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RESUMO 
 

Natal, como boa parte das cidades metropolitanas brasileiras, sofreu nas últimas décadas uma forte 

transformação impulsionada pelo mercado imobiliário e pela indústria da construção civil. A produção 

de apartamentos em condomínios fechados vem se espalhando e como isso, vem sendo cada vez mais 

comum no cenário urbano à presença de torres residenciais (com extensos muros e grades, fachadas 

cegas e guaritas) que favorecem ao “desurbanismo”. Por lado, este tipo de empreendimento, o edifício 

multifamiliar, apresenta plantas baixas padronizadas as quais frequentemente são incoerentes com as 

diversidades de perfis dos usuários, a consequência disso são reformas e adequações nos 

apartamentos após a entrega da obra e ao longo da vida do edifício. Diante deste contexto, elaborei 

uma proposta arquitetônica, que é apresentada nesta dissertação, como alternativa a essa modalidade 

de produção que está se tornando dominante no Brasil e em outros países.  Dois conceitos nortearam 

esta proposta: a) o conceito de urbanidade cujo objetivo no projeto arquitetônico é favorecer a 

percepção do outro (por copresença e/ou cociência) através da permