz (1995) e Silva 

(1991). Observamos como estes autores lidam com os conceitos de forma e 

que contribuições pudemos extrair das suas investigações no âmbito da 

arquitetura e da sua análise formal para o corpo deste trabalho. 

Inicialmente, tentamos fugir da grande ambigüidade e do sem-número 

de significados que ao longo do tempo foram atribuídos ao termo forma. 

Tivemos de encontrar um conceito que, no âmbito da arquitetura, fosse 

compatível com a análise que iniciávamos. A diferença de abordagem 

verificada nos autores consultados apontava para a existência de diversos 

modelos de análise da forma aplicados à arquitetura. Esta diferença se justifica 

porque os diversos autores contemporâneos, ao estudar a forma, trabalham 

com objetivos e objetos diferentes. Isto nos apontava para a necessidade de 

construir um modelo de análise específico para os edifícios residenciais. 

Desde o princípio, o interesse deste trabalho é pelas questões de 

composição, sobretudo de volumetria, relacionadas com os aspectos externos 

das edificações e sua questão plástico-formal. Temos consciência que existem 

outros determinantes sobre a forma na arquitetura, de ordem cultural ou sócio-

econômica, que não pretendemos abordar neste trabalho, ou que vamos fazê-

lo de modo menos aprofundado do que as questões que de fato nos 

interessam. 

Portanto, o campo de atuação deste trabalho observa, sobretudo, 

determinante de natureza interna à própria cultura arquitetônica. São 

exatamente as transformações advindas desta natureza que tentamos buscar e 

explicitar neste trabalho. 

Deste modo, no Capítulo 2, trataremos de alguns conceitos teóricos 

sobre a forma e a composição da forma. Depois, abordaremos alguns 

condicionantes sócio-históricos que incidem sobre a forma, mais 
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especificamente a legislação, e a seguir levantaremos os parâmetros de 

análise da forma na edificação residencial. 

No Capítulo 3 trataremos da cidade do Natal, onde falaremos sobre as 

edificações residenciais verticais na cidade, as prescrições urbanísticas e 

planos diretores da cidade no período estudado. 

O capítulo 4 conterá a parte empírica do trabalho, começando pela 

análise do edifício Salmar concluído em 1969, e seguindo com a análise de 

exemplares da produção vertical natalense das décadas de 1970, 1980 e 1990.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO: CATEGORIAS ANALÍTICAS 
DA FORMA NA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL VERTICAL 
 

 

2.1 DA FORMA EM GERAL À FORMA EM ARQUITETURA 

 

 

O termo forma e suas variações são exaustivamente utilizados pelos 

arquitetos no seu dia a dia. A forma também ecoa, com igual insistência nas 

salas de aulas, ateliês e corredores das instituições de ensino da arquitetura. 

Entretanto, a despeito da sua presença sonora, constatamos com grande 

surpresa que a forma é bem menos presente nos escritos referentes à 

arquitetura do que poderíamos imaginar.  Conforme constatado na bibliografia 

consultada, o termo forma é freqüentemente abordado de diferentes pontos de 

vista, como por exemplo, do ponto de vista do desenho geométrico e das artes 

plásticas, quando se destaca, em geral, questões relacionadas à percepção 

visual dos objetos. Muito esporadicamente o termo forma é tratado em relação 

direta com a arquitetura, mas quando isto acontece, esta relação é abordada 

de maneira tangencial. 

Feldman (1992 apud GOMES FILHO, 2000) apresenta, a partir de 

diversas noções atribuídas ao termo forma. No campo estético o autor diz: “na 

estética é costume distinguir forma de conteúdo [...] entende-se usualmente por 

‘forma’ o ‘estilo’, a ‘maneira’, a ‘linguagem’, etc” (GOMES FILHO, 2000, p. 39). 

Na lógica clássica, ainda segundo o autor, “distingue-se entre a forma e a 

matéria do juízo: a matéria é a que muda no juízo [...] a forma é o que 

permanece inalterável” (GOMES FILHO, 2000, p. 39). 

No entanto, apesar de não existir um consenso em torno do termo, ainda 

assim, pode-se distinguir algumas abordagens sobre a forma, que tratamos em 

três diferentes campos construídos a partir da bibliografia consultada. São eles: 

  

2.1.1 Alguns Conceitos sobre a Forma 

2.1.1.1 As visões amplas dos dicionários 

2.1.1.2 Da forma em geral: apreensão, aspectos e propriedades 
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2.1.1.3 A forma arquitetônica 

2.1.2 Da Composição da Forma 

2.1.2.1 O todo volumétrico 

2.1.2.2 As relações volumétricas 

2.1.2.3 Categorias complementares 

 

2.1.1 Sobre alguns conceitos da Forma e suas respectivas aplicações 
analíticas 

 

2.1.1.1 As visões amplas dos dicionários 

 

Para iniciarmos o entendimento do termo forma, vamos ao encontro das 

definições dadas pelos dicionários, sejam eles gerais ou especificamente 

voltados para a arquitetura. 

O dicionário Le Petit Robert (c1991, p. 808) define alguns significados 

sobre a palavra forma, entre eles o conceito de aparência, aspecto visível e os 

reagrupa como significando o  
 
 

conjunto de contornos de um objeto, de um ser, resultante da 
estrutura de suas partes, [...] aparência externa que dá a um 
objeto ou a um ser sua especificidade; modelo a imitar, a 
reproduzir”. [Ou ainda,] “os contornos considerados de um 
ponto de vista estético3.  

 
 

Por sua vez, no dicionário Aurélio século XXI (FERREIRA, 1999, p. 

799) conceitua forma como: 

 
 

[...] os limites exteriores da matéria de que é constituído um 
corpo, e que concedem a este um feitio, uma configuração, um 
aspecto particular [...] maneira variável com que uma noção, 
uma idéia, um acontecimento, uma ação se apresenta.  
 
 

                                                
3 “Ensemble des contours d´un objet, d´un être, resultant de la structure de ses parties, [...] apparence extérieure 
donnant à um objet ou à un être sa spécificité”. Ou ainda, “les countours consideres d´un point de vue esthétique" 
(LE PETIT, 1991, p. 808). 
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Especificamente sobre a forma na arquitetura, o Dicionário da 

Arquitetura Brasileira afirma que: 
 
 
A forma em arquitetura é a realização material de toda 
construção [...] cuja razão de ser tem sempre base numa 
necessidade prática, construtiva e estética. A manifestação 
concreta da forma se faz através das múltiplas combinações 
obtidas pelas linhas, pelas superfícies e pelos volumes, 
ocupando determinado espaço arquitetônico protagonista da 
arquitetura [...] a forma não se desliga do conteúdo, nem este 
desta, e os dois guardam a mais perfeita inter-relação para 
oferecer ao homem condições reais de domínio no campo da 
arte. (CORONA; LEMOS, 1972, p. 223) 
 
 

Por outro lado o Dicionário Visual de Arquitetura define a forma como 

“aspecto externo e estrutura de algo, que se distinguem de sua substância ou 

matéria” (CHING, 1999, p. 72). 

De uma maneira geral, os dicionários não especializados ao conceituar 

forma, dão ênfase à aparência externa, aos limites exteriores, ao contorno do 

objeto, sem buscar necessariamente as razões que expliquem ou interpretem 

as formas diante das quais estamos. Eles apontam este contorno ou aparência 

externa, como estando na origem da especificidade e do aspecto particular que 

possuem os objetos. Não há nestas definições referências ao conteúdo desta 

forma. 

Já nos dicionários especializados, como Ching (1999), embora este 

também ressalte o aspecto externo e a estrutura do objeto, outros temas são 

evocados tais como o modo de organizar e coordenar as partes. Corona e 

Lemos (1972), por sua vez, referem-se à construção como sendo a 

concretização, a materialização da forma, e como justificativa para a forma, 

evoca uma necessidade estética. Incluem igualmente na sua conceituação as 

“origens” conceituais da forma, “obtidas pelas linhas, pelas superfícies e pelos 

volumes” (CORONA; LEMOS, 1972, p. 223).  

Deste modo, pode-se dizer que as noções levantadas pelos dicionários 

especializados em arquitetura colocam, além dos aspectos de aparência, a 

forma associada às necessidades construtivas e ao modo de organização das 

suas partes. Isto quer dizer que os dicionários especializados vão um pouco 
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além das definições dos demais dicionários ao tratar do termo forma, de fato, 

contextualizando-a no universo da arquitetura. 
 

2.1.1.2 As formas em geral: apreensão, aspectos e propriedades  

 

Dentro de um universo geométrico, a investigação sobre a gênese da 

forma, recebeu no início do século XX um grande impulso com o artista plástico 

Paul Klee e os seus estudos sobre a “natureza” da forma que explicam a sua 

gênese a partir de um ponto que se move e dá origem a uma reta. Em 

deslocamento, a reta gera o plano, eis o elemento bidimensional. O movimento 

e o encontro dos planos no espaço gera a forma tridimensional. “Uma síntese 

de energias cinéticas que movem o ponto convertendo-o em reta, a reta 

convertendo-a em plano e o plano convertendo-o em uma dimensão espacial” 

(KLEE, 1961 apud CHING, 1998, p. 1). 

Assim como as noções levantadas sobre o ponto, a reta e o plano são 

importantes, para um melhor entendimento da forma, é necessário antes de 

tudo esclarecer a diferença entre forma e um termo semelhante, com o qual é 

constantemente confundida: o formato.  

Já vimos anteriormente diversas definições e entendimentos do termo 

forma, no entanto, a forma tridimensional apresenta diversos formatos. Isto 

porque o formato está relacionado com a posição do objeto e do observador. 

Os diversos formatos de um mesmo objeto são conseqüência da mudança de 

sua posição no espaço, por exemplo, ou do movimento efetuado em torno dele 

pelo observador, isto é, da mudança do ponto de vista. Cada instante deste 

movimento revela um formato ligeiramente diferente porque apreendemos, em 

cada um destes instantâneos, uma configuração diferente da forma. Donde, 

conclui Wong (1998), que o formato é um aspecto da forma. 

No momento inicial da abordagem das três dimensões é interessante 

lembrar que vivemos, sem dúvidas, num mundo tridimensional. O espaço em 

que estamos imersos, aquele que podemos apreender, e mesmo aquele que 

não conseguimos abarcar, não é um espaço plano: é tridimensional, ou pelo 

menos, até hoje tem sido percebido como tal. O que vemos é uma 

continuidade, uma “bolha” espacial em que estamos envoltos. Nos deslocamos 
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neste espaço, alcançamos objetos, podemos tocá-los e observá-los de 

diversas posições. 

Para Arnheim (2001), embora nossa experiência espacial seja 

assimétrica e as possibilidades de direções sejam infinitas, a força da 

gravidade faz da direção vertical a mais forte. A vertical atua como eixo de 

referência para todas as outras direções. A direção vertical tem como 

referência inicial o plano da superfície terrestre. Se nos afastamos deste plano 

subindo, a distância é percebida como altura. O movimento contrário é 

percebido como profundidade, este movimento é percebido como um 

distanciamento da base, não como uma busca do centro do sistema. O sentido 

vertical e ascendente, a escalada é compreendida como algo grandioso, nobre, 

libertador, engrandecedor, de elevado valor material ou espiritual. Enquanto 

isto, escavar significa se enterrar, entrar no universo da obscuridade. 

Para a investigação da forma tridimensional é relevante que se conheça 

as três direções primárias. Sabemos que as três dimensões são comprimento, 

largura e profundidade; para os cartesianos, os três eixos X, Y e Z. As 

dimensões são obtidas através das medidas tomadas nas direções vertical, 

horizontal e transversal que regem as três direções primárias. Estas direções 

constituem-se de uma direção vertical que se desloca para cima e para baixo, 

uma direção horizontal que vai da esquerda para a direita e da direção 

transversal que se move para frente e para trás. A cada direção podemos fazer 

corresponder um plano, obtemos assim, os planos verticais, horizontais e 

transversais. É dentro deste espaço geométrico, constituído pelas três direções 

primárias que devemos compreender as formas tridimensionais.  

A despeito desta maneira de ver os objetos, desta abordagem possível 

do nosso entorno, Wong (1998) considera que nossa apreensão, nosso 

entendimento de um objeto tridimensional, nunca poderá ser completo, quando 

feito rapidamente.  Isto se justifica porque a cada movimento do objeto ou do 

observador, a relação entre o objeto e nossa visão é modificada revelando um 

formato diferente. Para que possamos compreender realmente um objeto 

tridimensional é necessário um exame mais demorado e feito de diferentes 

pontos de vistas, de distâncias variadas, para que as informações contidas na 

forma sejam recompostas, decodificadas, compreendidas. Visto de longe um 

formato circular pode se revelar de perto como sendo um cone, um cilindro ou 
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mesmo uma esfera. Por conseguinte, é preciso estar atento e saber ver as 

formas tridimensionais para não sermos enganados. Em suma, as formas 

tridimensionais são vistas parcialmente e necessitamos de tempo, a quarta 

dimensão evocada por Zevi (1978), para contorná-las, girar em torno delas, 

para que possamos apreendê-las de maneira completa em seus diversos 

formatos. 

Segundo Consiglieri (1994, p. 14): 

 
 

[...] é hábito, nos estudos morfológicos arquitetônicos, para 
explicação externa das configurações, começar pela análise da 
natureza das linhas e daí desenvolverem-se os princípios 
referentes às superfícies que dão, por sua vez, origem à 
formação de volume. 
 
 

Ching (1998), por sua vez, em concordância com esta visão, nos 

apresenta as formas tridimensionais, como sendo compostas a partir de um 

número restrito de elementos primários, o ponto, a linha, o plano e o volume. 

Como elementos conceituais, estes últimos não são visíveis, podemos apenas 

imaginá-los. Quando são visíveis se tornam formas. Linhas ou planos visíveis 

tornam-se, assim, formas no sentido verdadeiro, embora continuemos a 

chamá-los simplesmente de pontos, linhas ou volumes. Quando encontrados 

no espaço tridimensional, estes elementos plasmam uma forma com 

determinadas características. 

Ching (1998) contempla essencialmente o estudo dos sólidos 

prismáticos - cubos, paralelepípedos, cilindros. Aprecia também, aquelas 

formas produzidas pela revolução de contornos primários, a circunferência, o 

triângulo e o quadrado que, ao sofrerem uma revolução, geram volumes 

esféricos, cônicos e cúbicos respectivamente. 

Os sólidos são corpos que “vivem” no espaço tridimensional. Ao lugar 

que estes corpos ocupam no espaço, nos referimos como sendo um sólido 

geométrico ou simplesmente sólido. No universo da física, a medida dos 

sólidos é chamada de volume. Esta medida é dada pelas suas dimensões 

tomadas nas três direções, comprimento, largura e profundidade. Mais adiante, 

no momento em que discutimos a forma arquitetônica, iremos nos ater a 

questão do volume mais demoradamente. 
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Encontramos entre os sólidos com várias faces, os poliedros4, pelo 

menos um dos sólidos platônicos, o cubo ou hexaedro, que juntamente com o 

tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, formam os cinco sólidos 

geométricos regulares fundamentais ou poliedros regulares5. Destes, o cubo e 

suas variações são os sólidos mais freqüentemente encontrados no universo 

da arquitetura. 

No caso das edificações residenciais verticais, uma das formas mais 

comuns é o prisma6 de base retangular, sobre o qual são feitas operações de 

manipulação formal, como veremos adiante. 

Aprofundando-se no estudo das formas tridimensionais Ching (1998), 

conceitua os diversos aspectos da forma como segue:  

• Formato: contorno característico ou configuração das 

superfícies de uma determinada forma. É também o aspecto 

através do qual podemos identificar e classificar as formas. 

Como vimos anteriormente, os diversos formatos são 

resultantes da rotação do objeto ou da mudança de ponto de 

vista do observador.  

• Tamanho: nos é informado pelas dimensões de 

comprimento, largura e profundidade que determinam as 

proporções de uma forma.  

• Cor: fenômeno de percepção visual, é o atributo que mais 

claramente distingue uma forma do seu entorno próximo. A 

cor é relevante na sensação de peso visual da forma 

observada. 

• Textura: é considerada uma propriedade especialmente tátil 

conferida a uma superfície pelo tamanho, formato, disposição 

e proporção das suas partes. 

Ainda segundo Ching (1998), as formas possuem as seguintes 

propriedades relacionais: posição, orientação e inércia visual. Assim: 

• Posição: é a relação da forma com seu entorno imediato.  
                                                

4 “Poliedro (poli=vários; edro=face) é o sólido delimitado por superfícies planas.” (PENTEADO, 1972, p. 223). 
5 “Poliedros regulares são aqueles sólidos que têm suas faces representadas por polígonos regulares e iguais entre 
si e cujos ângulos sólidos são todos iguais entre si.” (PENTEADO, 1972, p. 224). 
6 Prisma: “É o poliedro irregular formado por duas faces ou bases poligonais, iguais e paralelas, e por faces laterais 
que são paralelogramos.” (PENTEADO, 1972, p. 229). 



 

 

30

• Orientação: é definida geralmente a partir da sua posição em 

relação à superfície ou plano em que a forma se encontra, 

aos pontos cardeais, às outras formas e ao observador.  

• Inércia visual: é relacionada à estabilidade de uma forma 

que, por sua vez, depende de sua geometria, da sua 

orientação, da atração da gravidade e da linha de visão ou 

posição do observador. 

Ching (1998) aponta três maneiras possíveis de transformação da 
forma e mostra as possibilidades de articulação da forma.  

A transformação da forma pode ocorrer através da transformação 

dimensional7, onde uma ou algumas das suas dimensões são alteradas, da 

transformação aditiva, onde algum outro volume é acrescentado à forma 

original e por fim da transformação subtrativa onde se extrai partes de uma 

forma inicial.  

O estudo da Articulação das Formas8 vai nos mostrar, em relação ao 

invólucro, como se articulam os diversos volumes e seus planos de 

fechamento, com o estudo das arestas e cantos e da articulação dos volumes.  

Quando apresentarmos os parâmetros para análise, trataremos mais 

demoradamente das noções aqui apresentadas.  

 

2.1.1.3 A forma arquitetônica 

 

Uma vez discutidas as noções iniciais da forma, vejamos, dentro do 

universo da arquitetura contemporânea, as diversas visões e conceitos sobre a 

forma. 
                                                

7 Ching (1998, p. 50) cita três exemplos: “Uma esfera ode ser transformada em uma série de ovóides ou elipsoidais 
ao ser alongada em um eixo. [...] Uma pirâmide pode ser transformada ao se alterarem as dimensões da base, 
modificando a altura do ápice ou inclinando seu eixo normalmente vertical. [...] Um cubo poder ser transformado em 
formas prismáticas semelhantes ao ser encurtada ou alongada sua altura, largura ou profundidade.” 
8 “Articulação se refere à maneira como as superfícies de uma forma se reúnem a fim de definir seu formato e 
volume. Uma forma articulada revela claramente a natureza precisa de suas partes e suas relações entre si e com o 
todo. Suas superfícies aparecem como planos distintos com formatos diferentes, e sua configuração global é legível 
e facilmente percebida. De uma maneira semelhante, um grupo articulado de formas acentua as juntas entre as 
partes constituintes a fim de expressar visualmente sua individualidade. Em oposição ao que já foi mencionado, os 
cantos de uma forma podem ser arredondados e suavizados a fim de se enfatizar a continuidade de suas 
superfícies. Ou um material, cor , textura ou padrão podem ser estendidos de um  canto para as superfícies 
contíguas a fim de diminuir a ênfase dos planos da superfície e enfatizar, em lugar disso, o volume de uma forma.” 
(CHING, 1998, p. 79).  
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Colin (2000) ao desenvolver o tema da forma arquitetônica afirma que o 

conceito de forma está ligado a dois outros que lhes são contíguos: a matéria e 

o conteúdo. A matéria antecede a forma e o conteúdo lhe é posterior. Em 

relação ao primeiro, a matéria, "a forma seria a configuração dada à matéria 

com a finalidade de se obter um objeto individualizado" (COLIN, 2000, p. 51). 

Podemos traduzir isto em termos aristotélicos: a forma seria a configuração 

dada pela causa eficiente (o autor) às causas materiais (a matéria ela mesma) 

tendo como causa final um objeto individualizado (causa formal, o edifício) 9.  

Em conseqüência disto se estabelece uma relação entre a forma de um 

objeto e o seu aspecto exterior. Assim, a forma: 

 
 

[...] é aquilo que se apresenta aos nossos sentidos 
imediatamente, antes de qualquer reflexão que possamos ter 
sobre este objeto; aquilo que podemos ver, tocar, ouvir. A 
forma de um edifício é, pois, sua silhueta, sua massa, sua cor e 
textura, seu jogo de luzes e sombras, a relação e disposição de 
seus cheios e vazios (COLIN, 2000, p. 51).  
 
 

Isto vem nos dizer da importância, no primeiro momento, do impacto 

visual do objeto, o contorno exterior, ou seja, o seu formato, sua cor, textura, 

silhueta, contraste, a presença de volumes e massas sob luzes e sombras que 

ajudam na compreensão da forma do objeto edificado. Colin (2000) avança na 

sua reflexão para conceituar a forma arquitetônica, afirmando que esta é 

constituída pela tríade: volume, espaço e superfície. Estes se referem, 

respectivamente, às formas volumétricas, formas espaciais e murais.  

A forma volumétrica é aquela que vemos a partir do exterior da 

edificação, levando-se em conta sua relação com o entorno, o meio ambiente, 

sua silhueta e sua composição de massas. Isto corresponde ao contorno 

externo, o perfil, o formato, a silhueta da forma que é "estabelecida pelos 

formatos e inter-relações dos planos que descrevem as fronteiras do volume" 

(CHING, 1998, p. 28). Quando estamos no interior do edifício observamos as 

formas espaciais que nos envolvem e estabelecem uma relação direta com 
                                                

9 Sciacca interpretando Aristóteles, explica que “as causas do vir a ser são quatro: causa eficiente, causa material, 
causa formal e causa final.” (SCIACCA, 1967, p. 94). Tomando com exemplo uma escultura, a causa eficiente seria 
o escultor que realiza os movimentos para moldar a matéria, a causa material seria o mármore ou o bronze, a causa 
formal seria a idéia ou a essência definida pelo escultor para sua obra e a causa final seria o objetivo a que se 
destina a estátua, para um jardim ou para uma praça, por exemplo. 
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nossa própria pessoa. No interior de uma edificação as múltiplas divisões 

possíveis dos ambientes representam as formas murais ou superfícies de 

delimitação do espaço (COLIN, 2000). 

Por sua vez Bacon (1974 apud CHING, 1998, p. 33) entende que: 
 
 
A forma arquitetônica é o ponto de contato entre massa e 
espaço [...]. Formas arquitetônicas, texturas, materiais, 
modulação de luz e sombra, cor, tudo se combina para injetar 
uma qualidade ou espírito que articula espaço. 
 
 

Deste modo, pode-se dizer que volume e espaço estão inter-

relacionados e um ajuda a definir o outro. O limite físico do volume são as 

superfícies que o definem, “o ponto de contato entre massa e espaço” que 

define, quando vista do exterior, as fronteiras de uma forma volumétrica. 

Por outro lado, um volume não gera necessariamente um espaço 

utilizável, a exemplo dos volumes escultóricos, que não produzem espaço 

arquitetônico. 

Apesar de todo corpo tridimensional possuir uma forma, devemos nos 

valer de alguns conceitos para diferenciar o volume como elemento 

tridimensional no vocabulário arquitetônico de uma massa 

tridimensional/volumétrica qualquer que seja o seu contexto.  

Utilizando-se dos conceitos de massa, espaço e superfície de Noberg-

Schulz, Mahfuz (1995) admite que um volume arquitetônico se difere de uma 

simples massa. Uma massa representa qualquer corpo tridimensional que pode 

estar, ou não, associado a uma edificação. O volume arquitetônico, ou seja, 

uma forma volumétrica assim como uma forma espacial, é definido pelas 

superfícies que o circundam e limitam.  

O conceito de espaço ou forma espacial, como vimos em Colin (2000), 

define um volume configurado por superfícies, ou melhor, pelas superfícies que 

o limitam. Deste modo, em relação ao observador, sempre se está fora de um 

elemento-massa, um pilar, ou um muro, por exemplo, enquanto sempre se 

estará dentro de um elemento-espaço, de um ambiente, de uma forma 

espacial. Desta maneira, o volume pode ser tanto um sólido, um “espaço” 

ocupado pela massa, ou um vazio, um espaço contido ou delimitado pelas 

superfícies que o circundam. Portanto, no contexto do nosso estudo, 
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entendemos que um volume só poderá ser considerado uma forma volumétrica 

arquitetônica, quando for grande o suficiente para que possamos nele 

desenvolver alguma atividade. Estes volumes, ao contrário das massas, são 

mais propensos às combinações e manipulações formais. 

No domínio da historiografia da arquitetura, a importância da volumetria 

já era ressaltada no livro de Hitchcock O Estilo Internacional: a Arquitetura 

desde 1922, considerado por Lupfer, Paul e Sigel (2003), o primeiro estudo 

sobre a arquitetura moderna conduzida segundo o método de análise formal. 

Neste livro, Hitchcock define como caracteres constitutivos da arquitetura 

moderna três princípios fundamentais. No primeiro afirma que a Arquitetura é 

concebida enquanto volume; no segundo evoca a regularidade, não a sua 

monotonia, mas a organização rítmica das formas regulares; o terceiro é a 

exclusão de qualquer ornamento. Dentre estes destacamos o primeiro: antes 

de tudo “[...] a arquitetura é concebida enquanto volume, mais do que como 

massa” (HITCHCOCK, 1932 apud LUPFER; PAUL; SIGEL, 2003, p.716. 

Segundo Consiglieri (1994), o estudo da massa volumétrica, 

representada pelo maciço exterior e envolvente arquitetônico, constitui uma 

matéria definida por um conjunto de ciências que são procuradas não só pelos 

arquitetos e escultores, mas por diversos cientistas nas suas diversas áreas de 

investigação. A massa exterior de um objeto arquitetônico envolve o espaço e 

relaciona-se com a estrutura interna desse espaço, dando-lhe um suporte e um 

conteúdo de vida. 

A forma arquitetônica não se resume apenas a forma volumétrica, 

espacial ou mural como é colocado inicialmente por Colin (2000). Este e outros 

autores sistematizam algumas categorias da forma arquitetônica. Paul Frankl 

(CONSIGLIERI, 1994) considera como as principais categorias da forma, a 

forma espacial, a forma corpórea e a forma visual. Por sua vez, Colin (2000) 

afirma que estas formas alinham-se em determinadas categorias, de acordo 

com as idéias que os arquitetos possuem sobre arquitetura e de acordo com 

características da época e local. O autor afirma: 
 
 
Ao observarmos o vasto conjunto de edifícios que constitui o 
domínio da arquitetura, com vistas a entender o fenômeno 
complexo da forma arquitetônica [...] observamos que estes 
edifícios, além das diferenças acidentais que ostentam entre si, 
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apresentam diferenças muito mais profundas, relacionadas 
com as estruturas elementares de conceitos sob os quais estes 
edifícios foram concebidos (COLIN, 2000, p. 68). 
 
 

Às estruturas referidas acima, Colin (2000) chama de “categorias da 

forma arquitetônica”. Ele enumera as seguintes categorias: “forma tipológica, 

forma geométrica, forma abstrata, forma topológica, forma analógica, forma 

tectônica, forma orgânica, forma sistêmica e superposição de categorias" 

(COLIN, 2000, p. 68). 

Vejamos de maneira resumida a sistematização operada por Colin 

(2000) para cada uma destas categorias. A forma tipológica é derivada dos 

“tipos arquitetônicos”, sendo, no ato de projetar, a mais freqüentemente usada, 

tanto na arquitetura histórica quanto na contemporânea. Um exemplo do tipo 

arquitetônico, segundo o autor, é o edifício residencial multifamiliar, pois os 

seus elementos componentes coletivos ou privados guardam sempre a mesma 

relação posicional, caracterizando um tipo arquitetônico (COLIN, 2000). A 

forma topológica é inspirada pelo sítio donde busca uma ou mais 

características do local. A forma analógica procura as relações entre dois 

objetos, sendo considerado um dos mais poderosos meios de criação de que 

dispõem os arquitetos. A forma tectônica é determinada por necessidades 

técnicas. A forma orgânica é obtida quando os posicionamentos das unidades 

espaciais encontram-se ao final organizadas a maneira de células de um tecido 

orgânico. A forma sistêmica resulta da solução prévia dos problemas propostos 

pela estrutura, instalações técnicas e instalações físicas. Por fim, Colin (2000) 

afirma que, a forma geométrica é a forma preferida da arquitetura moderna. 

Assim sendo, os arquitetos, quando usam a forma geométrica, escolhem 

geralmente as formas simples. Estas formas, como vimos, correspondem aos 

sólidos prismáticos, que são usados isoladamente ou compondo conjuntos. 

Podemos encontrar, também, em Montaner (2002) um entendimento 

sobre a forma enquanto estruturas elementares, que este chama de estrutura 

essencial e que, de certa maneira, se assemelha ao colocado anteriormente 

por Colin. (2000) Como veremos esta é uma proposta mais abrangente. 

Montaner (2002) propõe cinco grandes itens “Organicismo”, “Máquinas”, 

“Realismos”, “Estruturas” e “Dispersões”, que ordenam doze grandes 
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conceitos10 que são identificados como “[...] mecanismos criativos e mundos 

formais – intimamente relacionados entre si, mas diferentes à medida que um 

se refere aos processos de criação e outro aos próprios objetos [...]” 

(MONTANER, 2002, p. 13). 

A passagem a seguir procura esclarecer as linhas gerais desta divisão: 
 
 
[...] a diversidade de formas são agrupáveis em um repertório 
limitado de lógicas ou mundos formais; em cada um destes 
mundos é possível detectar as raízes e as leis que os regem 
[...] cada postura recorre a certas técnicas materiais e 
concepções de estrutura construtiva, e cada mundo formal se 
comporta de determinada maneira em relação ao lugar e ao 
contexto urbano; este repertório tende a um tipo ou outro de 
formas em função da personalidade de cada criador. 
(MONTANER, 2002, p. 12). 
 
 

Montaner (2002) se refere aos grandes itens e conceitos 

simultaneamente como “mecanismos criativos” e “mundos formais”, sem, no 

entanto, distinguir entre eles, quais exatamente, correspondem aos 

“mecanismos criativos” ou aos “mundos formais”. O autor preocupa-se em 

elaborar uma interpretação estruturalista das formas o que poderia contribuir 

para “entender o sentido dos objetos, as relações entre eles [...] a lógica das 

estruturas construtivas, os mecanismos e métodos de articulação” 

(MONTANER, 2002, p. 14). No entanto, ao contrário de Colin (2000), rechaça 

categoricamente a análise dos aspectos externos da forma afirmando que “a 

idéia de ‘forma’ adotada [...] não tem nenhuma relação com o significado de 

forma como figura exterior ou aparência visual, como contorno ou silhueta [...]” 

(MONTANER, 2002, p. 8). 

Prosseguindo com o conceito de forma volumétrica definido por Colin 

(2000), ressaltamos que no campo da arquitetura, nos referimos aos limites 

externos destas formas como sendo "um volume", embora saibamos que eles, 

como lembramos anteriormente, são apenas os limites que definem um 

volume. Este primeiro componente da forma arquitetônica, o volume ou forma 

volumétrica, conforme classificação de Colin (2000) pode ser volume real ou 

                                                
10 “Organicismo”: “Organicismo” e “Surrealismo”; “Máquinas”: “Abstração” e “Racionalismo”; “Realismos”: “Realismo 
Humanista e Existencial” e “Cultura pop”; “Estruturas”: “Crítica Radical”, “Crítica tipológica” e “Fenomenologias 
minimalistas” e finalmente “Dispersões” que incluem: “Fragmentos”, “Caos” e “Energia”. 



 

 

36

volume virtual, simples ou composto. O volume real é definido pelos 

fechamentos verticais e horizontais que compõem o edifício.  O volume 
virtual, por sua vez, é apenas sugerido por alguns elementos constituintes da 

forma (linhas, planos, etc.). Podemos entender igualmente os volumes virtuais 

como "ausências" ou "sugestões" de volumes, a exemplo de “volumes” 

definidos por linhas de raios laser ou planos luminosos. 

Os volumes primários, um paralelepípedo, por exemplo, quando sofrem 

subtrações, nos deixam "ver", apesar de "mutilados", sua volumetria inicial. De 

maneira geral, toda forma é suscetível de ser apreendida como uma 

transformação operada em volumetrias primárias ou por aquelas produzidas 

pela revolução de contornos primários. O volume virtual é o fruto, do fator de 

fechamento da forma explicado pela teoria da Gestalt11 (GOMES FILHO, 2000). 

Podemos considerar que os sólidos primários são formas volumétricas 

simples. Em geral, as formas volumétricas que não são iguais a sólidos 

geométricos primários são geradas a partir de diferentes processos e 

operações de manipulação de formas volumétricas simples. Quando as formas 

são geradas a partir de dois ou mais volumes iniciais, definem assim, formas 

compostas. No caso das formas compostas, estas surgem das possíveis 

associações e inter-relações por justaposição, adição, articulação ou interseção 

entre dois ou mais sólidos, como veremos mais adiante. 

As possibilidades de composição dos volumes e outros elementos, vão 

depender do seu grau de concentração. Norbert-Schulz (1959, p. 133 apud 

MAHFUZ, 1995, p. 46), afirma que "[...] o critério básico para se julgar o grau 

de concentração de um elemento é sua capacidade de se unir a outros 

elementos". Por extensão, a fácil aproximação entre volumes em um edifício se 

deve à grande capacidade de união destes volumes. A esta capacidade 

chamamos de grau de concentração. Quanto maior esta capacidade, a do 

paralelepípedo, por exemplo, menor o grau de concentração; quanto menor a 

capacidade, maior o grau de concentração. Para este caso a esfera é o melhor 

exemplo. Podemos também dizer que o grau de concentração é a capacidade 

de um volume ser percebido como uma entidade, uma parte separada. 
                                                

11 Pesquisadores alemães por volta de 1910 apresentaram uma teoria sobre o fenômeno da percepção afirmando 
que o que acontece no cérebro não é exatamente o que acontece na retina. O que é percebido pela retina é 
organizado pela estrutura cerebral de forma espontânea e independentemente de nossa  vontade e de qualquer 
aprendizado pois , nossa mente tende a organizar as formas em todos coerentes e unificados. 
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Deste modo, pode-se dizer que, para se dar conta da noção de forma 

arquitetônica é necessário percorrer alguns passos, dos quais o primeiro foi 

entender que a forma arquitetônica corresponde à forma volumétrica. Em 

seguida foi preciso compreender que os objetos arquitetônicos são gerados a 

partir de diversas operações de manipulação da forma. Estas operações 

envolvem os sólidos geométricos primários e as infinitas possibilidades de 

transformação e interação dos volumes.  O próximo passo será aprofundar a 

noção do objeto arquitetônico, compreendendo-o como um objeto complexo, 

composto por várias partes que formam um todo. 

Percebemos que ao tratar do tema da forma arquitetônica, Colin (2000) 

divide o seu entendimento em dois momentos. No primeiro, encontramos a 

forma arquitetônica dividida em forma volumétrica, forma espacial e forma 

mural. A forma volumétrica, que corresponde na maioria das vezes aos sólidos 

prismáticos, é dividida em: formas reais ou virtuais, simples ou compostas. 

Num segundo instante, quando define as categorias da forma, (COLIN, 2000, 

p. 68) nos mostra, “com vistas a entender o fenômeno complexo da forma 

arquitetonica”, como estas formas volumétricas “baseadas nos modos 

fundamentais ou princípios de relações com fontes internas ou externas” 

podem ser agrupadas para constituir uma edificação. Estes modos 

fundamentais ou princípios de relações explicariam as diferenças formais mais 

profundas entre os edifícios. 

Nas estruturas essenciais de Montaner (2002), assim como nas estruturas 

elementares de Colin (2000), nos parece que o mais importante não é o estudo 

das formas volumétricas que constituem a edificação ou mesmo da maneira 

como elas podem se relacionar. Ao contrário, a ênfase está na motivação 

“conceitual”, nas raízes e leis que regem o arranjo destes volumes e no fato 

dos mesmos poderem ser agrupados em um “repertório limitado de lógicas ou 

mundos formais”, independentes da forma apresentada por cada um deles, 

podendo ainda estas formas sofrer variações de acordo com a personalidade 

de cada criador (MONTANER, 2002, p. 12).  

Esta visão/postura não contempla o fato de que a geração destes 

sólidos/volumes pode ser feita a partir de diversas operações de manipulação 

da forma. 
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Do exposto acima, podemos aferir que, para o contexto do nosso 

estudo, são as formas volumétricas que assumem um papel de maior 

relevância. Estas exprimem de maneira concreta as configurações exteriores 

que buscamos estudar nos edifícios residenciais. 

 

2.1.2 Da composição da Forma 

 

Sabemos que o termo “composição” provoca controvérsias no meio 

arquitetônico, portanto, antes de nos lançarmos na compreensão do todo 

volumétrico, vamos explicar em que sentido usamos o termo neste trabalho. O 

preconceito em relação a “composição” é oriunda da sua identificação com a 

tradição academia, o que provocou ferrenha oposição do Movimento Moderno. 

No sentido acadêmico a composição seria o arranjo das partes de um edifício 

como elementos de uma sintaxe e cujos elementos estriam em consonância 

com determinadas regras para que se obtenha um todo. Segundo Mahfuz 

(1995, p. 18) existe dentro desta idéia de composição, uma conotação 

progressista que admite a criação a partir do nada, no entanto, “[...] de acordo 

com leis geradas no seio da própria obra”. O autor defende que esta noção foi 

fundamental na formação das vanguardas modernas que apoiava sua 

produção no arranjo livre das partes guiadas pela função como pretexto para 

as diversas experimentações formais. 

Dentro do contexto deste trabalho, o termo composição refere-se a 

organização e arranjo das partes – volumes – que constituem a forma externa, 

a silhueta das edificações. 

 

2.1.2.1 O todo volumétrico 

 

As composições arquitetônicas ou formas volumétricas compostas, 

como poderíamos chamá-las, são vistas, por Mahfuz (1995), como um “todo”. 

O todo, entretanto, não é uma mera adição, justaposição ou aglutinação de 

volumes. O todo é as partes, os volumes, em um arranjo estrutural bem 

definido. A organização destas partes é, freqüentemente, vislumbrada através 

de uma idéia conceitual dominante, um fio condutor, que transcende, mas não 
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subordina as partes que já existem antes que as decisões do projetista as 

tornem um todo (MAHFUZ, 1995). Portanto, inicialmente, as partes existem 

enquanto consideradas como sólidos primários.  

As formas arquitetônicas compostas, obtidas pelas combinações e 

relações entre partes diversas, se diferenciam das simples formas 

geométricas, tomadas isoladamente, devido aos arranjos vislumbrados para o 

todo. 

As partes componentes deste todo, como vimos anteriormente, podem 

sofrer modificações utilizando-se das estratégias de subtração ou adição de 

volumes, cores, texturas, aberturas, deslocamento, fragmentação de 

superfícies, entre outras. 

Se o “olhar” identifica as partes, então, a natureza formal da nossa 

análise, nos guia para uma compreensão do “todo”, que corresponde a silhueta 

da edificação, através das suas diversas partes componentes, ou seja, das 

suas formas volumétricas. Para além das formas volumétricas, consideramos 

em nossa análise alguns elementos arquitetônicos tais como frisos, pestanas 

ou pequenas massas adicionadas às volumetrias da edificação estudada. 

Vamos a seguir, procurar entender como estas partes podem se relacionar 

dentro da totalidade de uma edificação. 

 

2.1.2.2 Relações volumétricas 

 

De acordo com Mahfuz (1995) as partes podem ser organizadas 

segundo dois princípios: o princípio topológico e o princípio geométrico. Os 

princípios topológicos de organização, ao contrário dos princípios geométricos, 

não se baseiam em distancias ou áreas definidas, nem em ângulos invariáveis. 

Esta relação esta baseada em noções como proximidade, separação, 

sucessão, fechamento (dentro, fora) e continuidade. O autor destaca as 

relações topológicas de proximidade e fechamento como sendo as mais 

importantes para a arquitetura. A relação de proximidade é importante para o 

agrupamento de edifícios, para sua organização interna e na determinação das 

relações entre edifícios ou entre os seus elementos constituintes. Uma 

composição organizada por proximidade é basicamente uma série de volumes 
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individuais relacionados por contigüidade. Entendemos assim, que o autor se 

refere a edifícios cujo “todo” pode, também, ser constituído de unidades 

articuladas ou em alguns casos separadas umas das outras, o que configura a 

relação de proximidade, ou de edifícios independentes colocados a pouca 

distancia uns dos outros, constituindo um agrupamento. Devemos salientar a 

particularidades das aproximações nos edifício residenciais cujas “partes”, em 

geral, já pertencem a um todo construído que se aproxima de um 

paralelepípedo. Zevi (1978, p. 118) afirma que: “Todas as composições, quer 

na planta, quer na perspectiva, devem ter um caráter de ligações entre todos 

os seus componentes”, especialmente para o caso dos edifícios residenciais, 

entendemos que as relações de proximidade entre os seus volumes 

componentes, suas partes, são praticamente uma imposição. 

Para a edificação residencial vertical, a noção de proximidade reforça a 

visão de um agrupamento de partes, um conjunto ou uma série de volumes ou 

elementos arquitetônicos que foram aparentemente adicionados, sobrepostos 

ou entrelaçados uns aos outros. As maneiras possíveis de organização 

topológica, devido as suas infinitas possibilidades, não podem ser 

sistematizadas. Além disto, dificilmente poderemos isolar um número de 

exemplares onde apenas uma das formas de organização estará presente.  

Examinando atentamente o princípio topológico de organização por 

proximidade, Mahfuz (1995) identifica alguns casos particulares: a 

interpenetração, a divisão, a sucessão e a continuidade. Destes casos, 

destacamos os mais freqüentes: a interpenetração e a sucessão. A 

interpenetração ocorre, quando dois ou mais volumes se “fundem”. A 

sucessão, se dá pela repetição dos mesmos elementos, criando uma 

continuidade de “séries volumétricas” com começo e fim bem definidos. 

As associações volumétricas ou composições podem se dar, segundo 

Colin (2000), por justaposição, por ele considerada a maneira mais corrente de 

associação volumétrica, por articulação, no caso em que um elemento 

intermediário faz o papel de ligação entre volumes simples e, finalmente, a 

composição por interseção.  

Estas associações podem ainda ocorrer de modo virtual, ou seja, sem a 

existência de elementos físicos, como podemos observar, no caso dos diversos 

edifícios ministeriais no eixo monumental em Brasília. A utilização de um 
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determinado material de acabamento, cores, formas ou texturas semelhantes 

também criam associações volumétricas. Podemos ainda ter outros tipos de 

relações entre elementos, a relação de proximidade por exemplo, que também 

cria uma familiaridade entre volumes de maneira que possamos vê-los como 

pertencentes a uma mesma composição.  

Embora nomeadas de maneiras diferentes, como vimos acima, as 

maneiras como as formas volumétricas se organizam ou se associam, têm 

como fio condutor comum o fato de serem estratégias de construção e 

manipulação de um todo. 

Devemos estar atentos, pois, ao que nos parece, nos residenciais 

verticais, estas relações podem ter um caráter particular. Não estamos tratando 

aqui, de uma edificação formada por diversas partes separadas que podem ser 

articuladas ou relacionadas por proximidade. Nossa hipótese inicial é que a 

edificação residencial vertical é normalmente, desde o seu princípio, um todo 

gerado a partir de um sólido primário. 

 

2.1.2.3 Algumas categorias complementares 

 

A análise formal feita por Clark e Pause (1987) tem como objetivo a 

compreensão do partido arquitetônico. Para estes autores o partido “[...] Se 

contempla com a idéia dominante em um edifício que engloba as 

características predominantes dos mesmo”12. Para compreender o partido, os 

aspectos escolhidos para análise foram: a estrutura, a iluminação natural e a 

massa; as relações da planta com o corte, a circulação e o espaço-uso, a 

unidade e o conjunto e, por fim, o repetitivo e o singular. Aos aspectos 

enunciados se juntam, a simetria e o equilíbrio, a geometria, a adição e a 

subtração e a hierarquia. 

Podemos verificar que a análise feita por Clark e Pause (1987), agrupa 

categorias que evocam as propriedades relacionais, como são os casos da 

relação entre unidade e o conjunto, as relações entre o repetitivo e o singular, a 

simetria e o equilíbrio e a hierarquia; da tectônica, quando observa a estrutura; 

                                                
12 “[...] se contempla como la idea dominante en um edifício que engloba as características preeminentes del mismo” 
(CLARK; PAUSE, 1987, p. 3, tradução nossa). 
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do conforto, através da iluminação natural; das relações entre as partes, 

investigando as relações entre a unidade e o conjunto; do aspecto da forma 

representado pelo formato, e da função representada pela relação entre a 

circulação e o espaço-uso. 

Do modelo proposto por Clark e Pause (1987), nos interessa para 

auxiliar nossa investigação, os critérios de equilíbrio-simetria, repetitivo-
singular e hierarquia, que veremos com mais precisão nos parâmetros para 

análise. 

 

2.1.3 Dos condicionantes da Forma 

 

Independentemente das suas estruturas essenciais ou dos mundos 

formais a que estes edifícios pertençam, os seus arranjos formais estão 

intimamente ligados às realidades locais. Para Colin (2000, p. 52) o “conjunto 

de idéias que o arquiteto possui sobre a arquitetura ”varia“ de acordo com a 

época, local e outras condições [...]”. Montaner (2002, p. 10), por sua vez, 

afirma que “as formas sempre transmitem valores éticos, remetem a marcos 

culturais, compartilham critérios sociais e se referem a significados”. 

Em relações as condicionantes que incidem sobre o edifício residencial 

Alonso (1999, p. 6) considera que: 

 
 

Não existe outro programa arquitetônico que seja tão 
determinado pelas variáveis econômicas e leis do mercado; 
estas regulam o uso e preço do terreno, o potencial construtivo 
máximo, as normas vigentes, e obviamente os custos e 
preferências do consumidor. 13 
 
 

Estas condicionantes são colocadas de maneira mais precisa por alguns 

autores. Silva (1991) aponta dois fatores morfogenéticos aos quais estão 

sujeitos, o processo de projetação na arquitetura; os condicionantes 

contextuais e os critérios de projetação. No primeiro, que decorre de 

                                                
13 “no existe outro programa arquitetonico que esté tan determinado por las variables económicas y las leyes del 
mercado; éstas regulam el uso y precio del terreno, la cabida máxima, la normativa vigente, y obviamente los gustos 
y preferencias del consumidor”.  
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circunstancias pré-existentes, encontramos entre outros fatores as exigências 

programáticas específicas e as legislações aplicáveis (SILVA, 1991). 

Ao explorar o processo de projetação, Snyder e Catanese (1984) o 

descrevem como um processo de cinco passos14 sendo o segundo o da 

preparação. A preparação, segundo Snyder e Catanese, (1984, p. 166) 

“envolve a coleta e análise sistemáticas de informações sobre determinado 

projeto”, entre as quais, informações sobre as restrições legais. 

Embora, não estejamos estudando o processo de projetação, a clara 

interferência, como veremos logo adiante, de alguns condicionantes na forma 

final da edificação justifica este breve olhar sobre as condicionantes legais. 

Como exposto acima, fatores ou condicionantes de naturezas diversas 

incidem sobre o resultado do objeto construído. Entretanto, no que se refere ao 

estudo da forma, enquanto aspecto externo da edificação vertical, 

consideramos que algumas condicionantes, impostas pelo plano diretor de 

Natal, incidem de maneira importante na forma final da edificação. Juntamente 

com estas prescrições urbanísticas, regidas pelo plano diretor, a configuração 

do terreno, o programa de cada edificação e o número máximo de unidades, 

podem ter influência na sua forma volumétrica final. 

Existem ainda outras implicações sobre a forma, como a influência da 

repartição interna da planta sobre a parte externa da edificação. Sabemos 

também que o resultado plástico almejado pode conduzir ou determinar a 

solução de planta baixa. 

 

2.1.4 Parâmetros da análise 

 

Para definir parâmetros de análise aplicáveis aos edifícios residenciais 

verticais em Natal, partimos do pressuposto que estes parâmetros deveriam 

dar conta do estudo da forma nos seus aspectos físicos e geométricos, mas 

que também levantassem informações sobre questões mais subjetivas, mesmo 

sem pretender aprofundar estas últimas ao nível das teorias da percepção.  

                                                
14 Snyder e Catanese (1984, p. 165) apresentam os seus cinco passos: iniciação, preparação, confecção da 
proposta, avaliação e ação, e em seguida apresentam algumas variações a partir de diversas fontes. 
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Para compreendermos a forma externa das edificações residenciais 

verticalizadas, propomos apresentar os itens de análise organizados em três 

categorias: 

• Implantação e prescrições urbanísticas; 

• A transformação da forma; 

• A articulação da forma; 

• A organização da forma. 

 

2.1.4.1 Implantação e Prescrições Urbanísticas 

 

Neste item pretendemos abordar questões relativas aos condicionantes 

externos da forma, em especial a relação da edificação com o lote e as 

prescrições urbanísticas envolvidas em cada caso, como já comentamos acima 

(ver 2.1.3 Dos condicionantes ). 
 

2.1.4.2 A transformação da forma 

 

A transformação da forma, como proposta por Ching (1998), avalia os 

processos de manipulação formal dos edifícios, ou seja, as operações de 

manipulação das formas geométricas básicas (que no universo da arquitetura 

chamamos de formas volumétricas). Como vimos anteriormente, as operações 

de manipulação da forma são: transformação aditiva, transformação subtrativa 

e transformação dimensional. Estes itens de análise permitem aprofundar o 

conhecimento sobre a forma final externa das edificações, baseados nos 

aspectos geométricos da forma, ou seja, das transformações volumétricas da 

forma.  

Como já foi dito, de maneira geral, toda forma é suscetível de ser 

apreendida como uma transformação operada sobre volumetrias primárias 

como cubos, paralelepípedos e outros, ou por aquelas produzidas pela 

revolução de contornos primários como é o caso dos cilindros. 
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Neste momento da análise tentaremos destrinchar a volumetria externa 

dos exemplares. Para isto vamos observar sua silhueta através das 

manipulações e associações entre os seus volumes.  

Estas transformações se referem às operações que, como vimos, 

contribuem na definição da silhueta da edificação são as transformações 

dimensionais, aditivas e subtrativas.  

Vejamos com mais detalhes do que/em que concerne, segundo Ching 

(1998) cada uma destas transformações. 

As transformações dimensionais (CHING, 1998) ocorrem quando 

alteramos uma ou mais dimensões de um volume (altura, largura, etc.) sem 

que portanto estas transformações impliquem na perda da sua identidade como 

pertencente a uma família de formas.  

As transformações aditivas (CHING, 1998) são obtidas através de 

operações que agregam formas geométricas a uma volumetria mudando sua 

característica original. Quando, observando seu aspecto externo inicial, 

podemos perceber que algumas partes foram adicionadas, mas que, apesar 

disto, ainda podemos identificar claramente a geometria inicial, neste caso 

teremos uma adição. O tamanho e o número de volumes adicionados 

determinam se a identidade da forma inicial será mantida ou fortemente 

alterada a ponto de “camuflar” o volume original. 

Em suma nas transformações aditivas, o volume é percebido como 

tendo recebido uma ou mais partes identificáveis.  

Juntamente com a observação das transformações aditivas deveremos 

também considerar os casos tais como adição de massas, adição de volumes 

em balanço, justaposição e interseção. A adição de massas corresponde à 

adição de volumes, em geral de pequeno porte, que não possuem espaços 

internos utilizáveis e portanto, não são considerados formas volumétricas como 

foi visto anteriormente. Um caso especial desta adição são os coroamentos, 

embora, nem todo coroamento seja uma massa, pois alguns deles são formas 

volumétricas. Na adição de volumes em balanço apontamos a presença de 

varandas e balcões, ou seja, de “volumes abertos”. As justaposições podem 

ocorrer segundo Ching (1998) através do contato entre arestas, faces e pela 
interseção de volumes. Na interseção, há uma interpenetração de volumes.  
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Por sua vez, as transformações subtrativas (CHING, 1998) são 

obtidas através de operações que extraem partes de uma volumetria alterando 

o seu volume original. Quando observamos uma volumetria que após a 

extração de uma porção, permanece “virtualmente completa”, temos uma 

subtração.  

No caso da subtração as partes são retiradas de um todo. Entendemos 

ainda, a escavação no sólido, como um caso particular de subtração no qual 

o sólido original mantém as suas arestas, enquanto que na subtração 

propriamente dita, a parte suprimida leva consigo total ou parcialmente uma 

das arestas ou superfícies que limitavam a forma básica original. 

 

2.1.4.3 A articulação da forma 

 

A articulação da forma (CHING, 1998) nos permite revelar de maneira 

bastante precisa os planos distintos e com diferentes formatos definem os 

volumes. As articulações dos invólucros podem se dar definindo planos, 

quando desencontradas, ou volumes, de acordo com o tratamento dado as 

arestas. Elas podem definir planos ou volumes. Estes efeitos são acentuados 

pelo uso da cor, materiais, texturas que delineiam suas configurações e as 

deixam facilmente percebidas. De modo contrário as articulações das arestas 

podem ser suavizados com curvas ressaltando a continuidade das superfícies 

limitantes dos volumes; cores, texturas e materiais podem ainda cobrir 

superfícies contínuas reforçando o volume de uma forma. 

 

2.1.4.4 A Organização da forma 

 

A análise da Organização (CHING, 1998) nos permite observar os 

princípios de ordem de um todo. Uma forma composta pode se organizar 

segundo princípios de eixo, simetria, hierarquia, ritmo, repetição, entre outros. 

Para investigarmos a maneira como as partes estão organizadas na 

edificação residencial, nos valemos de alguns parâmetros propostos por Clark 

e Pause (1987). Os pares propostos, equilíbrio - simetria, repetitivo – singular, 
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juntamente com a hierarquia, nos remetem, de maneira subjetiva, às relações e 

resultados que estão diretamente ligados à manipulação e exploração das 

propriedades visuais da forma. Estes parâmetros envolvem noções como 

repetição, singularidade, simetria, equilíbrio e hierarquia. 

O equilíbrio é considerado um aspecto importante da composição e 

pode intervir Nesta através da utilização de componentes espaciais e formais. 

Produzimos um equilíbrio perceptivo quando algum elemento do edifício se 

eqüivale, de modo reconhecível, a outra parte do mesmo. O equilíbrio é fruto 

das diferenças de atributos, enquanto a simetria, um tipo particular de 

equilíbrio, existe quando encontramos a mesma unidade componente em 

ambos os lados de um eixo de equilíbrio. Em um mesmo edifício a simetria e o 

equilíbrio podem existir de maneira parcial ou total. Quando são usados como 

idéia geradora abrange os conceitos de semelhança, orientação, situação, 

articulação e hierarquia. 

O elemento repetitivo conduz à exploração dos componentes formais –

volumetrias – a partir dos atributos que os caracterizam como elementos 

múltiplos ou únicos. Neste contexto os conceitos de tamanho, orientação, 

configuração, cor, material e textura são de grande utilidade para que 

possamos estabelecer distinções de repetição e singularidade. 

A hierarquia “e a manifestação física do ordenamento por categorias de 

um ou vários atributos“15. A análise estuda a hierarquia na sua relação com as 

características predominantes e a importância explicita dos volumes no edifício. 

Os indicativos de importância podem advir das suas propriedades formais, da 

sua configuração, dos materiais, da sua posição, entre outros. 

O tratamento dado aos volumes, através das suas propriedades, 

apontarão dentro do contexto externo da edificação, as possíveis 

singularidades ou repetições volumétricas. Esta identificação será auxiliada 

pela observação das propriedades formais - cor, textura, tamanho, material - 

inerentes a cada uma destas partes. 

 

                                                
15 “es la manifestación física de la ordenación por categorias de uno o vários atributos” (CLARK; PAUSE, 1987, p. 7, 
tradução nossa). 
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2.2 RECORTE TEMPORAL, QUANTITATIVO E GEOGRÁFICO 

 

Para aprofundar questões relativas à forma neste trabalho, faz-se 

necessário esclarecer alguns pontos sobre os recortes temporal e quantitativo 

envolvidos na seleção dos exemplares de análise. Como nossos principais 

interesses são as torres residenciais, excluímos do enfoque, os conjuntos 

residenciais verticais, digamos de pequena altura, constituídos por blocos com 

três ou quatro pavimentos que não usam o transporte vertical dos moradores.  

Estudar os edifícios residenciais verticais construídos entre o final da 

década de 1960 e o ano 2000, foi uma delimitação com objetivo de avaliar a 

produção residencial vertical da cidade de modo abrangente, indo desde os 

edifícios pioneiros, como também àqueles recém terminados, ou seja, projetos 

idealizados no final dos anos 1990. Abraçar quatro décadas de produção da 

residência verticalizada representa também a possibilidade de registrar, com 

significativa amplitude, o surgimento e a evolução da presença destas 

edificações em Natal, ao mesmo tempo em que estaremos explorando a 

questão da forma na feitura destas torres residenciais.  

A área física delimitada para nossa pesquisa contempla a cidade do 

Natal. Os bairros envolvidos vão desde a área central até os bairros mais 

recentemente povoados. Nosso percurso inicia-se no bairro da Cidade da Alta, 

onde foi erguido o primeiro residencial vertical, cobre gradativamente os bairros 

vizinhos – Tirol e Petrópolis – onde os residenciais são numerosos nos anos 

1980 e alcança os bairros de Lagoa Nova, Candelária e Capim Macio onde 

existe, a partir dos anos 1990, uma forte produção imobiliária verticalizada 

destinada à habitação. 

No entanto, nem todos os edifícios habitacionais construídos na cidade 

foram incluídos na seleção desta pesquisa. A principal diretriz do recorte 

quantitativo foi a divisão dos exemplares em grupos organizados por décadas, 

onde  cada década teve sua amostragem. A partir de uma observação inicial 

constatamos certas diferenças formais entre as edificações pertencentes às 

diferentes décadas que pretendíamos investigar. Calcados nesta observação 

inicial, optamos por um recorte quantitativo que tentasse refletir estas supostas 

diferenças formais entre décadas. 
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Para as décadas de 1960 e 1970 a amostragem foi censitária e todos os 

edifícios construídos foram selecionados, uma vez que estes somam apenas 

nove unidades. Decidimos, diante deste número, estudar todos os edifícios 

destes primeiros anos, sem envolver na escolha dos exemplares, senão o fato 

daqueles pertencerem à produção inicial. Acreditamos que o conhecimento e a 

investigação dos nossos primeiros exemplares tem grande importância como 

parâmetro inicial e pode servir para verificar mudanças formais que tenham 

ocorrido entre estes e os exemplares posteriores. 

O critério censitário não pôde ser utilizado para a seleção dos 

exemplares a partir da década de 1980, pois houve um aumento expressivo do 

número de edificações, que passou de 124 na década de 80 para 338 na 

década de 90.  Para estes anos, fizemos o registro fotográfico de inúmeros 

edifícios guiados apenas pelo impulso provocado pelo maior ou menor impacto 

estético advindo de cada uma das edificações “selecionáveis” e descartando os 

“tímidos” e “indiferentes”.  

O registro inicial foi de aproximadamente 150 (cento e cinqüenta) 

exemplares. Figuraram neste registro os primeiros residenciais da cidade, o 

primeiro edifício com cantos arredondados, o primeiro com coroamento 

diferenciado, com balcões em balanço e assim por diante, sem que 

necessariamente apresentem remarcáveis “qualidades” ou aspectos formais, 

alem dos aqui enumerados, que justifiquem o “clique” das nossas câmaras.  

Após alguma reflexão sobre este universo pré-selecionado, verificou-se 

que era necessário definir uma amostragem que tornasse viável nossa 

investigação, com um número razoável de exemplares que possibilitasse uma 

reflexão mais aprofundada sobre a forma. Desta forma, como o número de 

edifícios das décadas de 1960 e 1970 era pequeno e foi possível selecionar 

todos, para as décadas de 1980 e 1990, adotamos os seguintes critérios na 

escolha dos exemplares:  

• Distribuição dos edifícios ao longo da década, verificando o 

ano de cada projeto, evitando escolher muitos projetos com a 

mesma data. Deste modo, tentamos equilibrar a quantidade de 

exemplares selecionados no intervalo do tempo da seleção, de 

modo que um maior número de anos, pudesse estar presente na 

amostra; 
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• Variedade de autores dos projetos, evitando ao máximo 

selecionar mais de um projeto de um mesmo arquiteto na mesma 

década; 

• Critérios plástico-formais: 

o Intencionalidade plástica da edificação, ou seja, 

intenção do autor de diferenciá-las das demais, dando-

lhe personalidade; 

o Expressividade da obra, tentativa de selecionar 

exemplares de configuração formal diferenciada, 

evitando o paralelepípedo univolumétrico freqüente na 

produção dos anos 1970; 

o Obras cujo resultado plástico denotassem certo nível 

de elaboração formal, conseqüência das operações de 

manipulação da forma feitas através de processos de 

transformação e organização (conforme apresentados 

no item 2.1.4  

o  

o Parâmetros da análise. Opção por exemplares que 

pudessem conter uma certa diversidade de 

intervenções sobre seus elementos. 

 

2.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

Paralelamente à seleção dos exemplares de análise, tentou-se levantar 

os projetos arquitetônicos dos edifícios em questão, primeiramente no Arquivo 

Municipal de Natal, onde encontramos plantas de alguns edifícios.16 Em muitos 

casos, não conseguimos os projetos no arquivo municipal, tendo de recorrer 

aos seus arquitetos autores dos projetos, aos escritórios de profissionais 

envolvidos com os projetos complementares ou às construtoras, que nem 

                                                
16 Foi feita pesquisa em todas as caixas do Arquivo Municipal de Natal, desde o ano de 1966 até 2000. Nesta 
pesquisa, encontramos projetos de vários edifícios que não estavam no universo escolhido. Em relação à seleção 
final de exemplares, o Arquivo Municipal não continha as plantas dos edifícios das décadas de 1960 e 1970, mas lá 
puderam ser encontradas as plantas de alguns edifícios da década de 1980 e de boa parte da seleção da década de 
1990. 
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sempre puderam nos fornecer os desenhos. Ainda assim, mesmo quando as 

plantas não puderam ser localizadas, isto não representou empecilho para 

retirar determinado exemplar da seleção, pois sempre que necessário, foi feito 

um levantamento esquemático da edificação in loco.  

O material levantado é constituído basicamente por fotografias das 

edificações selecionadas, desenhos técnicos que foram digitalizados ou 

fotografados e levantamentos das edificações, formando um conjunto de dados 

objetivando oferecer suporte para a análise, ao qual foram acrescentados 

croquis analíticos do autor. Todo o material que aparece nas páginas desta 

dissertação recebeu tratamento gráfico feito por computador. 

A seleção final corresponde aos seguintes vinte e nove exemplares, 

localizados nos bairros como mostra os anexos de “A” a “J”, distribuído nas 

décadas conforme a lista abaixo: 

 

Década de 1960: 

1. Edifício Salmar; 1969; Av. Deodoro da Fonseca, Cidade Alta 

 

Década de 1970: 

2. Edifício Etoile; 1972; Av. Hermes da Fonseca, 5044, 

Petrópolis, Cicol Contrutora  

3. Edifício Durval Paiva; 1974; Rua Professor Bartolomeu 

Fagundes, 258, Petrópolis 

4. Edifício Chácara 402; 1975; Av. Deodoro da Fonseca, 402, 

Ribeira 

5. Edifício Parque das Serras; 1976; Rua Dom Joaquim de 

Almeida, Morro Branco 

6. Edifício Caminho do Mar; 1977; Rua Seridó, 754, Petrópolis 

7. Edifício Morada Rio Mar; 1978; Av. Deodoro da Fonseca, 240, 

Ribeira 

8. Edifício Campos Sales; 1979; Av. Campos Sales, 460, 

Petrópolis 

9. Edifício Esmeralda; 1979; Av. Afonso Pena, 1199, Petrópolis; 

Construtora Inocop 
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Década de 1980: 

10. Edifício Pirangi; 1980; Rua Jerônimo Eiro, 1286, Tirol; Gil 

Peres, Hiran César, Marizo Vitor 

11. Edifício Ana Terra; 1980; Av. Getúlio Vargas, 550, Petrópolis; 

Ubirajara Galvão 

12. Edifício Ipê; 1980; Rua Major Laurentino Morais, 1222, Bairro 

Vermelho, Sami Elali; 

13. Edifício Parque das Mangueiras; 1980; Rua Padre Anchieta, 

192, Rocas; Leila G. B. Vasconcelos; Construtora Nacional 

Ltda 

14. Edifício Vila Flor; 1981; Rua Apodi, Petrópolis; Moacyr Gomes 

15. Edifício Prudente de Morais; 1986; Av. Prudente de Morais, 

498, Tirol, Moacyr Gomes 

16. Edifício Jacumã; 1986; Av. Senador Salgado Filho, 

Candelária; Moacyr Gomes; Domus Edificações Ltda. 

17. Edifício Almanara; 1986; Av. Getúlio Vargas, 782, Petrópolis; 

Sami Elali, G Cinco Planejamento Execuções Ltda. 

18. Edifício Varandas do Atlântico; 1986; Av. Getúlio Vargas,566, 

Petrópolis; Nasser Hissa; G 5 Planejamento Execuções Ltda. 

19. Edifício Everton Cortez; 1986; Rua Trairí, 581, Petrópolis; Gil 

Peres, Hiran César 

 

Década de 1990: 

20. Condomínio Adalgiza Andrade; 1990; Rua Mirabeau Melo, 

!988, Candelária 

21. Condomínio Residencial San Lorenzo; 1992; Av. Antônio 

Basílio, 3784,  Lagoa Nova; Ronald de Góes 

22. Edifício Nilza Lopes; 1994; Av. Romualdo Galvão, 2188, 

Lagoa Nova; Néio Arcanjo, Haroldo Maranhão; Planc 

Planejamento Construções e Incorporações Ltda 

23. Edifício Dalton Cunha; 1994; Av. Alexandrino de Alencar, 

1366, Tirol, Calos Ribeiro Dantas 
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24. Edifício Solar Paradiso; 1995; Rua Professor Moura Rabelo, 

1940, Candelária; José Carlos de Souza; Escol Empresa 

Construções Ltda. 

25. Edifício Salvador Dali; 1995; Rua Alberto Maranhão, 986, 

Tirol; Paulo Macedo; Línea Engenharia Ltda. 

26. Edifício Najwa; 1995; Rua Joaquim Fernandes, 144, Tirol; 

Primo Viana; Planc Planejamento Construções e 

Incorporações Ltda  

27. Condomínio Residencial Johann Straus; 1995; Av. Zacarias 

Monteiro, Morro Branco; Silvio Bezerra; Ecocil Empresa 

Construção Civil Ltda. 

28. Edifício Itália; 1995; Rua Potengi, 344, Petrópolis; Jorge 

Romano; Construtora Guaporé 

29. Solar Brisa da Costeira; 1997; Rua Humberto Monte, 1850, 

Capim Macio; José Carlos de Souza 

 

Assim sendo, e tendo em vista as questões mencionadas anteriormente, 

passaremos ao nosso capitulo que trata da verticalização de um ponto de vista 

histórico, tendo em vista a obtenção daqueles elementos de natureza sócio-

culturais e principalmente legais, que implicaram em atitudes com 

repercussões formais nos projetos das edificações. Num segundo momento 

passaremos a aplicação das fichas ao nosso universo de observação e depois 

à síntese.  
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3 A RESIDÊNCIA VERTICAL EM NATAL 
 

3.1 O SURGIMENTO DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS VERTICAIS EM 

NATAL 

 

O processo de verticalização em Natal guarda algumas semelhanças e 

diferenças em relação às grandes cidades brasileiras, especialmente São 

Paulo e Rio de Janeiro. A principal diferença é que, o processo natalense se 

inicia algumas décadas mais tarde do que em outras capitais do país. No 

entanto, apesar de tardia e tecnologicamente menos arrojada, a verticalização 

natalense assemelha-se na tipologia inicialmente dedicada aos edifícios de 

comércio e serviços, e depois mista. 

Na capital potiguar, o primeiro edifício residencial vertical, o edifício 

Salmar (1969) surge cinqüenta e sete anos após o exemplar paulista e 

quarenta e quatro anos após o seu correspondente carioca17. Esta 

verticalização tardia se justifica a partir do contexto histórico local, uma vez que 

a cidade veio experimentar um grande aumento populacional apenas na 

década de 1940.  

Os primeiros edifícios verticais em Natal, como o Hotel dos Reis Magos 

(1964) e o 21 de Março (1966) não eram residenciais e nem demonstram o 

arrojo técnico de outros locais do país, pois a cidade até o início do séc. XX era 

uma “província submersa” e predominantemente horizontal. Só o impulso da 

cotonicultura e mais tarde a presença americana, durante a segunda grande 

guerra, conseguem provocar mudanças significativas no panorama construído 

da cidade. 

O edifício do Hospital Onofre Lopes de 1936 é de fato o primeiro prédio 

representativo da verticalização em Natal, entretanto, não podemos considerá-

lo como sendo o marco inicial da verticalização na Capital já que se tratou de 

um fato isolado18. Este prédio, com seus quatro pavimentos resulta de uma 

                                                
17 No Rio de Janeiro o primeiro edifício exclusivamente residencial com dez pavimentos foi construído já em 1925, 
enquanto o “Palacete Riachuelo”, marco da verticalização em São Paulo, data de 1932 (SOUZA, 1994). 
18 As estatísticas das duas décadas seguintes comprovam esta afirmação, pois até a década de cinqüenta, Natal só 
verá surgir mais seis prédios com mais de três pavimentos. No ano de 1946, ergue-se o edifício Amaro Mesquita, no 
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grande reforma sofrida pelo Hospital Juvino Barreto, re-inaugurado naquele 

ano com o nome de Hospital Onofre Lopes.  

A necessidade de edificações com no mínimo quatro pavimentos já 

havia sido mencionada anos antes, quando em 1929, o arquiteto Giacomo 

Palumbo expõe suas impressões sobre diversos aspectos da cidade numa 

reportagem publicada no jornal “A República”19. No entanto, tal edificação 

somente seria realizada sete anos mais tarde, e não seria um hotel, como 

sugerira o arquiteto italiano, mas um hospital. Assim, a cidade ainda esperaria 

o ano de 1939 para que o Grande Hotel, também com quatro pavimentos, 

projetato por George Munier e construído por Gentil Ferreira de Souza, fosse 

concluído e inaugurado suprindo, finalmente, a necessidade de um lugar digno 

para os visitantes ilustres.  

A construção de edificações com mais de quatro pavimentos na cidade 

acontece em ritmo lento, sendo separadas, em certos casos, por um período 

de três anos ou mais. Logo, não se pode afirmar o que a cidade assistiu nas 

décadas de 1940 a 1960 foi o início de um processo contínuo de verticalização. 

A progressão populacional, embora menos acelerada nas décadas de 

cinqüenta e sessenta, vai provocar uma forte demanda por novos espaços 

urbanos (COSTA, 2000). A expansão territorial da Cidade acontece 

impulsionada pela política habitacional do regime militar. Natal, durante os anos 

1970, cresce aceleradamente ao ritmo dos surtos provocados pela construção 

dos grandes conjuntos habitacionais, resultantes da política oficial 

implementada pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). 

A cidade continuava a crescer lentamente e de forma 

predominantemente horizontal até praticamente a década de 1970, e assiste, 

nesta mesma década, a tímida verticalização do seu centro. Durante a década 

de sessenta mais cinco edifícios, com mais de três pavimentos, são erguidos. 

                                                                                                                                          
bairro da Cidade Alta. Em 1947, o Moinho Natal, na Ribeira. Em 1950, o edifício São Miguel, também na Cidade Alta 
e por fim o edifício Café Filho em 1957, no bairro das Rocas. 
19 Palumbo expõe suas impressões sobre diversos aspectos da cidade, afirmando que o bairro da Ribeira deveria se 
confirmar como centro comercial da cidade, enquanto a Cidade Alta, Petrópolis e Tirol teriam um caráter 
eminentemente residencial. A beleza natural das nossas praias urbanas é, também, por ele reconhecida. A 
reportagem se encerra com o arquiteto enumerando algumas ações inadiáveis, ao seu ver, para a cidade. Entre elas 
destacamos aquela em que sugere “a construção imediata de um hotel, com pelo menos quatro pavimentos” (LIMA, 
2001, p. 52). 
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Apenas o último deles sendo inteiramente destinado a habitação como 

podemos verificar no quadro abaixo. 

 

Nome do Edifício Ano de 
Construção 

Número de 
pavimentos Programa 

Hotel dos Reis magos 1965 04 Serviço 

Ed. 21 de Março 1966 10 Comércio/Serviç
o/Residência 

Ed. Sisal 1967 08 Comércio/Serviç
o/Residência 

Ed. do INSS 1968 14 Serviço 
Ed. Salmar 1969 11 Residencial 

Quadro 1 - Principais edifícios construídos em Natal na década de 1960 
Fonte: O autor. 

 
 

Neste contexto, podemos afirmar que a verticalização residencial, em 

Natal, surge “escondida” nos edifícios de uso misto, erguidos no centro da 

cidade nas décadas de cinqüenta e sessenta. Na prática, acontece que, aos 

programas terciários passíveis de verticalização e assimilados pelo mercado 

naquele momento, ou seja, comércios no térreo e escritórios nos andares 

superiores acrescenta-se um número restrito de apartamentos. Esta fórmula foi 

aqui inaugurada com o edifício São Miguel, erguido com cinco pavimentos 

servidos por um elevador em 1950 e localizado numa das mais importantes 

ruas comerciais da Cidade, na época, a Avenida Barão do Rio Branco. O 

segundo exemplo desta categoria é o edifico 21 de Março, um marco na 

verticalização de Natal, já que é o primeiro grande edifício da cidade, 

inaugurado em primeiro de outubro de 1966. Aqui, novamente, encontramos o 

comércio no térreo e os escritórios nos demais pavimentos, exceto no décimo e 

último, ocupado por dois apartamentos. O edifício Sisal, concluído em 1967, 

com oito pavimentos e, também, localizado na Cidade Alta, segue o mesmo 

programa dos acima citados tendo o último pavimento ocupado por 

apartamentos. 

O primeiro edifício de grande porte exclusivamente residencial, 

considerando o contexto local, foi inaugurado em 1969. O edifício Salmar, com 

seus onze pavimentos, representa para nós o “marco zero” da residência 
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verticalizada em Natal. Tal qual o “Palacete Riachuelo”20 em São Paulo, o 

Salmar revoluciona a forma de morar em Natal. 

O edifício Salmar foi construído por uma equipe local da qual participou 

o engenheiro Malef Vitório de Carvalho, e que teve como incorporador Manuel 

Macedo. O projeto executivo veio diretamente do Rio de Janeiro, da empresa 

Concil Engenharia, tendo sido elaborado por Luís Noya Wolfzom21. 

A partir do Salmar, a residência verticalizada, deixa de co-existir com os 

programas de comércio e serviço e, inaugura-se efetivamente, como edificação 

completamente residencial.  Deste ponto em diante, a verticalização residencial 

avança, ainda que lentamente, com o processo de verticalização da cidade nos 

anos 1970, passando a ser, na década de 1980, a principal protagonista do 

crescimento vertical e da sua aceleração. 

O Salmar marca uma importante mudança no ambiente construído da 

cidade. Para Natal, esta nova forma de moradia, verticalizada, encarna a 

negação da tradição da morada isolada e inaugura timidamente a mudança de 

valores e conceitos, até então fortemente predominantes na cidade. A 

mudança traz consigo uma nova ideologia que passa do morar individual ao 

morar em coletividade. Passamos da residência individual à coletiva. A adesão 

aos novos padrões de propriedade imobiliária condominial, no espaço 

pertencente a um grupo de pessoas e os novos hábitos de morar, são 

incentivados com vantagens especiais, tais como boa localização, infra-

estrutura e segurança. Estes fatores passam a representar status para os 

segmentos que consomem a moradia verticalizada (COSTA, 2000). 

Em Natal, assim como em São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, a 

verticalização residencial, também acontece inicialmente, no centro da 

cidade22. Em seguida, por varias razões (preço do solo, intensificação das 

atividades nas áreas centrais), as residências verticais começam a ser erguidas 

nos bairros adjacentes, processo que se consolida em Natal nos anos 1980 e 

se fortalece na década seguinte. Este processo provoca um espalhamento dos 

edifícios residenciais sobre uma grande área da cidade, começando pelos 

                                                
20 A forma de morar em São Paulo, segundo Souza (1994), revoluciona-se com o “Palacete Riachuelo”, um dos 
primeiros residenciais, inaugurado em 1932 com nove pavimentos. 
21 Informações obtidas nos depoimentos de Malef Vitório de Carvalho (2005) e Manuel Macedo (2005). 
22 “A verticalização foge do congestionamento e dos altos preço do centro e ocorre de forma disseminada em áreas 
tradicionalmente privilegiadas e possuidoras de uma boa infra-estrutura.” (COSTA, 2000, p. 148).  
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bairros vizinhos ao centro, Petrópolis e Tirol, para gradativamente atingir os 

bairros de Lagoa Nova e Candelária, um pouco mais afastados. 

 

3.2 AS PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS E OS PLANOS DIRETORES DE 

NATAL 

 

Ao longo das três últimas décadas a cidade do Natal conheceu três 

planos diretores. O precursor de todos foi o Plano Urbanístico e de 

Desenvolvimento de Natal, contratado em 1967, não implementado23. Apenas 

em 1974, Natal conheceu o seu primeiro plano diretor, o Plano Diretor do 

Município de Natal, Lei 2.211/7424.  

Em 1984, foi aprovado o Plano Diretor de Organização Físico Territorial 

do Município de Natal, Lei 3.175/84. No início dos anos 1990 foi elaborado o 

Plano Diretor de Natal, aprovado em agosto de 1994 como Lei Complementar 

no 07. 

No que se refere ao Plano Diretor de 1974, o Art.16 diz que “para efeito 

de restrições no uso do lote as Zonas de Predominância Residencial - ZPR 

serão divididas em três subzonas: de Alta, Média e Baixa densidades”25.  

Para as Subzonas de Alta Densidade, o plano exige lote mínimo de 

250.00m² e uma frente mínima de 7.50 metros, preconizando os seguintes 

parâmetros:  

 
 

[...] recuos mínimos de 3.00 metros de frente e de fundo, e 
recuo mínimo de 1.50 metros, em, pelo menos, uma das 
divisas laterais, não podendo a edificação ocupar área superior 
a 60% da área do lote [...] para os lotes de esquina, os recuos, 
para as ruas ou logradouros, serão, no mínimo, de 3.00 metros. 
(Plano Diretor de Natal, Lei n. 2211/74) 
 

                                                
23 Este plano foi elaborado pelo Escritório Serete S.A. Engenharia, tendo contado com a participação do Escritório 
Jorge Wilheim Arquitetos Associados. Mesmo não tendo sido implementado, este plano serviu de base para o 
primeiro plano diretor de Natal em 1974 (LIMA, 2001). 
24 Fonte: Prefeitura Municipal de Natal. 
25 Infelizmente, a cópia do Plano de 1974 disponibilizada pela SEMURB não continha o anexo com o mapa que 
identificava as diferentes zonas da cidade. De acordo com o arquiteto Moacir Gomes, coordenador do Plano Diretor 
de 1974, as três Zonas Predominantemente Residenciais estavam organizadas do seguinte modo: Zona de Alta 
Densidade – bairros Praia do Meio, Santos Reis, Cidade Alta, Ribeira, Tirol, Petrópolis e Alecrim; Zona de Média 
Densidade – bairros Nova Descoberta e Lagoa Nova; Zona de Baixa Densidade – todo o restante da cidade. 
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Figura 1 - Ilustração esquemática para ocupação na zona de alta densidade, Plano 
Diretor de 1974 
Fonte: O autor (2005, baseado no Plano Diretor de 1974). 
 

 

Sobre as Subzonas de Média Densidade as exigências são de lotes 

mínimos de 250m² e a menor testada de 10.00 metros. E ainda: 
 
 
[...] recuos mínimos de 3.00 metros de frente e de fundo, e 
recuo mínimo de 1.50 metros, em, pelo menos, uma das 
divisas laterais, não podendo a edificação ocupar área superior 
a 50% da área do lote [...] para os lotes de esquina, os recuos 
para ruas e logradouros, serão, no mínimo, de 3.00 metros. 
(Plano Diretor de Natal, Lei n. 2211/74). 
 
 

As prescrições para as Subzonas de Baixa Densidade, os lote mínimos 

são de 450.00 m² com frente mínima de 15.00m, e demandam: 
 
 

[...] recuos mínimos de 5.00 metros de frente e de fundo, e 
recuo de 1.50 metros para as divisas laterais, não podendo a 
edificação ocupar área superior a 60% da área do lote [...] para 
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os lotes de esquina, os recuos para as ruas e logradouros 
serão, no mínimo, de 5.00 metros. (Plano Diretor de Natal, Lei 
2211/74) 
 
 

 
Figura 2 - Ilustração esquemática para ocupação na zona de média densidade, Plano 
Diretor de 1974 
Fonte: O autor. (2005, baseado no Plano Diretor de 1974). 

 

 
Figura 3 - Ilustração esquemática para ocupação na zona de baixa densidade, Plano 
Diretor de 1974 
Fonte: O autor (2005, baseado no Plano Diretor de 1974). 
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Bem mais detalhado, que o seu antecessor, o plano de 1984, Plano 

Diretor de Organização Físico-Territorial do Município de Natal, traz algumas 

mudanças em relação ao plano de 1974. 

Os Artigos 69 a 77, definem as regras para os índices urbanísticos, dos 

recuos mínimos e das áreas livres para iluminação, ventilação e insolação. 

O plano define que para a ocupação dos lotes, as edificações deveriam 

atender, além de outras prescrições urbanísticas, a: 

I – fatores condicionantes constantes do Anexo V, em função do uso a que se 

destinarem e da zona em que estiverem situados; 

II – índice urbanístico de ocupação, de utilização e de conforto; 

III – recuos obrigatórios frontais laterais e de fundo. 

Do atendimento aos fatores acima, deverá resultar a área máxima de ocupação 

do lote, a área de construção do lote, alem da quantidade de unidades 

residenciais permitidas em cada lote. 

Os recuo frontal era estabelecidos em cinco metros. Nos lotes de 

esquina, fica estabelecido um mínimo de 5,00 m (cinco metros), aplicados para 

a menor testada, sendo o recuo mínimo para a outra testada, denominado 

recuo frontal secundário, igual a 3,00m (três metros), salvo se a menor testada 

for superior a 20,00m (vinte metros), quando o recuo mínimo frontal será de 

5,00m (cinco metros) para todas as testadas.  

Os recuos mínimos, laterais e de fundo, prescritos nesta lei, referem-se 

ao espaço livre resultante da distância a ser mantida entre a divisa lateral ou de 

fundo são caracterizados geometricamente pela inscrição, entre a linha de 

divisa e o alinhamento do recuo, de círculo de diâmetros variáveis em função 

dos usos e da serventia dos compartimentos beneficiados e das alturas dos 

pavimentos de acordo com as seguintes expressões no caso das edificações 

destinadas a uso residencial: 

  

§ Para os recuos laterais em áreas principais: D0 = 1,50 + H 

/5 

 

§ Para os recuos de fundo em áreas principais: D1 = 3,00 + 

H / 5 
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§ Para recuos laterais em áreas secundárias: D2 = 1,50 + 

H/10 

 

Nas expressões acima, os componentes das expressões D0, D1 e D2 

designam os diâmetros dos círculos inscritos e H a altura da edificação, 

contada do primeiro pavimento acima do térreo (2º pavimento), até o pavimento 

considerado (ver Figura  e 5). 

 

 
Figura 4 - Anexo IX folha 4 do Plano Diretor de 1984, referente aos artigos 73, 77, 78, 
82, 83.  
Fonte: Rio Grande do Norte (1984). 
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Figura 5 - Anexo IX folha 4a do Plano Diretor de 1984, referente aos artigos 73, 77, 
78, 82, 83.  
Fonte: Rio Grande do Norte (1984). 
 

 

Sobre os recuos, o plano de 1984 diz que: 
 
 
Os recuos laterais e de fundo são considerados áreas 
principais ou secundárias conforme sirvam para ventilação, 
iluminação e insolação a compartimento de permanência 
prolongada, diurna ou noturna, tais como sala, dormitório, 
escritórios, terraços e varandas sociais, ou de serviços, como 
copa, cozinha, área de serviços, depósitos, compartimentos, 
sanitários, circulação (RIO GRANDE DO NORTE, 1984, p.9). 
 
 

Nestes casos, “os recuos laterais ou de fundo e os constituídos entre 

blocos poderão ser compostos, uniforme ou alternadamente, por áreas 

principais ou secundárias em relação à mesma divisa” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1984)  

No entanto, em qualquer hipótese deveria ser respeitado “o recuo 

mínimo correspondente a uma área secundária, mesmo que naquele 

parâmetro da edificação não haja vão de iluminação, ventilação e insolação 

(fachada cega)” (RIO GRANDE DO NORTE, 1984)  
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O plano de 1984 não define número máximo de pavimentos, mas um 

número de unidades habitacionais, calculado em função de um índice de 

conforto colocado em relação à área total do terreno e à área da unidade 

habitacional.   

A altura máxima da edificação, independentemente do número de 

unidades, é “limitada ao gabarito medido entre o nível médio do meio-fio e um 

plano horizontal tangente ao seu último teto, qualquer que seja a finalidade a 

finalidade do compartimento ou elemento construtivo [...]” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1984, p.52. Obtido pela expressão G = 1,73 (L+R).  

Além do desta limitação a altura está sujeita ao limite máximo de 65.00 

metros, como ilustra a figura 6.  
 

 
Figura 6 - Anexo IX folha 6 do Plano Diretor de 1984, referente ao artigo 62.  
Fonte: Rio Grande do Norte (1984). 

 

Sobre os recuos laterais e de fundo eram admitidas saliências de até 

0,75m (setenta e cinco centímetros) desde que fossem respeitadas algumas 
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restrições: não constituíssem área de piso, devendo destinar-se apenas para 

utilização de equipamentos tais como armários, bancadas e lavanderias; a 

extensão linear de cada saliência, na fachada, ficasse limitada a 5,00m (cinco 

metros); os pontos mais próximos entre duas saliências consecutivas limitar-se-

ão às arestas tangente ao círculo correspondente ao recuo necessário para 

cada caso (Anexo IX, do Plano Diretor de 1984); em nenhuma hipótese, a 

distância entre o plano da saliência e o limite do lote seja inferior a 1,50m. 

Os recuos obrigatórios e as condições de ventilação, iluminação e 

insolação para as edificações com mais de 2 (dois) pavimentos, destinados aos 

usos residenciais multifamiliar RM-3 e RM-4, são as que se encontravam 

elucidadas no Anexo IX, números 4, 4a e 4b, do Plano Diretor de 1984. 

A respeito das prescrições referentes à ocupação do solo de forma 

adequada, o Plano Diretor de Natal (1994) considera as seguintes normas 

urbanísticas adicionais: 

 

I - Taxa de Ocupação; 

II - Taxa de Permeabilização;  

III - Recuos. 

 

A taxa de ocupação máxima, no pavimento térreo, para todos os 

terrenos contidos na Zona Urbana é de 70% da área do lote. Para os 

pavimentos acima do térreo a área máxima permitida é resultante da aplicação 

dos recuos estabelecidos da maneira seguinte: 3.00 m de recuo frontal, 1.50 m 

de recuo lateral e 1.50 m de recuo de fundo. 

Estes são os recuos mínimos estabelecidos para os dois primeiros 

pavimentos, o térreo e o pavimento acima. Para os edifícios verticais, os recuos 

mínimos são acrescidos do recuo adicional (Ra) calculado pela fórmula Ra = 

h/7,5, onde “h” é igual a distancia entre a laje de piso do segundo pavimento e 

a laje de piso do último pavimento útil (Ver anexo IX Folha – 4a das prescrições 

urbanísticas para edificar elucidação gráfica). Para os lotes com mais de uma 

testada voltada para logradouros públicos, às edificações devem, nestas 

testadas, obedecer aos recuos frontais de 3.00 m estabelecidos. 

O macrozoneamento da cidade define três zonas para o município: a 

Zona de Adensamento Básico; Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental. 
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A densidade básica residencial para zona urbana era de 180 hab/ha tendo sido 

alterada em 199926 para 225 hab/ha. As demais densidades variam de acordo 

com a localização dos terrenos, indo de 75 até 730 hab/ha. 

O número máximo de unidades residenciais pode ser obtido através da 

fórmula N = ha x D / F, que relaciona a área do lote (ha - expressa em 

hectares), a densidade “D” prevista para o bairro ou zona e “F”, a composição 

familiar, que considera o índice da Fundação IBGE relativo ao número médio 

de habitantes por domicílio em função de sua área construída, de acordo com a 

seguinte expressão: 

 

Área construída útil Composição familiar No de unidades 
Até 46 m² 1,5 hab. N = ha x D / 1,5 

> 46 m² ≥ 80 m² 3,0 hab. N = ha x D / 3 
> 80 m² 4,5 hab. N = ha x D / 4,5 

Quadro 2 - Referência, Lei Complementar N º 022, de agosto de 1999, Art. 1º 
Fonte: Rio Grande do Norte (1994). 
   

No tocante aos recuos ficou estabelecido pela Lei No 022 os parâmetros 

que figuram na tabela de recuos mínimos que se segue: 

  

TABELA DE RECUOS MÍNIMOS 

ZONA 
URBANA 

RECUO 
FRONTAL RECUOS LATERAIS E DE FUNDOS 

Até 
45,00m 
de altura 

Acima de 
45,00m 
de altura 

Térreo 2º pavimento Acima do 2º 
pavimento 

ADENSÁVE
L 
1 E 2 

3,00 

0,10m 
para cada 
metro 
adicional 

Não obrigatório Não obrigatório 1,50 +h/10 

NÃO 
ADENSÁVE
L 

3,00 

0,10m 
para cada 
metro 
adicional 

Não obrigatório 1,50 1,50 +h/10 

Quadro 3 - Recuos Mínimos, Lei Complementar N º 022, de agosto de 1999, Anexo 
01 
Fonte: Rio Grande do Norte (1994). 

 

 

                                                
26 Alteração feita através da Lei Complementar No 022 de agosto de 1999. 
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Em relação aos três planos diretores, uma de suas principais diferenças 

são os recuos frontais mínimos exigidos, que como vimos acima é de 3.00m no 

plano de 1974, passa para 5.00m com o plano diretor de 1984 e retorna a 

3.00m com o plano de 1994. 
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4 DÉCADA DE 1960 

 

4.1 EDIFÍCIO SALMAR 
Ano do Projeto: 1969 Arquiteto:Luis Noya Wolfzon , CONCIL Engenharia 

Av. Deodoro da Fonseca, Cidade Alta Construtores: Dirceu Victor de Hollanda 
Malef Vitório de Carvalho 

 

  

 

 
Foto 1 - Fachada frontal, da 
Av. Deodoro da Fonseca do 
Edifício Salmar 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 2 - Fachada Posterior 
do Edifício Salmar. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 3 - Detalhe da fachada 
frontal do Edifício Salmar. 
Fonte: O autor (2003). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote tem configuração retangular, de aproximadamente 24x40m, sendo 

localizado no meio da quadra com duas testadas voltadas para vias públicas. A 

volumetria em “L” da edificação, possui a fachada principal voltada para a Av. 

Deodoro. Uma das empenas laterais é colada na divisa lateral do lote.  

Como não havia na época da sua construção um plano diretor para a 

cidade, a edificação não obedece a nenhuma legislação específica27. 

Possivelmente não existiam limites estabelecidos para os recuos ou número de 

pavimentos. No caso do edifício Salmar, a volumetria do edifício sofre uma 

influência quase que exclusiva da distribuição do programa em planta.  

                                                
27 O Código de Obras da cidade, Lei No. 1.894/69 de 31 de dezembro de 1969, estabelece que: “Art 36 – Os recuos, 
gabaritos, taxas de ocupação e densidades serão determinados pela Prefeitura, de acordo com as determinações 
do Plano Diretor” (AQUINO, 2004). Como o plano de 1967 não havia sido implementado, não foi possível identificar 
os parâmetros da construção do edifício Salmar. 
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Figura 7 - Implantação, a partir de 
levantamento ”in loco” realizado pelo autor. 
Fonte: O autor (2005) 

 

• Transformação da Forma 

Embora a volumetria se configure como um “L”, a visão desta edificação 

pelo lado das suas fachadas mais trabalhadas, que consideramos principais, 

sugere a leitura de um paralelepípedo simples. Mesmo observando as 

fachadas posteriores, pode-se notar que a diferença de tamanho entre os dois 

braços do “L” não é muito acentuada.  

Sobre a fachada norte, existe uma transformação subtrativa posicionada 

no seu eixo vertical, cuja presença é atenuada pelos brises verticais 

posicionados no mesmo alinhamento da fachada. Sobre esta mesma fachada, 

à direita, encontramos duas linhas verticais de varandas produzidas por 

escavações no sólido. 

Na fachada oeste, operações de adição formam duas colunas levemente 

destacadas do corpo da edificação. 
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Figura 8 – Volumetria geral 
Fonte: O autor 

Figura 9 – Operações sobre o sólido 
Fonte: O autor 

  
Figura 10 – Operações sobre o sólido, 
detalhes 
Fonte: O autor 

Figura 11 – Fachada posterior 
Fonte: O autor 

 

• Articulação da Forma 

Nas fachadas principais, as arestas definem planos ligeiramente 

destacados do limite do volume, avançando sutilmente para além dos limites do 

volume edificado. O deslocamento dos planos é acentuado pela utilização de 

cores e texturas diferenciadas.  

 

• Organização da Forma 

Uma trama regular, composta por frisos e estrutura aparente, aparece 

nas faces externas da volumetria em “L”. Este artifício procura atenuar o 

aspecto monolítico da volumetria. Por outro lado o deslocamento desta trama 
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em relação ao eixo do volume impede uma perfeita simetria. 

A trama assimétrica das fachadas procura oferecer ao edifício vistas 

diferenciadas, ao mesmo tempo em que a racionalidade da edificação e sua 

rígida volumetria estabelecem uma composição equilibrada.  



 

 

72

5 DÉCADA DE 1970 
 

5.1 EDIFÍCIO ETOILE 

Ano do Projeto: 1974 Arquiteto: não identificado 

Av. Hermes da Fonseca, 5044, Petrópolis Construtora: Cicol Construtora 

 

 
 

Foto 4 - Fachada frontal do Edifício Etoile 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 5 – Vista lateral do Edifício Etoile 
Fonte: O autor (2003). 
 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote irregular é localizado no meio da quadra e possui apenas um lado 

voltado para a rua. A volumetria corresponde à forma retangular do trecho do 

lote onde a edificação se localiza. Com exceção do recuo frontal, os demais 

não atingem as dimensões mínimas estabelecidas pelo plano diretor. O 

programa de duas unidades habitacionais por andar contribui para a definição 

da volumetria do edifício. 
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Figura 12 - Implantação, a partir do 
levantamento ”in loco” realizado pelo autor 
Fonte: O autor 

 

• Transformação da Forma 

Encontramos adições de volumes em balanço que constituem varandas 

originalmente abertas. A circulação vertical é também um volume adicionado 

ao corpo principal do edifício. Originalmente estas adições não eram 

diferenciadas de maneira tão marcada.  

As subtrações operadas sobre o corpo principal da edificação resultam 

na divisão da volumetria externa em quatro volumes de caráter vertical. Estas 

divisões formam duas colunas centrais de varandas e dois blocos laterais, mais 

largos do que as colunas centrais. Os blocos laterais, por sua vez, são 

subdivididos por painéis cegos, ladeados por aberturas estreitas.  

As cores e texturas atuais são aplicações recentes não repetindo 

necessariamente a composição da época da construção. A nova intervenção 

marca alguns planos de fechamento e os pilares aparentes, numa tentativa de 

reforçar a verticalidade do conjunto. 
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Figura 13 – Transformações da forma, 
subtração 
Fonte: O autor 

Figura 14 - Transformações da forma, 
adição.  
Fonte: O autor 
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Figura 15 – Transformações, divisão do 
prisma inicial. 
Fonte: O autor. 

Figura 16 – Transformações, tratamento dos 
volumes. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Nas fachadas principais, o tratamento das arestas define planos 

ligeiramente deslocados do limite do volume. O deslocamento dos planos é 

acentuado pela utilização de cores e texturas diferenciadas. Nas fachadas 

posteriores e na circulação vertical as arestas formam volumes fechados com 

quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

Verticalmente, partir da dupla coluna das varandas existe uma perfeita 

simetria na fachada principal da edificação. O jogo simétrico dos elementos 

repetidos, e principalmente a subdivisão da edificação em quatro partes, 

acentuam seu aspecto vertical. A simetria e a repetição de elementos iguais 

confere estabilidade e o conseqüente equilíbrio deste edifício. 
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Figura 17 – Simetria do volume. 
Fonte: O autor. 
 

 

5.2 EDIFÍCIO DURVAL PAIVA 

Ano do Projeto: 1974 Arquiteto:não identificado 

Rua Bartolomeu Fagundes, 258 
Petrópolis Construtora:não identificado 

 

  
Foto 6 - Fachada principal do Edíficio 
Durval Paiva 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 7 - Fachada Posterior do Edifício 
Durval Paiva 
Fonte: O autor (2003). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

Situado num terreno de esquina, de configuração retangular, esta 

edificação possui volumetria basicamente definida pelos parâmetros 

estabelecidos no plano diretor de 1974. Deste modo, o edifício se desenvolve 

paralelo aos limites do lote, obedecendo ao perímetro estabelecido pelos 
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recuos mínimos. A maior testada para os logradouros coincide com a melhor 

orientação da edificação em relação às condicionantes climáticas, o que define 

o tratamento privilegiado dessa fachada. 
 

 
Figura 18 - Implantação, a partir do levantamento ”in 
loco” realizado pelo autor. 
Fonte: O autor. 

 

 

• Transformação da Forma 

A volumetria em forma de paralelepípedo sofre uma transformação 

subtrativa com o volume ligeiramente em balanço nas fachadas laterais. 

Encontramos também adições de massas em formato trapezoidal aplicadas 

sob as janelas. 

A platibanda ligeiramente em balanço e os frisos horizontais, uma 

espécie de prolongamento das lajes, reforçam a leitura do emplilhamento dos 

pavimentos, ressaltando a horizontalidade do edifício de apenas oito 

pavimentos.  

O recente revestimento cerâmico, com cores e texturas diferenciadas, 

aplicado nos elementos adicionados, frisos e planos de fechamento, reproduz a 

mesma lógica existente quando da conclusão da obra. Da mesma forma, os 

volumes em balanço, a circulação vertical e o corpo principal da edificação são 

distinguidos pelo uso de cores. 
 

 



 

 

78

 

 

  
 

Figura 19 - Transformação da forma, 
subtrações. 
Fonte: O autor. 

Figura 20 – Transformação da forma, 
adições. 
Fonte: O autor. 

Figura 21 – Simetria. 
Fonte: O autor. 

Figura 22 – Transformação da forma, 
detalhes. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

O tratamento dados às arestas define volumes fechados, com quinas 

retas, acentuando a volumetria simples de prisma de base retangular da 

edificação.  

 

• Organização da Forma 

Simetria e equilíbrio predominam na volumetria externa do edifício, sem 

grandes elaborações formais. As faixas verticais de cores diferentes, 

introduzidas juntamente com o revestimento cerâmico, reforçaram ainda mais 

estes aspectos. As massas adicionadas são os elementos repetidos que se 
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sobressaem na silhueta externa da edificação. 

 
5.3 EDIFÍCIO CHÁCARA 402, BLOCO I 
 

Ano do Projeto: 1975 Arquiteto: não identificado 

Av. Deodoro da Fonseca, 402, Ribeira Construtora: não identificada 

 

  
Foto 8 - Fachada frontal do Edifício Chácara 
402, bloco I 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 9 - Fachada Posterior do Edifício 
Chácara 402, bloco I 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote de formato irregular está situado na esquina da quadra. A 

observância aos recuos mínimos não incide na volumetria externa da 

edificação. A implantação em diagonal em relação às testadas do lote evita 

esta interferência e busca a melhor orientação da edificação em relação às 

condicionantes climáticas. Esta mesma implantação, todavia, não modifica a 

solução da volumetria que comporta os dois apartamentos por pavimento e 

forma dois volumes prismáticos de base retangular.  A falta de parâmetros para 

o número de unidades habitacionais permitiu a construção dos 21 (vinte e um) 

pavimentos que alongam a silhueta da edificação. 
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Figura 23 - Implantação, a partir do 
levantamento ”in loco” realizado pelo autor 
Fonte: O autor 

 

• Transformação da Forma 

A silhueta alongada da edificação é resultado da transformação 

dimensional do sólido primário. Encontramos duas adições sobre este 

“paralelepípedo magro”, o volume da circulação vertical e os volumes 

colocados verticalmente sobre a fachada principal. Em ambos os casos, as 

volumetrias são destacadas pelo uso de cores e texturas diferenciadas em 

relação ao corpo principal do edifício.  

Encontramos escavações formando varandas na linha que divide o 

volume ao meio no sentido vertical. As duas partes laterais, por sua vez, são 

subdivididas pela adição vertical. Estas diversas repartições verticais são uma 

tentativa de compensar a largura muitas vezes superior à profundidade do 

volume. 

A unidade de cobertura, originalmente adicionada ao corpo do edifício e 

de perímetro menor, encontra-se escondida pelos acréscimos executados 

posteriormente. 

 

• Articulação da Forma 

As empenas laterais formam dois planos independentes que encaixam 

entre eles o volume edificado. Suas cores diferenciadas reforçam esta 

sensação de contenção lateral do volume, o que vem reduzir a força da 

operação de transformação dimensional no sentido longitudinal da edificação. 
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• Organização da Forma 

A partir da coluna de varandas existe uma perfeita simetria na 

edificação. Esta simetria e os elementos repetidos da edificação conferem a 

volumetria uma sensação de equilíbrio entre as suas partes. A cobertura era o 

elemento singular, tanto pela solução formal distinta, quanto pela posição 

hierarquicamente diferenciada, o que atualmente não se percebe. 

 

5.4 EDIFÍCIO PARQUE DAS SERRAS – BLOCO B 

 

Ano do Projeto: 1976 Arquiteto:não identificado 

Rua Dom Joaquim de Almeida, 2076, Morro Branco Construtora:Inocoop 
  

 

 
Foto 10 - Fachada frontal do Edifício 
Parque das Serras – Bloco B 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 11 - Fachada posterior do Edifício 
Parque das Serras – Bloco B 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

A implantação do grupo de edificações resguarda, para cada um deles, 

um lote cujas dimensões são um pouco mais generosas do que os recuos 

mínimos estabelecidos. Neste caso, a volumetria está encaixada com folga 

dentro do perímetro máximo possível de ocupação. O programa tem por 

pavimento quatro unidades habitacionais. O arranjo volumétrico destas 

unidades é feito em forma de “H”. A grande área da base em relação aos nove 

pavimentos de altura confere baixa estatura aos edifícios. 
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Figura 24 - Implantação, a partir do 
levantamento ”in loco” realizado pelo autor. 
Fonte: O autor. 

 

• Transformação da Forma 

Sobre a volumetria em “H” do edifício ocorrem somente subtrações. 

Temos subtrações sobre a parte central da fachada frontal que se repetem na 

fachada posterior. Esta subtração preserva, no primeiro pavimento, uma porção 

do prisma inicial. Na parte interna do “H” encontramos outras subtrações que 

suprimem a aresta do prisma inicial. 

O volume da circulação vertical tem pouca presença na volumetria 

externa, quando observamos e edificação a partir do logradouro. 

A trama aparente da estrutura, embora da mesma cor dos fechamentos, 

marca fortemente as fachadas laterais. Nas fachadas frontais e posteriores, 

somente os pilares aparecem, ao passo que as vigas ficam escondidas, de 

modo que a verticalidade do volume é acentuada. A recente pintura da 

estrutura, com uma cor diferente da cor dos fechamentos revigora estes 

efeitos. 

 

• Articulação da Forma 

Neste conjunto de edifícios, o tratamento dado às arestas define 

volumes fechados com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

Existe nesta edificação sem grandes elaborações formais a 



 

 

83

predominância de simetria e equilíbrio na sua volumetria externa, de linhas 

econômicas e simples. Encontramos como elementos repetitivos os diversos 

volumes em balanço distribuídos nas fachadas, onde não se pode perceber 

nenhum elemento singular, destacado dos demais. 
 

5.5 EDIFÍCIO CAMINHO DO MAR 

Ano do Projeto: 1977 Arquiteto: não identificado 

Rua Seridó, 754, Petrópolis Construtora: não identificada 

 

  
Foto 12 - Fachada frontal do Edifício 
Caminho do Mar 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 13 - Fachada posterior do Edifício 
Caminho do Mar 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e prescrições urbanísticas 

O lote de forma retangular fica situado no meio da quadra. A edificação 

se desenvolve com uma volumetria cuja base também é próxima do retângulo. 

Os recuos estabelecidos pela legislação interferem diretamente na volumetria; 

a fachada oeste da edificação não obedece ao recuo mínimo.  
 

 



 

 

84

 
Figura 25 - Implantação, levantamento do autor 
Fonte: O autor. 

 

 

• Transformação da Forma 

A altura dos seus 16 (dezesseis) pavimentos, combinada com a forma 

retangular do pavimento tipo, geram um paralelepípedo equilibrado, onde não 

se percebe maiores transformações dimensionais. 

A única adição considerável é o volume da circulação vertical. As 

subtrações são bastante sutis, representando pequenos recuos que abrigam as 

janelas. As escavações resultam em varandas posicionadas no eixo vertical da 

volumetria. A cor aplicada no guarda corpo das varandas configura uma dupla 

coluna que acentua a verticalidade da edificação e ajuda a “corrigir” as 

dimensões do volume. Vemos assim os três volumes justapostos: a dupla 

coluna de varandas e os dois volumes listrados. Nestes últimos, a estrutura 

horizontal aparente e pintada, se diferencia dos planos de fechamento e, ao 

contrário das varandas, acentua a horizontalidade do empilhamento dos 

pavimentos, efeito sobremaneira acentuado na fachada sul. 

 

• Articulação da Forma 

As empenas laterais formam planos diferentes do volume principal. As 

cores iguais dos panos laterais e dos fechamentos contíguos atenuam a 

sensação de encaixe do volume entre estes planos. 
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• Organização da Forma 

A partir da dupla coluna das varandas escavadas existe uma perfeita 

simetria no corpo de edificação em cada uma de suas fachadas. 

Conseqüentemente se estabelece a relação de equilíbrio entre todas as suas 

partes, principalmente pela unidade deste conjunto, onde não há elementos 

diferentes, singulares.  
 

5.6 EDIFÍCIO MORADA RIO MAR 

Ano do Projeto: 1978 Arquiteto: não identificado 

Av. Deodoro da Fonseca, 240, Ribeira Construtora: não identificada 

 

 
Foto 14 - Fachada frontal do Edifício 
Morada Rio Mar 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 15 - Fachada posterior do Edifício 
Morada Rio Mar 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote em forma de trapézio escaleno está situado na esquina da 

quadra. A volumetria da edificação se desenvolve como um prisma de base 

retangular, impondo-se no terreno de modo inclinado, encostando-se aos 

limites do lote, em uma de suas fachadas e uma aresta. Esta implantação não 

obedece aos parâmetros urbanísticos determinados pelo plano diretor da 

época, tendo como objetivo a boa orientação em relação às condicionantes 

climáticas, como também foi uma forma de encaixar a edificação no terreno, já 

que sua dimensão longitudinal é maior do que três dos lados do lote. 
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Figura 26 - Implantação, a partir do levantamento ”in 
loco” realizado pelo autor 
Fonte: O autor. 

 

 

• Transformação da Forma 

A transformação dimensional do sólido resulta numa lâmina, cuja 

elevação tem formato próximo ao quadrado. As adições importantes são as 

colunas da circulação vertical e, mais discretamente o pavimento de cobertura. 

Quatro outros volumes verticais, quase lâminas, são adicionados ao volume 

principal.  

A silhueta alongada da edificação é resultado da transformação 

dimensional do sólido primário. A este “paralelepípedo magro” são adicionados 

os volumes das circulações verticais e quatro volumes fechados colocados 

verticalmente sobre a fachada principal. Nestas adições, as volumetrias são 

destacadas pelo uso de cores e texturas diferenciadas em relação ao corpo 

principal do edifício.  

O volume do último pavimento é recuado em relação ao corpo do 

edifício, mas os acréscimos posteriores disfarçam este fato. 

Com a exceção dos mencionados volumes verticais fechados, a 

edificação se caracteriza pelo empilhamento dos pavimentos, com forte 

predominância horizontal. As linhas horizontais contrastam com a força das 

faixas verticais, oferecendo ao edifício um certo efeito dinâmico, muito embora 

a volumetria seja a de um paralelepípedo simples. 
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Figura 27 – Transformações da forma, 
planta com adições. 
Fonte: O autor. 

Figura 28 – Transformações da forma, 
volumetria com adições. 
Fonte: O autor. 

Figura 29 – Transformações da forma, 
detalhes. 
Fonte: O autor. 

Figura 30 – Transformação da forma, 
detalhes. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

As extremidades da edificação não conformavam volumes fechados, 

mas uma série de varandas em balanço, como ainda pode ser observado no 

lado direito do edifício. Isto conformava “arestas virtuais”, efeito que se perdeu 

com o fechamento das varandas por esquadrias de vidro. 

A série de linhas horizontais formada pelas vigas e esquadrias atenuam 

a força vertical das arestas. 
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• Organização da Forma 

Existe na edificação uma perfeita simetria na distribuição dos elementos 

verticais e horizontais na fachada, e conseqüentemente se estabelece uma 

relação de equilíbrio no conjunto, denotando certo rigor formal ao edifício. 

Neste contexto, o elemento singular presente é o último pavimento recuado do 

corpo principal. Mas como sua posição é central e igual em todos os lados, 

permanece inalterado o jogo simétrico da edificação. 
 

5.7 EDIFÍCIO CAMPOS SALES 

Ano do Projeto: 1979 Arquiteto: não identificado 

Av. Campos Sales, 460, Petrópolis Construtora: não identificada 

 

  
Foto 16 - Fachada frontal do Edifício 
Campos Sales 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 17 - Fachada posterior do Edifício 
Campos Sales 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

As prescrições urbanísticas aplicadas ao lote retangular e de esquina 

produzem o prisma retangular edificado, desenvolvido paralelo aos limites do 

lote, no limite do perímetro estabelecido pelos recuos mínimos. 
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Figura 31 - Implantação a partir de levantamento do 
autor. 
Fonte: O autor. 

 

 

• Transformação da Forma 

A volumetria, fortemente influenciada pela configuração do lote, não 

sofre subtrações. As operações de adição presentes nesse edifício são massas 

colocadas sob as janelas e a estrutura horizontal descontínua, deixada 

aparente. 

As adições de massa e a estrutura aparente, com a marcação na altura 

das lajes dos pavimentos, fazem com que a horizontalidade do conjunto torne-

se evidente. Mesmo as duas faixas verticais, tratadas com cor diferente do 

resto dos planos de fechamento, não conseguem disfarçar essa 

horizontalidade. As massas adicionadas na fachada frontal, mesmo não tendo 

um tamanho significativo, e apesar de aparentarem ser meros apliques, 

possuem propriedades formais que contrastam com o corpo da edificação, o 

que lhes confere uma significativa força plástica. 

Existe uma diferença de cor e textura entre a estrutura aparente e as 

massas adicionadas na coluna de esquadrias. Mesmo após aplicação de 

cerâmica branca no corpo da edificação, os elementos adicionais continuam a 

caracterizar fortemente o edifício. 
 

• Articulação da Forma 

As arestas da edificação formam quinas retas, definindo o volume 
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fechado do prisma da edificação. 

 

• Organização da Forma 

A partir do eixo central do edifício, existe uma simetria perfeita entre os 

dois lados da edificação, com os mesmos elementos que são repetidos em 

ambos os lados. Na parte posterior a posição central da circulação vertical 

também corrobora com a simetria do resultado final do edifício, estabelecendo 

um conjunto equilibrado na distribuição de seus elementos. 

 

5.8 EDIFÍCIO ESMERALDA 

 

Ano do Projeto: 1979 Arquiteto:não identificado 

Rua Afonso Pena, 1199, Tirol Construtora: Inocoop 

 

  

Foto 18 - Fachada sul do Edifício Esmeralda 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 19 - Fachada norte do Edifício 
Esmeralda 
Fonte: O autor (2004). 

 

 

• Implantação e prescrições urbanísticas 

O lote retangular é localizado no meio da quadra. Suas duas testadas 

menores dão para logradouros. A volumetria segue à forma retangular e 

alongada do lote. O programa de seis apartamentos por andar se resolve numa 

configuração em “H”. A distribuição destas unidades habitacionais contribui 

para a definição da volumetria alongada do edifício. A implantação do edifício 

respeita com folga os recuos mínimos estabelecidos pela legislação.  
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Figura 32 - Implantação a partir de levantamento do autor. 
Fonte: o autor. 

 

 

• Transformação da Forma 

A volumetria inicial se resolve pela adição de três volumes. O volume 

das escadas e os volumes alongados dos apartamentos. Sobre suas fachadas 

mais longas, consideradas principais, encontramos três séries de volumes 

adicionados em balanço. As duas séries posicionadas próximas às 

extremidades dos prismas são iguais em dimensões; a que encontramos ao 

lado do eixo vertical da edificação é um pouco menor. Ao lado destas colunas 

de varandas encontramos diversos frisos verticais, entre eles alguns que 

pertencem à estrutura vertical. 

Ainda sobre o volume dos apartamentos, nas arestas que definem a 

fachada posterior, mais precisamente dentro do “H”, encontramos duas 

subtrações. 

Quando da sua última reforma, a edificação recebeu revestimento 

cerâmico. Nesta ocasião foram acrescentados os “frontões” sobre as fachadas 

principais. Esta operação altera significativamente a volumetria externa, 

modificando o antigo formato da “caixa” original. Sobre as cores e texturas dos 

revestimentos atuais, não podemos afirmar se estas correspondem às 

originalmente utilizadas, nem se foram aplicadas sobre os mesmos elementos 

arquitetônicos. 

A maneira como as cores são aplicadas atualmente, sobre os volumes 

em balanço, ressalta estes elementos no conjunto das fachadas. A instalação 
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de esquadrias nestas varandas, anula a percepção da adição de pequenos 

volumes e reforça a leitura de uma só parte volumétrica adicionada.  

 

• Articulação da Forma 

Nas extremidades das fachadas principais, o tratamento das arestas 

define planos ligeiramente deslocados do limite do corpo principal. O 

deslocamento dos planos apesar de não ser acentuado por cores, interrompe, 

sobre a fachada principal, o alongamento do volume. Nas fachadas posteriores 

e na circulação vertical as arestas formam volumes fechados com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

A edificação apresenta simetria na fachada mais estreita, mas não é 

simétrica na sua fachada maior, que é dividida de modo desigual pelas colunas 

de varandas. A repetição de elementos iguais confere estabilidade e o 

conseqüente equilíbrio deste edifício.  
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6 DÉCADA DE 1980 
 

6.1 EDIFÍCIO PIRANGI 

 

Ano do Projeto: 1980 Arquiteto: Hiran César,Gil Peres e Marizo Vitor 
 

Rua Jerônimo Eiro, 1286, Tirol Construtora: Scala Serviços e Administração Ltda 

 

   
Foto 20 - Vista da rua 
Jerônimo Eiro 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 21 - Fachada lateral do 
Edifício Pirangi 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 22 - Fachada posterior 
do Edifício Pirangi 
Fonte: O autor (2003). 

 
 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O terreno de esquina possui uma geometria aproximadamente 

quadrada. O edifício encontra-se implantado nos limites do seu duplo recuo 

frontal, observando as possibilidades de balanço estabelecidas pela legislação. 

Esta opção afasta o volume inicial das testadas posteriores e dá liberdade para 

desenvolver uma volumetria mais trabalhada. O número de unidades 

habitacionais possíveis, colocadas uma por pavimento, define a altura do 

prisma. 
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Foto 23 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 24 - Planta baixa pav. tipo. 
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

• Transformação da Forma 

A volumetria da edificação é resultado da união de dois volumes 

prismáticos de tamanhos diferentes. O maior deles sofre transformações tanto 

subtrativas, quanto aditivas e é alterado pela combinação de escavação e 

adição de volumes em balanço.  

Sobre a fachada leste, uma subtração que faz um recorte na planta, 

permite a adição da coluna de varandas, produzidas pela combinação de 

escavação e adições em balanço. Destas operações resultavam dois volumes. 

Um volume “cheio” cujas pequenas subtrações geram uma coluna vertical, com 

faces rotacionadas e de cor distinta do volume inicial. O volume da direita se 

configura pela série de varandas. Originalmente, o efeito de cheios e vazios era 

predominante nesta coluna de varandas. O preenchimento dos vazios por 

esquadrias alterou esta relação, configurando agora um volume fechado, que 

deu mais peso à coluna e aproximou sua silhueta à das edificações mais 

recentes. Este volume ganha ainda mais força devido ao uso de textura e cor 

diferentes das usadas no volume principal. 

O volume menor é visualmente “separado” do primeiro por duas 

subtrações. A subtração sobre a fachada norte é associada a uma escavação 

que produz uma varanda recuada. Nele se integrada a circulação vertical. Sua 

fachada leste, voltada para rua Pe. Anchieta, tem seu plano de fechamento 

trabalhado com um painel composto por retângulos horizontais de cor amarela. 

Estes, definidos pela diferença de cor e textura entre eles, são deslocados de 
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maneira alternada a cada pavimento, formando um jogo dinâmico. No alto, este 

volume sofre uma subtração acima da linha de uma aparente platibanda. A 

existência de brises sobre este mesmo plano enriquece a variação das 

propriedades da forma deste volume, pois oferece além do jogo de formas e 

cores, texturas variadas.  

A estrutura horizontal aparece de forma intermitente, sendo deixada 

aparente, destacada dos planos de fechamento. Na fachada leste é 

interrompida pelas adições, na fachada norte pelas aberturas. No volume que 

contém a circulação vertical, a estrutura não aparece em todas as faces. Na 

face onde encontramos o painel de retângulos amarelos, ela é usada para 

marcar a alternância das figuras a cada andar. 

  
 

 
 

Figura 33 – Transformações da forma, 
subtrações 
Fonte: O autor. 

Figura 34 – Transformações da forma, 
adições. 
Fonte: O autor. 

Figura 35 – Ilustração da interpenetração. 
Fonte: O autor. 
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• Articulação da Forma 

No volume menor e na face voltada para o norte, as arestas destacam 

os planos de fechamento. A presença de aberturas destaca ainda mais o 

deslocamento destes planos. As demais arestas definem volumes fechados 

com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

Em relação aos seus eixos não existe uma simetria. Os elementos são 

diferentes em todos os lados da edificação, o que denota a clara intenção dos 

projetistas de criar um jogo dinâmico na edificação. Observando-se a fachada 

leste, podemos considerar que, atualmente, o volume das varandas se equivale 

ao volume “cheio”, o que não ocorria anteriormente. O mesmo ocorre em 

relação à fachada norte, onde o volume menor, tem um pano “cego” que 

desequilibra, ou pelo menos se contrapunha com a face integrada pela coluna 

de varandas. 
 

6.2 EDIFÍCIO ANA TERRA 

 

Ano do Projeto: 1980 Arquiteto: Ubirajara Galvão 

Av. Getúlio Vargas, 550, Petrópolis Construtora: CHILA Incorporação 

 

  
Foto 25 - Fachada posterior do Edifício Ana 
Terra 
Fonte: o autor (2003). 

Foto 26 - Fachada frontal do Edifício Ana 
Terra. 
Fonte: o autor (2003). 
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• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O edifício é implantado paralelo aos lados de um lote retangular, nos 

limites dos recuos laterais exigidos pelas prescrições urbanísticas, mas bem 

recuado nos seus limites frontal e de fundos. 
 

 

 
Figura 36 - Implantação, a partir do original do Arquivo Público 
Municipal 
Fonte: O autor. 
 

  
Foto 27 - Pl. baixa pavimento tipo.  
Fonte: Arquivo público Municipal (2003). 

Foto 28 - Pl. baixa pavimento de cobertura.  
Fonte: Arquivo público Municipal (2003). 

 

 

• Transformação da Forma 

As adições significativas são os volumes em balanço na fachada voltada 

para o logradouro e o volume em balanço da cobertura. As varandas têm 

tamanhos diferentes, uma série mais larga e outra mais curta. A posição e a 

distância entre elas, reforçadas pela separação dos pavimentos provocada pela 

estrutura aparente, faz com que a leitura possível de colunas formadas por 

estes elementos não seja tão evidente, mesmo quando levamos em conta suas 

propriedades formais – cores, texturas, formato – idênticas. Também impedem 
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esta leitura os volumes em balanço dos armários, colocados entre as varandas 

em balanço. No alto, a circulação vertical, incorporada ao prisma da edificação, 

juntamente com os locais técnicos definem uma outra importante adição. 

Na fachada lateral encontramos escavações que produzem varandas. 

Pequenas adições de massas formam o peitoril. Atualmente o avanço das 

esquadrias para o plano das fachadas anula o efeito das escavações.  

O prisma da volumetria sofre algumas subtrações. A maior delas, no 

pavimento de cobertura, deixa incompleto o prisma original regular. As outras 

subtrações situam-se na fachada posterior e na fachada voltada para o poente. 

Nesta última, as subtrações, juntamente com o recuo da alvenaria ao lado da 

escada, dividem a fachada em três colunas. A coluna central, onde se localiza 

a circulação vertical, por sua vez, está subdividida em partes. Esta divisão é 

provocada pelo deslocamento dos planos de fechamento, sendo reforçada pela 

aplicação de uma cor diferente na parte recuada. A interrupção destas colunas 

em alturas diferentes, seja por resultado da subtração na cobertura, seja por 

aberturas ou pela continuação da circulação vertical, distingue as colunas. 

No corpo do edifício a estrutura horizontal aparente é claramente 

destacada dos fechamentos. Um leve deslocamento entre os dois e suas cores 

distintas fazem a diferença. Esta mesma faixa aparente corta os armários em 

balanço. 

 

Figura 37 – Transformações 
da forma, adições e 
subtrações 
Fonte: O autor. 

Figura 38 – Transformações 
da forma, Adições de 
volumes. 
Fonte: O autor. 

Figura 39 – 
Transformações da forma, 
subtrações. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 
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Praticamente todas as arestas, inclusive as produzidas por subtrações 

definem volumes fechados, de quinas retas. Em uma única aresta estes planos 

não se encontram dando lugar a adição de um volume em balanço com uma 

abertura, o que separa os planos numa das esquinas do edifício. 

 

• Organização da Forma 

A fachada poente, onde encontramos a circulação vertical é a que mais 

se aproxima de uma perfeita simetria vertical, se considerarmos as três colunas 

produzidas pelas subtrações. Esta simetria é ligeiramente perturbada pela 

adição dos volumes em balanço e pela distribuição desigual do número de 

aberturas.   As escavações deslocadas em relação ao eixo vertical da 

edificação impedem a leitura de sua simetria. Encontramos como elementos 

repetitivos os diversos volumes em balanço distribuídos nas fachadas. O 

elemento singular é representado pela adição do volume em balanço na 

cobertura, que reforça a posição hierarquicamente diferenciada da unidade 

habitacional neste pavimento. 
 

 

Figura 40 – transformações da forma, detalhes. 
Fonte: O autor. 
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6.3 EDIFÍCIO IPÊ 

 

Ano do Projeto: 1980 Arquiteto: Sami Elali 

Rua Major Laurentino Morais, 1222, Barro Vermelho Construtora: G 5 Planejamentos Execuções Ltda. 

 

  
Foto 29 - Vista da rua Major Laurentino 
Morais. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 30 - Fachada posterior do Edifício Ipê. 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O terreno no meio da quadra, tem apenas 1 metro de diferença entre os 

seus lados. Nesta geometria bem próxima do quadrado, está implantado um 

volume retangular. O programa de uma unidade habitacional por pavimento 

está contido em num paralelepípedo com doze pavimentos de altura. A 

diferença entre o tamanho da base da edificação e o tamanho do lote permite 

que o volume não sofra influência dos recuos obrigatórios, deixando o autor 

livre para interferir no volume. 
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Foto 31 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

  
Foto 32 - Planta baixa pav. tipo-par.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 33 - Planta baixa pav. Tipo-impar.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

 

• Transformação da Forma 

O volume retangular inicial é transformado por adições e subtrações. 

Nas extremidades do volume principal temos duas subtrações. Duas voltadas 

para o logradouro e duas voltadas para os fundos. Além do volume produzido 

pela subtração ao lado esquerdo da edificação, uma outra parte é subtraída na 

altura do pavimento de cobertura. 

Na fachada frontal temos adições de volumes em balanço em conjunto 

com escavações. Justapostas a estes balanços, encontramos pequenas 

massas que se alternam com a mudança de pavimentos. A estrutura horizontal 

destas varandas tem tratamento de cor e textura diferentes do tratamento do 
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peitoril. A estrutura se prolonga até atingir os limites do volume do qual fazem 

parte, demarcando as divisões dos pavimentos, formando faixas contínuas 

movimentadas. 

Na parte posterior da edificação temos a adição de dois outros volumes 

que se interpenetram. O mais alto deles é o da escada que abraça o volume 

dos serviços que por sua vez abraça o volume principal. O volume da escada é 

bem marcado pela diferença de cor em relação aos outros. 

O pavimento de cobertura se destaca os demais pela subtração que 

gera um terraço com pergolado, atualmente fechado com esquadrias, e pelo 

prolongamento da platibanda em direção ao logradouro. Esta operação, 

juntamente com os volumes em balanço abaixo dela, confere tamanha 

importância ao volume ao qual pertence, que o volume vizinho parece uma 

adição. 

 

• Articulação da Forma 

No volume principal, somente na parte avançada, as arestas destacam 

os planos de fechamento. Nos demais casos as arestas definem volumes 

fechados com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

As diferenças das porções subtraídas e o deslocamento do volume da 

escada, impedem a obtenção de uma simetria na volumetria externa da 

edificação. Entretanto, o trecho da fachada voltado para a rua dá a impressão 

de simetria, devido à posição central dos volumes em balanço, alternados à 

direita e à esquerda de um eixo vertical posicionado um pouco mais à esquerda 

da volumetria da edificação.  
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6.4 EDIFÍCIO PARQUE DAS MANGUEIRAS 

 

Ano do Projeto: 1980 Arquiteta: Leila Vasconcelos 

Rua Padre Anchieta, 192, Bairro Rocas Construtora: Construtora Nacional Ltda. 

 

  
Foto 34 - Edifício parque das mangueiras: 
Vista da rua Gal Gustavo de Farias. 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 35 - Edifício parque das mangueiras: 
Vista da rua Altamira. 
Fonte: O autor (2002). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

A implantação do programa de quatro apartamentos por andar se 

resolve numa configuração em “H”. As dimensões do terreno permitem que a 

volumetria da edificação se posicione no lote com distancias acima das 

exigidas como recuos mínimos. Esta volumetria inicial não sofre interferências 

das prescrições urbanísticas, resultando do arranjo do programa em planta e 

do número de pavimentos. 
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Foto 36 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 37 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

• Transformação da Forma 

A edificação se configura como dois volumes unidos por um terceiro 

volume que contém a circulação vertical. Os dois primeiros volumes recebem 

várias adições nas fachadas voltadas para o logradouro e para os fundos do 

lote. Outra operação marcante é a combinação de escavações com volumes 

em balanço que ocorre nas fachadas laterais. Estas operações resultam em 

varandas que, em parte são recuadas, em parte são em balanço e recebem 

pequenas massas adicionadas. No tocante às escavações, o avanço das 

esquadrias feito posteriormente anula o efeito outrora existente. 

Nas faces voltadas para o logradouro e para os fundos do lote, as 

adições têm a mesma cor que os fechamentos. Nas fachadas laterais, no 

entanto, todas as operações de escavação e adição recebem cor diferente dos 

planos de fechamento dos volumes principais. Este tratamento foi 

recentemente alterado, como vemos nas fotos. 

Sobre os volumes principais da edificação, a estrutura horizontal é 

deixada aparente, acrescentando expressão de horizontalidade, enquanto as 

adições de frisos verticais na outra fachada se contrapõem a essa expressão. 

Dependendo do ponto de vista, o volume da circulação vertical tem 

pouca presença na volumetria do edifício. 
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Figura 41 – Transformações da forma, adição 
de Volumes. 
Fonte: O autor. 

Figura 42 – transformação da forma, 
detalhes. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

O tratamento dado às arestas configura planos soltos dos volumes nos 

quatro cantos externos da volumetria. Já nos cantos internos e no volume da 

circulação vertical, as arestas formam volumes fechados, de quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

Existe nesta edificação de razoável elaboração formal a predominância 

de simetria e equilíbrio na sua volumetria externa, de linhas econômicas e 

rígidas. Encontramos como elementos repetitivos os diversos volumes em 

balanço distribuídos e massas nas fachadas, onde não se pode perceber 

nenhum elemento singular, destacado dos demais. 
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6.5 EDIFÍCIO VILA FLOR 

 

 

Ano do Projeto: 1981 Arquiteto: Moacyr Gomes 

Rua Apodi esquina com Av. Rodrigues Alves Construtora: não identificada 

 

  
Foto 38 - Edifício Vila Flor: Vista da rua 
Apodi. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 39 – Edifício Vila Flor: Vista da Av. 
Rodrigues Alvesl 
Fonte: O autor (2003). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote aproximadamente quadrado e de esquina foi utilizado no limite 

dos seus recuos mínimos nas duas testadas voltadas para os logradouros, com 

o edifício se desenvolvendo paralelo ao lote. O volume da edificação fica livre 

em relação aos recuos mínimos nas outras faces, dando maior liberdade ao 

arranjo dos volumes voltados para os lados internos do lote. Esta implantação 

resulta em uma volumetria aproximadamente em forma de “L”. Não havendo 

restrições em relação ao número de pavimentos, o número de unidades 

habitacionais responde pelo gabarito da edificação. 
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Foto 40 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 41 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

• Transformação da Forma 

A volumetria inicial em “L” é transformada por uma adição de volumes 

em balanço no encontro das fachadas voltadas para os logradouros, esta é a 

intervenção mais marcante na edificação. Outras adições ocorrem 

respectivamente na face leste, voltada para a av. Rodrigues Alves, e na 

fachada lateral interna, formando dois corpos verticais voltados ao volume do 

edifício. 

No alto do volume principal há uma adição de massa que resulta na 

platibanda que coroa a edificação. As transformações aditivas na sua maioria 

não recebem tratamento diferenciado do volume principal. As exceções são a 

volumetria em balanço das varandas, cuja estrutura horizontal é aparente, e a 

adição na fachada voltada para a rua Rodrigues Alves. 

As subtrações transformam as extremidades do “L” na face externa, 

voltada para a rua Rodrigues Alves e na face interna na outra extremidade. 

Nesta mesma extremidade encontramos a circulação vertical integrada ao 

volume principal, destacando-se deste pela altura. 
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Figura 43 – 
Transformações da forma, 
adições volumétricas 
Fonte: O autor. 

Figura 44 – 
Transformações da forma, 
adições de volumetrias. 
Fonte: O autor. 

Figura 45 – 
Transformações da forma, 
detalhes. 
Fonte: O autor. 

Figura 46 – Detalhes da varanda. 
Fonte: O autor. 

Figura 47 – Acabamentos da varanda. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Observando as articulações entre os planos de fechamento constatamos 

que todas as arestas determinam volumes fechados com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

Não encontramos simetria na edificação, considerando-se os eixos de 

cada uma das pernas do “L”. No entanto em relação a um possível eixo 

diagonal, temos uma simetria relativa, dada a proximidade das dimensões dos 

volumes que formam o “L”. 
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A repetição das varandas em balanço marca significativamente a 

silhueta da edificação quando vista a partir do cruzamento dos logradouros. 

Esta coluna de volumes em balanço na esquina da edificação traz para si o 

ponto focal do edifício, deslocando a atenção para a direita ou para a esquerda, 

dependendo da posição do observador, o que pode sugerir a noção de 

desequilíbrio intencional da composição do edifício. 

Ressaltemos neste edifício a valorização da esquina do terreno, 

especialmente pela preocupação com a solução plástica do canto da 

edificação.  
 

6.6 EDIFÍCIO PRUDENTE DE MORAES 

 

Ano do Projeto: 1986 Arquiteto:  
 

Av. Prudente de Moraes, 498, Tirol Construtora: 

 

  
Foto 42 – Edifício Prudente de Moraes: 
Vista da Av. Prudente de Moraes fachada 
norte. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 43 - Edifício Prudente de Moraes: 
Vista da Av. Prudente de Moraes fachada 
sul 
Fonte: O autor (2003). 

 

• Implantação e prescrições urbanísticas 

O terreno de esquina possui geometria aproximadamente quadrada. O 

edifício encontra-se implantado nos limites do seu duplo recuo frontal, 

observando as possibilidades de balanço estabelecidas pela legislação. O 

volume prismático acompanha a forma do lote. O número de unidades 

habitacionais, neste caso uma unidade por pavimento, define a altura do 

prisma. 
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Figura 48 - Implantação, a partir do 
levantamento ”in loco” realizado pelo autor 
Fonte: O autor. 

 

• Transformação da Forma 

O volume é resultado da união de dois prismas de tamanhos diferentes 

numa configuração em “L”. As duas pernas deste volume correspondem 

respectivamente ao setor de serviços, a menor, e ao setor social, a maior. O 

volume maior sofre transformações subtrativas, aditivas e uma combinação de 

escavação e adição de volumes em balanço. No encontro das fachadas norte e 

leste a combinação de subtração e adição de volumes em balanço, gera uma 

“coluna” de varandas. À direita e à esquerda desta série vertical de varandas, 

temos duas adições. Estas adições são formadas por dois volumes 

interrompidos por aberturas na altura de cada pavimento. Este corte ou 

interrupção no sentido horizontal, contribui para causar o efeito visual de 

empilhamento deste conjunto de pequenos volumes. Ainda sobre esta fachada, 

na extremidade oposta da “coluna” de varandas, temos o volume da circulação 

vertical adicionado por interpenetração ao corpo principal do edifício. Sobre as 

fachadas, mais duas adições alteram a silhueta da volumetria externa. 

A expansão da platibanda para além do seu corpo principal coroa de 

maneira parcial o edifício. No alto, ela arremata os volumes adicionadas. A 

perfuração parcial desta massa alivia seu peso. 

A silhueta externa da edificação é fortemente marcada pela “coluna” de 

varandas. Sua cor clara em relação ao corpo principal do edifício revela ainda 

mais a sua importância. 
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Figura 49 – Transformações da forma, 
volume básico. 
Fonte: O autor. 

Figura 50 – Transformações da forma, 
adição de volumetrias. 
Fonte: O autor. 

Figura 51 – Adições detalhes. 
Fonte: O autor. 

Figura 52 – Transformações da forma, 
detalhes. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 53 – Transformações da forma, adição com interpenetração. 
Fonte: O autor. 
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• Articulação da Forma 

Na extremidade do “L”, sobre a fachada leste, encontramos uma aresta 

que define um volume decomposto nos seus planos, o deslocamento muito 

sutil dos planos dificulta a percepção desta solução. Todas as demais arestas 

definem volumes. 

 

• Organização da Forma 

Em relação aos eixos verticais de cada um dos volumes que compõem o 

edifício não encontramos simetria. A diferença de tamanho entre os volumes já 

impossibilita isto. Além do mais, os volumes adicionados ao lado das varandas 

têm a mesma forma, porém, seus tamanhos diferem. Os elementos são 

diferentes de ambos os lados. Observando-se a partir de um eixo diagonal, as 

fachada norte e leste podemos considerar a existência de um certo equilíbrio 

provocado pela semelhança entre os volumes adicionados na vizinhanças das 

varandas.  
 

6.7 EDIFÍCIO JACUMÃ 

 

Ano do Projeto: 1986 Arquiteto: Moacyr Gomes 

Av. Senador Salgado Filho, Lagoa Nova Construtora: Domus construções Ltda. 

 

  
Foto 44 - Fachada frontal do edifício 
Jacumã. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 45 - Fachada posterior do edifício Jacumã. 
Fonte: O autor (2003). 

 



 

 

113

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote de esquina, irregular e de grandes dimensões não interfere no 

resultado volumétrico da edificação. Suas dimensões generosas anulam as 

interferências dos recuos e permitem a implantação de qualquer volumetria 

construída. No entanto, a edificação se desenvolve como um prisma estreito, 

de base retangular, colocado paralelo e próximo ao limite da rua principal. Este 

volume é decorrente sobretudo da distribuição do programa em planta, com 

oito unidades por pavimento, distribuídas linearmente.   
 

  

Foto 46 - Implantação.  
Fonte: Domus construções Ltda. (2003). 

Foto 47 - Det. fachada.  
Fonte: Domus construções 
Ltda.(2003). 

 

 

 
Foto 48 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Domus construções Ltda. (2003). 
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• Transformação da Forma 

As principais operações efetuadas sobre o volume de “paralelepípedo 

magro” desta edificação são escavações na fachada frontal que formam as 

varandas, a adição do volume da caixa de escada, os diversos volumes 

horizontais das circulações na fachada posterior e a platibanda em balanço. Na 

fachada frontal, as varandas dos apartamentos são formadas a partir de 

escavações de forma circular semelhantes a uma folha ou um olho. Estas 

escavações, compostas duas a duas, acompanhadas lateralmente por janelas 

estreitas, são compostas na fachada de modo ritmado, formando quatro 

colunas verticais de perfuração. 

A fachada posterior é muito mais rica em termos de movimentação 

volumétrica, pois os balanços das circulações horizontais de cor clara, formam 

uma trama que contrasta com a força do corpo escuro da circulação vertical. 

No topo da edificação, uma laje plana é colocada em balanço sobre todo 

o perímetro da edificação abaixo. 

Nas fachadas mais estreitas, faixas de pintura de cores diferentes 

acentuam ainda mais a estreiteza da fachada e a direção vertical. 
 

 

Figura 54 - Transformações da forma, 
adições e subtrações. 
Fonte: O autor. 

Figura 55 – Transformações da forma, 
trabalho sobre a volumetria. 
Fonte: O autor. 
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Figura 56 – Transformações da forma, trabalho sobre a 
volumetria, detalhes. 
Fonte: O autor. 

 

 

• Articulação da Forma 

 Neste edifício, a solução operada sobre as esquinas forma cantos em 

ângulos retos, definindo volumes fechados. 

• Organização da Forma 

 A fachada posterior da edificação se organiza de modo simétrico tendo 

como eixo a caixa de circulação vertical no centro da edificação. A fachada 

frontal também é simétrica, entretanto não existe um eixo marcado, apenas 

imaginário. 

 O elemento singular do edifício é a laje de cobertura, que interrompe o 

crescimento vertical da edificação. Como conseqüência do crescimento da 

simetria do edifício e da volumetria simples, se estabelece nesta edificação a 

sensação de equilíbrio. 
 

 

6.8 EDIFÍCIO ALMANARA 
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Ano do Projeto: 1986 Arquiteto: Sami Elali 

Av. Getúlio Vargas, 782, Petrópolis Construtora: Construtora G5 

 

  
Foto 49 – Edifício Almanara: Vista da Av. 
Getúlio Vargas. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 50 - Edifício Almanara: Fachada 
posterior. 
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote comprido e estreito impõe, pelas exigências de recuos, um 

volume inicial que se define pelo aproveitamento máximo do perímetro de 

construção determinado pelos recuos obrigatórios. 

 

 
Figura 57 - Implantação, a partir do levantamento ”in loco” 
realizado pelo autor. 
Fonte: O autor. 
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• Transformação da Forma 

O volume inicial sofre uma transformação dimensional de alongamento 

no sentido frente-fundos do lote. Do ponto de vista do logradouro, a volumetria 

é bastante alta em relação à sua largura. 

A combinação de escavações e volumes em balanço, feita de maneira 

alternada na fachada frontal, é o que mais caracteriza a silhueta externa da 

edificação quando a observamos a partir da rua. As diversas varandas se 

encaixam entre duas lajes que fazem a base e o teto desta sobreposição. 

Acima delas, vê-se o pergolado que protege o terraço do pavimento de 

cobertura. 

Por trás desta torre de varandas, o volume sofre algumas 

transformações subtrativas em conseqüência das exigências de recuos 

diferenciados para áreas principais ou áreas secundárias. Em conseqüência 

disto encontramos várias escavações na face sul da edificação. Na fachada 

norte, temos uma subtração e uma adição de volume que se conjuga por 

interpenetração com o volume principal. Na fachada oeste, encontramos a 

combinação de uma subtração com volumes em balanço. 

 

 

Figura 58 – transformação da forma. 
Fonte: O autor. 
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• Articulação da Forma 

Na fachada voltada para o logradouro, as arestas são definidas por 

planos conjugados com aberturas que acompanham verticalmente todos os 

pavimentos.  O mesmo ocorre nas escavações da fachada sul. As demais 

arestas da edificação definem volumes fechados com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

A torre de varandas é simétrica e equilibrada em relação ao eixo 

longitudinal da edificação. Em relação ao eixo transversal, a visão a partir do 

sul revela uma simetria parcial, se não considerarmos o volume das varandas. 

Em relação à fachada norte, o volume da circulação vertical procura equilibrar-

se com o conjunto de varandas sobrepostas. 

 

6.9 EDIFÍCIO VARANDAS DO ATLÂNTICO 

 

Ano do Projeto: 1986 Arquiteto: Nasser Hissa 

Av Getúlio Vargas, 566, Petrópolis Construtora:Construtora Flor 

 

  
Foto 51 - Edifício Varandas do Atlântico: 
Vista da Av. Getúlio Vargas 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 52 - Edifício Varandas do Atlântico: 
Fachada posterior 
Fonte: O autor (2003). 
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• Implantação e prescrições urbanísticas 

O terreno de esquina possui geometria trapezoidal. O edifício se afasta 

dos limites do lote obedecendo aos recuos estabelecidos. A edificação se 

desenvolve com relativa folga dentro do perímetro de ocupação máximo 

estabelecido. A volumetria se insere no terreno de modo paralelo a dois de 

seus lados, formando um prisma de base retangular que guarda uma unidade 

habitacional por pavimento. 

 

 

• Transformação da Forma 

O prisma de base retangular sofre duas adições importantes. Sobre a 

fachada principal, voltada para avenida Getúlio Vargas, temos a adição dos 

volumes em balanço. Esta adição contínua, que percorre quase toda extensão 

da fachada, apresenta diferentes profundidades. Inicialmente profunda, recua 

aproximando-se do corpo principal da edificação. A cor das varandas se aplica 

à toda a fachada principal. A diferença de textura é que a diferencia do 

tratamento do volume no encontro das fachadas norte e sul e do resto do 

volume principal. A cor deste volume repercute na varanda através de uma 

faixa horizontal que marca a mudança de textura no peitoril. 

Sobre a fachada posterior temos a adição das áreas de serviço e do 

volume da circulação vertical. Duas outras adições encontram-se sobre as 

fachadas laterais menores. Um volume fechado sobre a fachada lateral interna 

e uma adição de massa, correspondente a uma jardineira, sobre a segunda 

  
Foto 53 – Implantação 
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 54 - Planta Baixa Pavimento Tipo  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 
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fachada frontal. 

 

• Articulação da Forma 

Praticamente todas as arestas deste quase paralelepípedo definem 

volumes fechados. Apenas na adição sobre a fachada lateral interna, a 

presença das aberturas libera o maior dos planos deste volume. 

 

• Organização da Forma 

A partir do eixo vertical, considerando-se a divisão do volume provocada 

pelo recuo da varanda e pelo tratamento diferenciado das extremidades, não 

há simetria.  

 

6.10 EDIFÍCIO EVERTON CORTEZ 

 

Ano do Projeto: 1986 Arquiteto: Gil Peres, Hiran César 
 

Rua Trairí, 581, Petrópolis Construtora: AE Engenharia 

 

 
Foto 55 - Edifício 
Everton Cortez: Vista 
da rua Trairí. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 56 - Edifício 
Everton Cortez: 
Fachada posterior 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 57 - Edifício Everton Cortez: 
Detalhe da cobertura. 
Fonte: O autor (2003). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O terreno localizado no meio da quadra possui formato retangular. A 

implantação segue as prescrições do plano de 1984, ocupando o máximo 

possível de construção. A volumetria é, portanto, conseqüência do maior 
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aproveitamento possível deste perímetro. O programa de duas unidades 

habitacionais por pavimento se distribui no sentido longitudinal do terreno. A 

altura é determinada pela distribuição destas unidades em 10 pavimentos tipo. 

 
Figura 59 - Implantação, levantamento realizado in 
loco pelo autor. 
Fonte: O autor. 

 

• Transformação da Forma 

A Volumetria prismática sofre transformações aditivas e subtrativas. Na 

fachada leste são adicionados volumes em balanço nos lados do seu eixo 

vertical. O fechamento parcial destes volumes com esquadrias altera a 

percepção das partes adicionadas, criando agrupamentos de pequenos 

volumes alternados e quebrando a leitura inicial das suas colunas de varandas 

adicionadas. Encontramos, sobre a mesma fachada, duas faixas pintadas na 

cor ocre que subdivide o volume principal verticalmente.  

Sobre a face sul temos uma subtração, cujo vazio criado é parcialmente 

ocupado pela adição de volumes em balanço. Neste caso, os volumes em 

balanço são menores que os da fachada norte. Na fachada oeste, está 

adicionado o volume da circulação vertical que se destaca pela altura e pode 

ser visto a partir de vários pontos de vista. Todas estas adições são tratadas 

com cor diferente do volume principal e se destacam deste. 

A estrutura horizontal é deixada aparente, também recebendo uma cor 

diferente dos fechamentos. Na fachada leste esta estrutura não contorna o 



 

 

122

volume, é interrompida na altura da sua aresta. 

No pavimento de cobertura temos uma transformação aditiva de um 

volume que encerra a série de varandas em balanço. Ao lado deste, vemos a 

subtração que reduz, horizontalmente, o tamanho do pavimento de cobertura. 

• Articulação da Forma 

Nas fachadas paralelas ao logradouro, frente e fundos do lote, na face 

direita do volume, a articulação dos planos define arestas que sutilmente 

ultrapassam os limites do volume principal e encaixam o plano perpendicular 

da outra fachada servindo também para arrematar a estrutura horizontal 

aparente. O volume da circulação vertical tem os cantos arredondados o que 

ajuda a diferenciá-lo dos outros volumes da composição. Nas outras arestas as 

articulações definem volumes fechados com quinas retas. 

 

• Organização da Forma 

A simetria existe parcialmente na edificação. Sobre a face sul existe uma 

simetria vertical em relação ao eixo que divide transversalmente o volume até 

abaixo do pavimento de cobertura, onde esta simetria é alterada por adição e 

subtração de volumes. Da mesma maneira, sobre a face oeste, a simetria 

existe até encontrarmos o último pavimento. O volume adicionado ao 

pavimento de cobertura é o elemento singular da volumetria geral, que distorce 

o equilíbrio deslocado e compensa a subtração de uma parte do volume do 

último pavimento. 
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7 DÉCADA DE 1990 
 

7.1 EDIFÍCIO ADALGISA ANDRADE 

 

Ano do Projeto: 1990 Arquiteto:não identificado 

Rua Mirabeu Melo, 1988, Candelária Construtora:não identificada 

 

  
Foto 58 – Fachadas Leste e Norte 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 59 – Fachadas Norte e Oeste 
Fonte: O autor (2004). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote quadrado é situado na esquina da quadra. As regras de recuos 

são utilizadas de maneira a se obter o perímetro máximo dentro do que 

permitem os recuos do plano diretor de 1984. A forma do terreno e o 

aproveitamento máximo, aliados ao reduzido número de unidades possíveis, 

gera um prisma de base quadrada e nove pavimentos, com pouca altura em 

relação ao perímetro do pavimento tipo. 
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Foto 60 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 61 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

• Transformação da Forma 

A silhueta da edificação é dominada pela escavação operada na aresta 

que faz a esquina do lote. Os elementos adicionados são volumes em balanço, 

combinados com escavações de um lado, e um volume cilíndrico do outro, 

além do plano que marca a esquina. O elemento cilíndrico sofre, no alto, uma 

subtração que o interrompe do modo inclinado. Todos os elementos 

adicionados recebem tratamento diferenciado em relação ao corpo principal do 

volume. As adições são revestidas de granito preto e o corpo principal é 

branco. 

Na fachada posterior encontramos uma subtração que revela o volume 

da circulação vertical. Esta também preta, encontra-se no interior do corpo da 

edificação. 

Podemos claramente decompor a edificação em quatro volumes 

principais: os volumes formados pelas varandas nas esquinas, a circulação 

vertical e o corpo branco que se interpenetram, e por fim o cilindro adicionado 

ao corpo branco. 
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Figura 60 – Transformações volumétricas. 
Fonte: O autor. 

Figura 61 – Transformação da forma. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Excetuando-se a aresta da esquina, marcada pela adição de um septo 

vertical que divide a varanda na diagonal do terreno, o tratamento dado aos 

outros cantos define volumes fechados de quinas retas.  

• Organização da Forma 

O plano vertical que define a esquina divide a edificação em partes 

iguais gerando duas fachadas principais. A partir deste eixo diagonal, ou de 

qualquer outro ponto, a composição apresenta simetria relativa, mas pode-se 

dizer que suas massas de cores clara e escura se equilibram à medida que os 

volumes se interpenetram.  

Os elementos repetidos são as varandas em balanço, todas alinhadas e 

nas mesmas cores e texturas. O volume cilíndrico é o elemento singular da 

composição que vem acentuar a assimetria do edifício. Observamos também, 

uma clara diferença de tratamento entre as fachadas contíguas aos 

logradouros e as fachadas posteriores o que denota a maior importância das 
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primeiras.  
 

 
 

Figura 62 – Organização da forma. 
Fonte: O autor. 

Figura 63 – Organização da forma. 
Fonte: O autor. 

 

 

7.2 EDIFÍCIO SAN LORENZO 

 

Ano do Projeto: 1992 Arquiteto: Ronald de Góes 

Av. Antônio Basílio, 3784, Lagoa Nova Construtora: Construtora Montana 

 

  
Foto 62 - Edifício San 
Lorenzo: Fachada frontal.  
Fonte: O autor (2004). 

Foto 63 - Edifício San 
Lorenzo: Vista lateral. 
Fonte: O autor (2004). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O edifício é implantado paralelo a três lados de um lote trapezoidal, de 

modo central, com certa margem em relação aos recuos exigidos pelas 
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prescrições urbanísticas. Como não havia restrições em relação ao número de 

pavimentos, o número de unidades habitacionais e a obediências aos recuos 

progressivos respondem pelo gabarito da edificação, que resulta num 

paralelepípedo alongado. 

 
Foto 64 - Implantação.  
Fonte: Arq. Ronald de Góes (2004). 

 

 
Foto 65 - Planta baixa pav. Tipo.  
Fonte: Arq. Ronald de Góes (2004). 

 

 

• Transformação da Forma 

O prisma inicial, na sua face voltada para leste, sofre uma única 

subtração, localizada na parte posterior do volume. Sobre esta mesma face 

temos uma escavação que determina o início das varandas que contornam a 

quina da edificação. Estas subtrações configuram dois grandes volumes. O 

volume das varandas deveria se caracterizar pela seqüência sobreposta da 

mesma, no entanto a instalação de esquadrias, na maioria delas, fecha a 

escavação anulando o efeito da seqüência vertical de sobreposição destas 
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varandas. O volume contíguo, à esquerda, também sofre escavações que 

criam uma seqüência de faixas horizontais onde se abrigam as aberturas e cuja 

cor preta reforça a continuidade destas com as varandas. Na fachada principal, 

voltada para av. Antônio Basílio, uma nova escavação interrompe as varandas 

para dar lugar ao volume da circulação vertical. A transformação dimensional 

do volume principal, nos seus últimos pavimentos, é bem percebida nas 

fachadas leste e norte. 

A fachada oeste é marcada por uma única grande escavação. O fundo 

de cor distinta fortalece a sua presença e ajuda a diminuir o tamanho e o peso 

do volume. A diferença de cor também é usada para marcar pequenas 

diferenças de nível no plano desta mesma fachada. Do ponto de vista da 

fachada oeste, o volume da circulação vertical destaca-se, em relação à altura, 

do pavimento de cobertura. 

Observando a fachada posterior vemos melhor a subtração da sua 

esquina. A partir da nova aresta criada escavou-se o volume para dar lugar a 

uma nova série de varandas. Do mesmo modo que as varandas da fachada 

principal estas escavações foram preenchidas por esquadrias que anulam o 

efeito da escavação sobre o volume. 

 

• Articulação da Forma 

Todas as arestas da edificação definem volumes fechados, de quinas 

retas. 

 

• Organização da Forma 

As partes da composição não estão dispostas de maneira simétrica em 

relação aos seus eixos. A repetição de elementos aparece nas varandas. O 

elemento singular é o apartamento de cobertura cuja volumetria é um pouco 

maior que o volume principal. 
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7.3 EDIFÍCIO NILZA LOPES 

 

Ano do Projeto: 1994 Arquiteto: Néio Archanjo e Haroldo Maranhão 

Av. Romualdo Galvão, Lagoa Nova Construtora: Tecnart 

 

  
Foto 66 – Edifício Nilza Lopes: Fachada 
frontal. 
Fonte: O autor (2002). 

Foto 67 – Edifício Nilza Lopes: Vista lateral 
Fonte: O autor (2002). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote de geometria lozangular é situado na esquina da quadra. As 

regras de recuos são utilizadas de maneira a se obter o perímetro máximo 

dentro do que permite os recuos do plano diretor de 1984. A forma do terreno e 

o aproveitamento máximo da ocupação, apesar dos doze pavimentos de altura, 

geram um prisma de base quadrada e com pouca altura em relação às 

dimensões da base. As exigências quanto aos recuos determinam algumas 

subtrações e adições como podemos ver na implantação. 
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Foto 68 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 69 – Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

 

• Transformação da Forma 

A silhueta da edificação e bastante marcada pelas adições. No eixo das 

duas fachadas voltadas para os logradouros temos, de um lado os volumes das 

varandas abertas. E em posição simétrica na outra fachada temos um volume 

semelhante ao primeiro, porém com um pano de vidro nas aberturas. Em 

ambos temos pequenas massas curvas adicionadas. 

Três das arestas da edificação são compostas por elementos curvos. 

Um cilindro na esquina, um meio cilindro à esquerda desta e a circulação 

vertical, igualmente curva à direita. Isto define um edifício com três das suas 

quatro quinas arredondas. Os elementos cilíndricos adicionados ao corpo da 

edificação recebem tratamento diferenciado em termos de cores e texturas.  

Nas duas fachadas voltadas para as ruas, o edifício possui dois corpos 

retangulares de cor azul, adicionados ao volume principal da edificação. Estes 

dois corpos são vazados por aberturas, e recebem a adição de jardineiras 

curvas de cor branca. No alto, os volumes azuis sofrem uma perfuração 

circular. 
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Figura 64 – Transformações da forma. 
Fonte: O autor. 

Figura 65 – Transformação da forma, 
adições de massas. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Neste edifício, os volumes curvos são uma presença marcante, 

atenuando a força das esquinas da edificação.  A outras partes do edifício 

possuem arestas em quinas retas, definindo volumes fechados.  

• Organização da Forma 

A edificação é fortemente marcada pela simetria, seja no eixo diagonal 

do terreno em direção à esquina ou nas duas fachadas voltadas para as ruas. 

Pode-se notar a clara intenção de marcar os eixos de simetria, especialmente 

nas fachadas principais onde os corpos de cor azul recebem a perfuração 

circular, elemento singular, que marca o eixo central e atua como foco de 

atenção.  

A circulação vertical não é exatamente igual ao volume de varandas na 

esquina devido à ausência de aberturas, no entanto, a aproximação formal foi 

atingida. Observando-se a planta do pavimento tipo, pode-se notar que o 

volume curvo da escada é igual à varanda curva da suíte, enfatizando a 

simetria da edificação no eixo diagonal do terreno. 
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7.4 EDIFÍCIO DALTON CUNHA 

 

Ano do Projeto: 1994 Arquiteto: Carlos Ribeiro Dantas 
 

Av. Alexandrino de Alencar, 1366, Tirol Construtora: não identificada 

 

  
Foto 70 – Edifício Dalton Cunha: vista da 
Av. Alexandrino de Alencar 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 71 – Edifício Dalton Cunha: fachada 
posterior 
Fonte: O autor (2004). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O amplo terreno de geometria próxima retangular está situado no meio 

da quadra. A implantação da edificação é feita a partir dos parâmetros 

definidos pela legislação, considerando-se o recuo progressivo. A volumetria, 

portanto, se desenvolve limitada por estes recuos, salvo em relação à testada 

frontal. Como não havia restrições em relação ao número de pavimentos, o 

número de unidades habitacionais e a obediências aos recuos progressivos 

respondem pelo gabarito da edificação.  
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Foto 72 - Planta baixa pav. tipo 
Fonte: Arquivo público municipal (2003). 
 

 

• Transformação da Forma 

A volumetria externa resulta de algumas pequenas transformações 

subtrativas e uma grande transformação aditiva. Sobre a fachada norte 

encontramos a adição de uma grande varanda em balanço. Esta varanda 

percorre grande parte da extensão da fachada e sua profundidade varia, 

acompanhando o volume principal. O guarda corpo desta varanda tem sua 

altura diminuída em determinados trechos, o que altera a linha horizontal 

evitando a monotonia que poderia caracterizar o conjunto destes elementos. 

Duas outras varandas, bem menores, complementam as adições de 

volumes em balanço, mas estas varandas menores foram fechadas 

posteriormente com esquadrias. Neste edifício as adições são tratadas em cor 

e textura diferentes da cor do volume principal, e nenhum elemento foge a esta 

regra. 

As subtrações ocorrem com mais ênfase sobre a fachada leste, 

enquanto na fachada posterior, encontramos duas pequenas adições. A 

fachada oeste é marcada pela adição de um pequeno volume circular que está 

contido no plano da fachada. Este pequeno volume pára antes de atingir os 

limites do volume principal. 

O volume da circulação vertical, integrado ao volume principal, 

ultrapassa de maneira significativa à altura deste. 
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Figura 66 – Transformação da forma, 
subtração. 
Fonte: O autor. 

Figura 67 – Articulação da forma. 
Fonte: O autor. 

 

 
 

Figura 68 – Articulação da forma. 
Fonte: O autor. 

Figura 69 – Transformação da forma, 
escavações. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Em apenas uma das arestas, no encontro das fachadas norte e oeste, 

os planos são desencontrados. Na maioria dos pavimentos o desencontro dos 

planos é acentuado pelo pano de esquadria vertical. Nos pavimentos 

superiores este plano avança até o alinhamento das varandas e reforça o seu 

efeito de moldura, independente do corpo do edifício. 

 

• Organização da Forma 

Em relação aos dois eixos do volume, a composição volumétrica não 
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apresenta simetria. A desigualdade dos volumes adicionados em balanço, as 

subtrações sobre a porção leste do edifício, o volume circular fora do eixo de 

simetria na fachada oeste e as adições posicionadas a diferentes distâncias na 

fachada sul, sugerem uma leitura dinâmica, que pode ser interpretada como 

desequilibrada. 
 

7.5 EDIFÍCIO SOLAR PARADISO 

 

Ano do Projeto: 1995 Arquiteto: José Carlos de Souza 
 

Rua Prof. Moura Rabelo, 1940, Candelária Construtora: Escol Empresa Construção Ltda. 

 

  
Foto 73 – Edifício Solar Paradiso: vista da 
fachada frontal 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 74 - Edifício Solar Paradiso: vista da 
fachada posterior 
Fonte: O autor (2004). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O edifício fica implantado num terreno regular de esquina para três ruas, 

deslocado para a metade direita do terreno. A edificação obedece aos recuos 

mínimos com folga posicionando-se de modo inclinado em relação ao lado do 

terreno. 
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Foto 75 - Planta do subsolo  
Fonte: Arq. José Carlos de Souza (2003). 

 

 
Figura 70 - Planta pav. cobertura.  
Fonte: Arq. José Carlos de Souza (2003). 

 

 

• Transformação da Forma 

O volume é resultado da união de dois volumes, um prisma de base 

retangular e um de forma aproximadamente cilíndrica que se interpenetram. O 

volume aproximadamente cilíndrico sofre uma transformação subtrativa que 

sugere a forma de uma folha. O volume revelado pelas subtrações tem cor 

diferente do volume externo. O fundo das partes escavadas tem cor preta o 

que contribui para acentuar as faixas horizontais escavadas sobre sua 

superfície curva. Finalizando esta seqüência temos a platibanda de cor 

diferente das faixas abaixo dela.  

O edifício se caracteriza pelo empilhamento de faixas horizontais, 

correspondentes aos peitoris, balcões ou jardineiras. Na esquina do volume de 

faixas horizontais é operados uma subtração com formato de folha, remetendo 
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ao formato da planta baixa. Esta subtração altera a volumetria da edificação e 

revela uma cor mais clara do que a cor aplicada nas faixas que contornam o 

volume, revelando que estas são planos que “embalam” a volumetria.  

 

• Articulação da Forma 

Observando as articulações da forma nesta edificação, percebemos que 

o tratamento dado às arestas define planos independentes dos volumes, 

particularmente no local da subtração em forma de folha operada na esquina 

do volume. Este tratamento reforça a idéia das “faixas” horizontais que compõe 

o edifício. 

 

• Organização da Forma 

Visto a partir da esquina da edificação, esta revela uma forma simétrica, 

embora a simetria não seja perfeita, como podemos ver na planta baixa. Os 

elementos singulares do edifício são o rasgo em forma de folha e a platibanda 

que coroa a edificação. Neste contexto, podemos observar que o edifício 

mantém uma relação de equilíbrio entre todas as suas partes. 

 

7.6 EDIFÍCIO SALVADOR DALI 

 

Ano do Projeto: 1995 Arquiteto: Paulo Macedo 

Av. Alberto Maranhão, 986, Tirol Construtora: Linea Engenharia Ltda. 

 

  
Foto 76 – Edifício Salvador Dali: vista da 
Av. Alberto Maranhão 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 77 - Edifício Salvador Dali: vista rua 
Afonso Pena 
Fonte: O autor (2004). 
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• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O terreno situado em uma esquina tem geometria próxima ao quadrado. 

As exigências de afastamentos, aliadas ao número unidades habitacionais 

possíveis, definem claramente o perímetro máximo construído e a altura do 

volume final. Isto fica claro quando observamos a preocupação do autor em 

inscrever este volume, aproximadamente retangular, em uma figura geométrica 

bem definida que determina com exatidão a base da volumetria inicial. 

  

 

 

Foto 78 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

Foto 79 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003). 

 

 

• Transformação da Forma 

A transformação dimensional é visível na acentuação da altura do 

edifício. O prisma resultante deste alongamento sofre uma serie de pequenas 

subtrações e escavações. Do prisma inicial, são subtraídas porções que 

modificam as arestas da fachada da Rua Alberto Maranhão. Na fachada lateral 

interna, uma escavação contínua no sentido horizontal define uma varanda 

curva em balanço, as janelas recuadas e por fim uma varanda menor. 

Nos três últimos pavimentos, a faixa horizontal criada pela escavação 

contínua é interrompida em função da mudança de direção da escavação, que 

se alonga no sentido vertical. Concomitantemente as escavações que criavam 

as varandas recuadas dão lugar a um volume fechado que passa da altura 
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do volume principal do edifício. Nos últimos três pavimentos há uma mudança 

de cor das faixas horizontais que atenua a verticalidade do volume e cessa, 

momentaneamente, o efeito de empilhamento dos pavimentos. Apesar do 

formato destes pavimentos repetirem parcialmente os seus inferiores a 

mudança de cor sugere a visão de um novo volume adicionado.  

A fachada lateral externa, voltada para a av. Afonso Pena, sofre uma 

série de escavações de formato quadrado. A regularidade destas escavações 

gera uma trama que recebe, na parte interna, as aberturas dos ambientes.  

A circulação vertical está dividida vem dois volumes posicionados em 

esquinas diferentes na edificação. Estes volumes são gerados por adição e 

subtração. Na esquina da fachada frontal, uma subtração na planta revela o 

menor deles, destacado do corpo do edifício por sua cor diferenciada. Na 

esquina posterior em adição ao volume principal e bem mais alto do que este, 

temos a segunda circulação vertical que, no alto abriga os locais técnicos. 

 

  
Figura 71 – Transformação da forma, 
adições. 
Fonte: O autor. 

Figura 72 - Transformação da forma, 
subtrações. 
Fonte: O autor. 
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Figura 73 – Articulações da forma. 
Fonte: O autor. 

Figura 74 – Interpenetrações de volumes. 
Fonte: O autor. 

 

  
Figura 75 – Articulação da forma. 
Fonte: O autor. 

Figura 76 – Articulação da forma, detalhe. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

De uma maneira geral nesta edificação, todas as arestas formam 

volumes fechados. As exceções são as curvas das varandas e da circulação 

vertical posterior, além do plano que recebe a trama das janelas, na fachada 

lateral posterior. Nesta fachada uma escavação produz uma janela vertical 

contínua. Esta janela evita o encontro dos planos que fechariam o volume, 

permitindo a aplicação das cores em volumes distintos. 

 

• Organização da Forma 

Não existe simetria em torno do eixo vertical da edificação. Os 

elementos repetidos são as faixas horizontais na fachada frontal e as 
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escavações quadradas na fachada posterior. O elemento singular de maior 

destaque é o volume acima das varandas escavadas que só existe nos últimos 

pavimentos. Este elemento se equilibra com a mudança de cor efetuada nos 

últimos pavimentos. Ao alto e à esquerda, com suas aberturas ao centro, 

colabora no equilíbrio desta parte da edificação. 

 

7.7 EDIFÍCIO NAJWA 

 

Ano do Projeto: 1995 Arquiteto: Primo Viana 

Rua Joaquim Fernandes, 144, Tirol Construtora: Planc Planejamento Construções e 
Incorporações Ltda. 

 

  
Foto 80 – Edifício Najwa: vista da rua 
Joaquim Fagundes 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 81 - Edifício Najwa: fachada posterior 
Fonte: O autor (2004). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O terreno situado de esquina é um quadrado quase perfeito. A 

volumetria obedece, em relação a três das suas testadas, as prescrições 

mínimas estabelecidas em relação aos recuos. Na quarta testada do lote a 

edificação está mais recuada do que as exigências dos recuos mínimos. O 

volume da edificação é um paralelepípedo de base retangular, não segue a 

forma do terreno.  
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Foto 82 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003) 

Foto 83 - Planta baixa pav. Tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal (2003) 

 

• Transformação da Forma 

A silhueta da edificação, vista a partir da esquina do lote, é caracterizada 

pelas subtrações. As porções são extraídas de maneira alternada, hora na 

fachada leste, hora na fachada norte, nunca simultaneamente. O tamanho da 

subtração varia de um a três andares de altura. Uma série de escavações do 

lado oposto ao das subtrações cria uma série vertical de varandas que 

atualmente se encontram fechadas por esquadrias. 

Ainda sobre estas duas fachadas temos a adição de massas verticais, 

que no alto formam platibandas. A mais extensa delas se transforma em 

varanda na fachada norte. Na fachada oeste, é marcante a interpenetração do 

volume da circulação vertical que se destaca levemente do volume principal da 

edificação. Existe uma segunda circulação que, ao contrário, está camuflada 

erguendo-se acima do volume principal e recuada em relação ao plano da 

fachada. A variação de cores aplicadas nestes volumes, contrasta com as 

faixas horizontais dos peitoris. 

O pavimento de cobertura aparece recuado em relação ao volume 

principal, devido à subtração operada no volume principal. Sua platibanda 

suavemente curva é um pormenor pouco percebido. Sobre a fachada oeste 

encontramos um volume único ligado à platibanda que acompanha o plano 

deslocado da fachada sul. 
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Figura 77 – Transformação da forma, escavações. 
Fonte: O autor. 

 

 

 

 
Figura 78 – Escavações, detalhe. 
Fonte: O autor. 

Figura 79 – Elementos singulares. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Com exceção das arestas das varandas produzidas pela série alternada 

de subtrações, todas as arestas definem planos que se diferenciam pela cor 

dos planos vizinhos. A aresta que deveria ser mais marcada, a da série de 

varandas escavadas, se encontra encoberta pelas recentes esquadrias. 

 



 

 

144

• Organização da Forma 

Não existe simetria nas fachadas. A alternância das subtrações e das 

varandas das fachadas norte e leste, apesar da repetição destes elementos, 

não chega a ser perfeitamente equilibrada.  
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7.8 EDIFÍCIO JOHANN STRAUSS 

 

Ano do Projeto: 1995 Projeto: Eng. Sílvio Bezerra 

Av. Zacarias Monteiro, Morro Branco Construtora: ECOCIL – Empresa Construção Civil Ltda 

 

   
Foto 84 - Edifício Johann 
Strauss: vista da Av. Rui 
Barbosa 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 85 - Edifício Johann 
Strauss: fachada lateral 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 86 - Edifício Johann 
Strauss: detalhe da fachada 
posterior 
Fonte: O autor (2003). 

 
• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O lote de esquina forma aproximadamente um quadrado. A implantação 

é feita a partir dos parâmetros definidos pela legislação de 1984. O recuo 

lateral, o de fundos, e um dos recuos frontais obedecem ao recuo mínimo ao 

qual é acrescido o recuo progressivo. No sentido lateral a volumetria é contida 

pela legislação. A base do prisma acompanha a geometria do terreno. Não 

havendo restrições em relação ao número de pavimentos, o número de 

unidades habitacionais e a obediências aos recuos progressivos respondem 

pela altura da edificação. 
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Foto 87 - Implantação.  
Fonte: Arquivo Público Municipal 

Foto 88 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Arquivo Público Municipal 

 

• Transformação da Forma 

Duas faces do volume recebem tratamento mais elaborado, a fachada 

principal voltada para a avenida Zacarias Monteiro e a fachada norte. A silhueta 

da fachada principal se caracteriza pela adição de volumetrias em balanço, de 

massas em faixas horizontais e de escavações que abrigam as aberturas. Os 

volumes das varandas adicionadas em balanço têm a parte frontal do guarda 

corpo ondulada e sua cor é distinta dos elementos vizinhos.  

Na parte esquerda da fachada principal, localizam-se massas 

adicionadas, que se originam na lateral das varandas e têm comprimentos 

variados, desenhando uma ondulação no sentido vertical, hora se aproximando 

ora se afastando da aresta lateral da fachada, porém, sem que em nenhum 

momento o final coincida com a aresta.  

Na parte direita da fachada principal e na fachada norte são operadas 

escavações de geometria quadrada, distribuídas de modo a criar uma trama 

regular que cobre parcialmente duas faces do volume. Esse volume tem cor 

igual à das massas adicionadas na outra extremidade. No encontro destas 

duas faces, em mais da metade dos pavimentos, as escavações produzem 

aberturas horizontais com peitoril de cor distinta do plano que recebe as 

aberturas quadradas. As arestas do plano das escavações sobem em curvas 

livres e voltam a reconstituir a arestas onde se encontram as duas fachadas. 

Na fachada norte outra pequena adição de massas de forma curva 
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constrói uma coluna, em conjunto com parte do volume da circulação vertical. 

Na parte alta, a adição curva é momentaneamente interrompida, voltando a 

existir nos últimos pavimentos. Sobre as fachadas mais trabalhadas as adições 

de volumes em balanço recebem a cor azul, enquanto as massas e os planos 

das escavações são de cor cinza. Esta diferença as separa visualmente do 

volume principal que recebe uma terceira cor. 

Sobre a fachada oeste temos duas importantes operações. A 

interpenetração do segundo volume da circulação vertical e uma grande 

escavação. Percebemos o conjunto de volumes da circulação, com alturas e 

cores distintas que se juntam à massa de uma platibanda parcialmente em 

balanço. A escavação ameniza o peso do volume principal bem maior, 

comparado aos dois outros. 

Na fachada sul, temos mais duas subtrações. A cor aplicada a um dos 

volumes resultantes desta subtração o destaca do corpo principal da 

edificação. As linhas horizontais na altura das lajes repartem timidamente o 

grande volume na tentativa de diminuir visualmente sua altura. 

 

• Articulação da Forma 

Neste edifício, o tratamento dado às arestas define volumes fechados, 

com quinas retas. Nas partes adicionadas, formas curvas atenuam as quinas, 

contrastando com o resto dos volumes. 

 

• Organização da Forma 

Se considerarmos a aresta formada pelas duas fachadas mais 

trabalhadas, a norte e a leste, temos uma simetria em relação à parte escavada 

do volume. Além destas escavações não encontramos elementos repetidos de 

ambos os lados. O volume escavado e o seu corte livre constituem o elemento 

singular que caracteriza fortemente a silhueta da edificação. 
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7.9 EDIFÍCIO ITÁLIA 

 

Ano do Projeto: 1995 Arquiteto: Jorge Romano 

Rua Potengi, 344, Petrópolis Construtora: Construtora Guaporé 

 

  
Foto 89 – Edifício Itália: vista da rua 
Potengi. 
Fonte: O autor (2003). 

Foto 90 - Edifício Itália: fachada posterior.  
Fonte: O autor (2003). 

 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

A forma do volume segue a geometria retangular dominante do terreno. 

O afastamento em relação ao limite do lote na rua Potengi é o mínimo admitido 

pelo plano diretor, os demais recuos estão acima do mínimo permitido. Deste 

modo, considerando-se a relativa folga da edificação no terreno e as 

prescrições, a forma de paralelepípedo mantida no aspecto externo da 

edificação parece ter sido opção do autor. 
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Foto 91 - Implantação.  
Fonte: Construtora Guaporé 

Foto 92 - Planta baixa pav. tipo.  
Fonte: Construtora Guaporé 

 

• Transformação da Forma 

Duas subtrações sobre o prisma inicial são visíveis. Uma maior na parte 

posterior da edificação e outra que divide a fachada de fundo. As adições 

correspondem ao volumes em balanço das varandas, e de maneira menos 

marcante, ao volume adicionado na fachada leste. As varandas menores se 

confundem com o volume principal, o mesmo não ocorre com a varanda 

arredondada pois estas recebem cor diferente do volume retangular. A partir de 

alguns pontos de vista o conjunto destas varandas arredondadas pode parecer 

uma grande coluna. 

Na fachada sul, temos uma série de escavações de formato retangular 

que configuram uma coluna vertical. 

No caso deste edifício temos a circulação vertical integrada ao volume 

principal cuja repercussão só é aparente no topo da volumetria. 

O volume retangular tendo sofrido poucas transformações provenientes 

de adições e subtrações, “impõe” o uso de cores, aplicadas em faixas verticais, 

sobre a fachada leste, ou tentando simular volumes justapostos lateralmente, 

na fachada sul, na tentativa de se obter a divisão ou fragmentação do volume. 

Com a mesma intenção, temos uso da cor branca em duas das varandas 

menores. O uso de propriedades iguais em elementos próximos cria uma 

semelhança e atrai estes elementos para o volume das varandas maiores e os 

torna um prolongamento de duas delas, interrompendo a subida contínua das 

suas vizinhas. 
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Figura 80 - transformações da forma, 
adições. 
Fonte: O autor. 

Figura 81 - trabalho sobre a forma. 
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 82 – Decomposição da forma usando cores.  
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Em duas situações a força das arestas é atenuada pelo formato curvo. 

No restante do edifício, o tratamento das arestas define volumes fechados de 

quinas retas.  
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• Organização da Forma 

Não existe simetria nas fachadas. Os elementos repetidos são as 

varandas, mas, como vemos esta repetição é atenuada pela diferenciação das 

suas cores. 

 

7.10 EDIFÍCIO SOLAR BRISA DA COSTEIRA 

 

Ano do Projeto: 1997 Arquiteto: José Carlos de Souza 

Rua Humberto Monte,1850, Capim Macio Construtora: Escol Empresa Construções Ltda. 

 

   

Foto 93 – Edifício Solar 
Brisa da Costeira: fachada 
frontal 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 94 - Fachada 
Posterior 
Fonte: O autor (2004). 

Foto 95 - Detalhe da 
Fachada posterior 
Fonte: O autor (2004). 

 

• Implantação e Prescrições Urbanísticas 

O terreno amplo permite que a edificação não sofra nenhuma influência 

dos recuos impostos pela legislação. Sua volumetria resulta das opções de 

projeto, tendo sua altura limitada em função do número de unidades 

habitacionais possíveis, levando-se em conta a densidade estabelecida para no 

local. Deste modo, a edificação se define como uma composição de dois 

volumes, um retangular e outro cilíndrico, dispostos no terreno de modo livre, 

inclinado em relação aos limites do lote. 
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Foto 96 - Implantação.  
Fonte: arq. José Carlos de Souza 

Figura 83 - Pavimento tipo.  
Fonte: arq. José Carlos de Souza 

 

• Transformação da Forma 

A silhueta externa da edificação resulta da interpenetração de um 

paralelepípedo com um cilindro. As operações de adição ou subtração vão 

ocorrer nestes dois volumes principais. 

Estes dois volumes recebem a mesma cor e textura e se diferenciam, 

inicialmente, pela sua forma individual. Observando-se a partir da fachada 

frontal, rua Humberto Monte, as diferenças são reforçadas pelas adições de um 

volume vertical e das varandas em balanço no paralelepípedo, cujo topo sofre 

uma transformação dimensional que faz sobressair os últimos pavimentos. No 

cilindro, a distinção resulta da uma subtração circular, aparentemente 

produzida pela extração de uma forma também cilíndrica, que deixa em 

balanço parte dos últimos andares. 

A observação da fachada posterior revela uma variedade de subtrações 

operadas sobre o volume retangular. Uma primeira reduz a profundidade da 

sua fachada lateral. A segunda interfere nas arestas dos volumes. O volume 

revelado pela subtração recebe uma cor e textura diferentes do tratamento 

externo, ressaltando o resultado da subtração. O volume também sofre uma 

transformação dimensional, desta vez feita nos três últimos pavimentos. 

O volume da circulação vertical é formado, assim como o volume 

principal, por um cilindro e um paralelepípedo, ambos de silhueta bastante 

alongada. Neste caso recebem tratamentos diferentes de cor e textura. A 

diferença entre os dois é ressaltada pela maior altura do cilindro que tem ares 

de uma gigantesca coluna. Da mesma maneira que o volume principal, estas 
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volumetrias se interpenetram. 

As aberturas rasgam os volumes da edificação formando fitas 

horizontais, o que reforça a sensação de empilhamento dos andares, 

conferindo à edificação uma certa força horizontal. 
 

 

 

  
 

 
Figura 84 – Transformação da forma, 
adição. 
Fonte: O autor. 

Figura 85 - Transformação da forma, 
adições e subtrações 
Fonte: O autor. 

Figura 86 - Articulação da 
forma.  
Fonte: O autor. 

Figura 87 - Transformações 
e articulações da forma. 
Fonte: O autor. 

Figura 88 - Transformações 
e articulações da forma. 
Fonte: O autor. 

 

• Articulação da Forma 

Sobre o volume principal retangular, na fachada posterior, as subtrações 

operadas são acompanhadas de curvaturas que eliminam as arestas e 

enfraquecem os cantos. Nos pavimentos superiores desta mesma fachada a 

curvatura dos cantos também ocorre. Na coluna dos elevadores as arestas 

definem um volume fechado de quinas retas. 
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• Organização da Forma 

Não existe simetria nas fachadas. Podemos perceber a tentativa de 

equilíbrio entre as duas grandes volumetrias interpenetradas que compõem a 

edificação, vistas a partir da fachada principal. Quando percorremos a fachada 

posterior, este provável equilíbrio desaparece dando lugar à leitura de dois 

conjuntos. O primeiro formado pelo cilindro e o segundo pela parte menor do 

paralelepípedo, que estão visualmente separados pela circulação vertical. 

As transformações dimensionais dos pavimentos superiores determinam 

os elementos singulares e afirmam a maior importância destes pavimentos no 

contexto geral do edifício. Os elementos repetidos são as varandas e as 

aberturas em fita horizontal.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os instrumentos de análise adotados a partir da perspectiva teórico-

metodológica, e aplicados sobre o universo da pesquisa, nos levaram a 

algumas considerações importantes ao nosso ver. Estas considerações versam 

sobre cada um dos itens de análise em relação aos edifícios estudados, nos 

mostrando as principais semelhanças e diferenças das edificações construídas 

em cada década estudada. 

 

Sobre as implantações e prescrições urbanísticas 

 

De um modo geral, dentro de todo o período estudado, podemos dizer 

que as volumetrias seguem o formato dos lotes, em sua maioria retangulares, 

ficando paralelas aos seus limites, gerando prismas de base retangular. As 

únicas exceções que configuram implantações inclinadas em relação ao 

terreno são os edifícios Chácara 402, construído em 1975, Morada Rio Mar 

(1978), Solar Paradiso (1995) e o Solar Brisa da Costeira (1997). Todas as 

demais edificações apresentaram volumetrias paralelas aos limites do lote, 

partindo em sua maioria de volumes prismáticos de base retangular. 

Pudemos observar que as edificações tentaram aproveitar o melhor da 

insolação e da ventilação, mesmo que isto signifique rotacionar a volumetria 

dentro do lote, como ocorre com os edifícios Chácara 402 (1975) e Morada Rio 

Mar (1978). Podemos também, citar os casos do Pirangi (1980) e do Salvador 

Dali (1995), que, implantados em lotes de esquina, dão as costas para um dos 

logradouros. Observamos também que as fachadas que recebem tratamento 

privilegiado coincidem com as melhores orientações em relação aos 

condicionantes climáticos. 

Em boa parte dos casos, as volumetrias retangulares coincidem com os 

lotes também retangulares. No entanto, como vimos, esta não é a única 

determinante da volumetria do edifício, elas podem cair nas formas 

retangulares ou em outras, por sofrerem influência de diversas condicionantes 
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como, por exemplo, as razões econômicas, ou a necessidade de se obter uma 

boa orientação ou simplesmente por opção do projetista. 

Em relação às prescrições urbanísticas, notamos que na maioria dos 

casos as edificações se situam no alinhamento resultante da aplicação do 

recuo mínimo, para os anos 1970, dos recuos e/ou afastamentos nos anos 

1980 e pelos recuos progressivos nos anos 1990. Este raciocínio vale tanto 

para os recuos frontais, quanto para os recuos laterais. Nos lotes de meio de 

quadra, muitas edificações colam num dos recuos laterais e se afastam do 

outro. As mesmas considerações são válidas para os lotes de esquina. Nos 

lotes irregulares, a implantação fica paralela à pelo menos uma das testadas do 

lote. 

Nos terrenos de grandes dimensões, de esquina ou não, confirma-se a 

mesma tendência de aproximação dos logradouros e de paralelismo às 

testadas dos lotes, como é o caso do edifício Jacumã (1986). Enfim, podemos 

considerar, de maneira geral, que estas implantações poucas vezes são 

centralizadas, e procurando em geral se aproximar de algumas testadas. 

Quando consideramos a incidência da legislação urbanística sobre as 

edificações, vemos que sua principal influência são os recuos28 frontais 

mínimos, que atuam de modo determinante sobre a volumetria final. São as 

exigências de recuos principais e secundários e a possibilidade de balanços 

sobre estes recuos mínimos, determinados pelo plano diretor de 1984, que 

mais deixaram marcas na volumetria externa das edificações. Os edifícios 

Prudente de Moraes (1986) e Nilza Lopes (1994) são bastante representativos 

desta incidência. 

 

Sobre a Transformação da Forma 

 

Foi interessante notar nas edificações estudadas, que estas possuíam 

volumetrias de prismas de base retangular ou quadrada em sua esmagadora 

maioria. A forma mais freqüente foi o paralelepípedo simples, no máximo com o 
                                                

28 Lembramos que este recuo era de 3.00m no plano de 1974, passa para 5.00m com o plano diretor de 1984 e 
retorna a 3.00m com o plano de 1994. 
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corpo da circulação vertical adicionado, o que ocorreu em 14 exemplares, 

distribuídos quase igualmente por todas as décadas. 

Nos anos 1970, sobretudo, o conjunto das edificações é visivelmente 

dominado pelas formas univolumétricas resultantes do prisma de base 

retangular, consubstanciadas por um paralelepípedo que não sofre 

interferências de subtrações ou adições importantes, predominando no fim, a 

silhueta de um sólido primário. Nesta década, a edificação que tem maior 

elaboração volumétrica é o edifício Etoile (projetado no ano de 1972), que 

possui uma parte de sua volumetria em balanço, rompendo as fronteiras do 

corpo da edificação. 

Derivadas dos volumes prismáticos, temos as volumetrias em forma de 

“L”, como o edifício Salmar (1969), que é a simples união de dois 

paralelepípedos, ou como o Vila Flor (1981), que recebe operações de adição e 

subtração sobre seu volume inicialmente em “L”. Temos ainda as volumetrias 

em “H”, resultado da adição de três volumes prismáticos, cujos únicos 

exemplares na amostra são os edifícios Parque das Serras (1976), Esmeralda 

(1979) e Parque das Mangueiras (1980). 

As demais edificações se caracterizam por operações mais complexas, 

resultando de várias operações de adição e subtração, como nos edifícios 

Pirangi (1980), Ipê (1980), Nilza Lopes (1994), Dalton Cunha (1994), Solar 

Brisa da Costeira (1997), entre outros. Vale salientar que apenas na década de 

1990, encontramos partes destas volumetrias que possuem formatos circulares 

no corpo principal ou volumetrias adicionadas ao edifício. 

Sobre a altura dos verticais em Natal, nas décadas de 1970 e 1980 os 

edifícios possuem, uma silhueta baixa, na média de 12 (doze) pavimentos de 

altura, nos anos 1990 a média é de 16 (dezesseis) pavimentos. 

As transformações da forma mais freqüentes na década de 1970, à parte 

os volumes das circulações verticais, são as adições de massas. As adições de 

massa por sua vez, se apresentam de duas maneiras: como frisos horizontais 

ou verticais e como pequenas formas geométricas que em geral acompanham 

as aberturas. Os frisos horizontais podem ser percebidos como uma expansão 

das lajes. Isto ajuda a caracterizara o efeito de sobreposição dos pavimentos, 

como vemos nos edifícios Salmar (1969) e Durval Paiva (1974). As adições 

volumétricas são de pequenas dimensões, tanto em largura como em 
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profundidade. Dependendo da sua quantidade e da importância das suas 

dimensões, do modo como são distribuídas e do destaque adquirido em função 

das suas propriedades formais, podemos considerar estas massas apenas 

como apliques que pontuam a volumetria geral da edificação. Em 

conseqüência disto, não influem de maneira mais significativa na 

transformação formal do prisma. Durante os anos 1980 presença das adições 

de massa e dos frisos são bastante reduzidas, aparecendo apenas nos 

edifícios Parque das Mangueiras (1980) e Ana Terra (1980). Nos anos 1990, 

ainda  encontramos as adições de massas, mas, como na década anterior, elas 

são em pequeno número, apenas duas ocorrências, o edifício Johan Strauss 

(1995) é um destes exemplos. 

As estruturas aparentes são outra característica dominante na silhueta 

dos volumes nos anos 1970. A economia nas transformações da forma ou a 

opção pelo uso das geometrias puras, faziam da possibilidade de expor as 

estruturas, diferenciando-as claramente dos fechamentos, uma das estratégias 

mais recorrentes na tentativa de disfarçar ou esconder a realidade monótona 

da “caixa”, do prisma puro. Embora com bem menos ênfase, esta estratégia 

alcança os anos 1980 nos edifícios e Ana Terra (1980) e Everton Cortez 

(1986). Em relação a esta marcação horizontal dos pavimentos é interessante 

notar que o pioneiro Salmar (1969) já trazia, nas fachadas que encerram as 

duas pernas do “L”, uma fina linha de marcação dos pavimentos. Esta 

estratégia é extremamente sutil, quando confrontada com as pesadas 

marcações estruturais que vemos no edifício Caminho do Mar (1977) ou no 

Everton Cortez (1986). A mesma solução é retomada de modo suave nos anos 

1990 apenas no edifício Dalton Cunha (1994). 

De maneira geral os anos 1970 são volumetricamente tímidos. Exploram 

mais os efeitos proporcionados sobre os planos pela estrutura aparente, por 

frisos horizontais que demarcam os pavimentos ou produzidos pela adição de 

pequenas massas sobre a volumetria geral. Apresenta, no entanto, uma 

considerável variedade de tipos aberturas. Estas constatações nos deixam 

supor que a ênfase está no uso destes artifícios com fim explicito de atenuar o 

efeito “caixão” do sólido primário. 

Nos anos 1970, o uso das propriedades formais é feito com bastante 

economia. O cenário é então, predominantemente bicolor, sendo as diferentes 
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cores, em geral, aplicadas na estrutura aparente, nas massas e nos 

fechamentos. Naqueles anos, a diferenciação dos volumes através da 

utilização de texturas e materiais também é pouco utilizada, permanecendo o 

mesmo cenário bicolor na década de 1980. Em compensação, nos anos 1990 

as cores utilizadas são mais vivas e as texturas mais variadas. 

Em relação aos aspectos volumétricos, o cenário muda de figura dos 

anos 1970 para os anos 1980, e as operações de transformação da forma, tais 

como as adições e subtrações, começam a ganhar importância na silhueta 

externa da edificação. Deste modo, vemos o surgimento dos primeiros 

coroamentos, que podem ser platibandas ou volumes adicionados ao 

pavimento de cobertura. 

Nos anos 1980, as adições de volumetrias em balanço, são o elemento 

de adição mais presente. Com características diversas, variam em forma, 

tamanho, cor, textura e materiais como vemos nos edifícios Ana Terra (1980) e 

Prudente de Moraes (1986). Também se distribuem sobre as fachadas de 

maneira igualmente diversa. Centralizada no edifício Ipê (1980), lateral no 

edifício Vila Flor (1981). É notável o caso do edifício Almanara (1986), onde 

encontramos uma “torre” de varandas em balanço, dispostas de modo 

alternado. Esta versatilidade nos aspectos e propriedades formais faz com que 

estes elementos caracterizem e diferenciem fortemente parte dos edifícios dos 

anos 1980 dos seus antecessores, construídos nos anos 1970, onde as 

adições em balanço apareceram apenas no Etoile (1972).  

Ainda nos anos 1980, a varanda em balanço ganha dimensões 

generosas, ocupando boa parte da fachada, como no edifício Varandas do 

Atlântico (1986), sugerindo faixas horizontais que percorrem as fachadas 

integrando varandas com massas produzidas por escavações. Estas faixas 

horizontais se estabelecem como tendência marcante na década seguinte, 

mais tarde, como podemos ver claramente nos edifícios Salvador Dali (1995) e 

Solar Brisa da Costeira (1997), com diversas soluções que são postas em 

prática, como por exemplo, peitoris e escavações que produzem massas. 

Do mesmo modo que nos anos 1980, na década de 1990 as volumetrias 

em balanço mantêm a mesma diversidade e continuam a ser uma das 

principais estratégias de transformação da forma. 
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É também nos anos 1980 que surgem os coroamentos, quando 

encontramos as platibandas e os volumes adicionados no último pavimento. 

Predominam neste tipo de elemento adicionado, as “platibandas expandidas”, 

utilizadas nos edifícios Ipê (1980) e Prudente de Moraes (1986). Estas 

platibandas fazem cessar o movimento vertical de repetição dos pavimentos 

como vemos no edifício Jacumã (1986). Nem sempre as platibandas 

contornam todo o edifício, elas são usadas para arrematar volumes 

adicionados ou para evitar que a proteção da última varanda paire no vazio 

como é o caso do edifício Vila Flor (1981). Os volumes adicionados no último 

pavimento primam pela sua diferenciação em comparação ao volume ao qual 

se sobrepõem. São postos em balanço, suas aberturas são diferenciadas, sua 

cor não acompanha a cor do volume principal, como encontramos nos edifícios 

Ana Terra (1980) e Everton Cortez (1986). No entanto, os coroamentos 

volumétricos dos anos 1980, representam apenas uma “alegria fugaz”. Além de 

não serem numerosos, na década seguinte, não mais os encontramos com as 

mesmas características. 

As características das formas dos anos 1990 acompanham as duas 

tendências de transformações formais mais presentes nos anos 1980: as 

adições e as adições de volumetrias em balanço. Na década de 1990 as 

adições de volumes em balanço dominam fortemente as volumetrias. Mais 

longas que nos anos 1980, em alguns casos assumem a identidade do edifício, 

ou seja, são os elementos mais fortes da sua silhueta. São exemplos disto os 

edifícios Dalton Cunha (1994), Solar Paradiso (1995) e Itália (1995). Os 

“segredos” são: variar a profundidade e conseguir mudanças de direção, usar 

curvas, variar a altura do peitoril, alternar a posição sobre a fachadas e aplicar 

diferentes propriedades. Quando não se tem profundidade suficiente para que 

elas possam anular o volume principal, como acontece em parte do edifício 

Dalton Cunha (1994), o corpo do volume recebe cor bastante escura para que 

se tenha a impressão de olhar, apenas, uma série alternada de claro-escuro 

que desmaterializa o volume principal, como ocorre no Solar Paradiso (1995). 

Se o artifício, através de outras manipulações, não consegue disfarçar a sua 

uniformidade, o socorro está no uso das cores para se “evitar” a repartição, 

recriando-se volumes, este é o caso do edifício Itália (1995) e Salvador Dali 

(1995). 
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As subtrações são mais evidentes quando ocorrem no alto do edifício, 

como vemos nos edifícios Ana Terra (1980) e Everton Cortez (1986), onde 

coincidem com a presença dos coroamentos volumétricos. Nos anos 1980, as 

subtrações são, em geral, menos “visíveis” que as adições em conseqüência 

das suas propriedades formais menos elaboradas do que às dispensadas as 

adições. 

Nos anos 1990, as novidades são as subtrações, mais presentes e 

contribuindo mais significativamente para o aspecto final da volumetria. Isto 

ocorre devido à importância que algumas delas adquirem em relação à 

volumetria externa do edifício, seja pelo “tamanho” da parte extraída, que é os 

casos dos edifícios Najwa (1995), Johann Strauss (1995) e Solar Brisa da 

Costeira (1997), seja pela “sensibilidade” demonstrada na escolha da sua 

forma e da sua localização como nos mostra o edifício Solar Paradiso (1995). 

Quando observamos as transformações da forma, as diferenças entre as 

décadas de 1980 e 1990 se acentuam. Estas transformações, adições, 

subtrações e escavações, foram insistentemente utilizadas em ambas as 

décadas, no entanto a maneira como elas são utilizadas é que muda. As 

transformações parecem mais ousadas e diversificadas, com combinações que 

tornam as volumetrias externas mais expressivas e “vistosas” na década de 

1990, quando elas interferem de modo mais enfático na silhueta e enriquecem 

a variação formal dos edifícios.  

Nos anos 1990 o tratamento do coroamento deixa de ser feito por 

simples platibandas ou volumes adicionados, como acontecia na década 

anterior. O próprio pavimento de cobertura, ou os últimos pavimentos em 

alguns casos, passa a receber um tratamento especial, de maneira a 

diferenciá-los dos demais. Podemos citar dois exemplos que ilustram o que 

dissemos, os edifícios San Lorenzo (1992) e Solar Brisa da Costeira (1997). 

 

Sobre a Articulação da Forma 

 

Nas primeiras décadas, quando observamos a articulação das 

superfícies, constatamos que em geral, o tratamento dado às arestas é feito 
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com quinas retas, definindo volumes fechados. No entanto, em boa parte dos 

exemplares, inclusive no pioneiro Salmar (1969), encontramos arestas 

definindo tanto volumes quanto planos independentes. Isto ocorre também em 

quatro edifícios dos anos 1970, entre eles o edifício caminho do Mar (1977), em 

oito dos anos 1980, incluindo o edifício Everton Cortez (1986) e dois dos anos 

1990, como vemos no Dalton Cunha (1994), onde o plano que envolve uma 

parte da volumetria tem grande força plástica. 

Nas suas primeiras décadas, apesar das várias ocorrências de planos 

deslocados, independentes dos volumes, o aspecto externo da volumetria não 

chega a ser fortemente influenciado, pois, na maioria das vezes, a articulação 

da forma define volumes. Nas primeiras décadas, portanto, o tratamento das 

arestas não desempenha um papel significante. Por outro lado, devemos 

destacar que nos anos 1990, sete dos dez edifícios da mostra têm algum de 

seus cantos arredondados, o que suaviza a força das quinas retas. 

Em alguns casos o prolongamento de um plano deslocado cria um 

coroamento que emoldura parte da edificação, como nos edifícios Dalton 

Cunha (1994) e Najwa (1995). 

 

Sobre a organização da Forma  

 

O pioneiro edifício Salmar (1969) não apresenta simetria, entretanto nos 

anos que o seguem, encontramos uma clara simetria em sete dos oito 

exemplares.  

Na década de 1980 aparecem dois edifícios perfeitamente simétricos, o 

Parque das Mangueiras (1980) e o Jacumã (1986), enquanto temos três 

edifícios assimétricos (Pirangi, 1980; Prudente de Moraes, 1986; Varandas do 

Atlântico, 1986), enquanto os outros cinco exemplares são casos de simetria 

parcial.  

Na década de 1990, a simetria bem definida é identificada em apenas no 

edifício Nilza Lopes (1994), mas existem dois casos de simetria parcial, como o 

Adalgiza Andrade (1990) e o Solar Paradiso (1995), enquanto os demais não 

possuem simetria. 
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Em relação ao equilíbrio, podemos identificá-lo inicialmente no edifício 

Salmar (1969). Nas décadas posteriores observamos o seguinte: nos anos 

1970 todas as edificações apresentam o equilíbrio. Nos anos 1980, oito entre 

dez podem ser assim considerados. Finalmente, nos anos 1990, exatamente a 

metade da amostra apresenta equilíbrio.  

 

Considerações Gerais 

 

As mudanças observadas nos permitem sustentar que a forma pode 

servir, no caso de Natal, de elemento classificatório de uma determinada 

produção residencial vertical. Podemos considerar ainda que esta classificação 

pode ser associada a mudanças ou inflexões na produção arquitetônica 

natalense ao longo do tempo. No entanto, devemos frisar que, o momento das 

inflexões não coincide exatamente com as mudanças de décadas nem com as 

mudanças ou revisões dos planos diretores. 

A produção arquitetônica dos anos 1970 muda exatamente na 

passagem para a década de 1980, tendo como marcos, os edifícios Pirangi 

(1980) e Vila Flor (1981). O próximo ponto de inflexão ocorre em 1986 com o 

edifício Varandas do Atlântico, que inaugura um novo parâmetros formais. A 

mudança formal seguinte vem ocorrer em 1995 com o edifício Solar Paradiso. 

Talvez, os períodos entre os mencionados edifícios possa ser interpretado com 

diferentes fases da produção natalense. 

Como vemos, a variação estética que vai ocorrendo nas edificações não 

coincide necessariamente com a passagem das décadas, nem com a mudança 

nos planos diretores da cidade. O que de fato nos leva a acreditar que as 

formas arquitetônicas são regidas por determinantes internos apropria 

disciplina. 

Independente destas fases ou períodos e suas características, 

conseguimos também identificar nos residenciais verticais de Natal, algumas 

“famílias” formais inter-décadas, que são representadas pelos blocos uni 

volumétricos, pelos edifícios de esquina e as torres de um por andar, cada um 

com suas características particulares.  
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Ao nosso ver, a volumetria externa, fronteira entre o externo público, e o 

interno privado, concentra, sem sombra de dúvidas, a maior tensão da obra. 

Tensão formal, no seu sentido mais amplo, pois ali se mora grande parte das 

decisões, em uma cuidadosa sinfonia que define as questões essenciais da 

materialidade do invólucro. Daí resulta a imagem mais pública e definitiva do 

edifício. 

Mais, ou menos elaboradas, as intervenções de intensidade crescente 

sobre o invólucro das edificações, mostraram ser o reflexo de preocupações 

com questões internas da arquitetura, numa odisséia insana, para se galgar a 

diversidade dentro da monotonia angustiante da extrusão do pavimento tipo, 

que parece nos limitar à autocracia da exterioridade. 



ANEXO A - Mapa da Cidade do Natal

MAPA 1
ESCALA__________ 1/100.000

MAPA DA CIDADE DO NATAL COM OS BAIRROS ONDE SE 
LOCALIZAM OS EXEMPLARES ANALISADOS NESTA 
DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO B - Mapa do bairro Rocas

MAPA 2: ROCAS
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO C - Mapa do bairro Ribeira

MAPA 3: RIBEIRA
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO D - Mapa do bairro Cidade Alta

MAPA 4: CIDADE ALTA
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO E - Mapa do bairro Petrópolis

MAPA 5: PETRÓPOLIS
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO F - Mapa do bairro Tirol

MAPA 6: TIROL
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO G - Mapa do bairro Barro Vermelho

MAPA 7: BARRO VERMELHO
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 
ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO H - Mapa do bairro Lagoa Nova

MAPA 8: LAGOA NOVA
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO I - Mapa do bairro Candelária

MAPA 9: CANDELÁRIA
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999



ANEXO J - Mapa do bairro Capim Macio

MAPA 10: CAPIM MACIO
ESCALA__________ 1/20.000

MAPA DO BAIRRO COM A LOCALIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES ANALISADAS NESTA DISSERTAÇÃO

FONTE: PRODUÇÃO DO AUTOR, BASEADA EM ARQUIVO 
DIGITAL DA SEMURB DE JANEIRO DE 1999
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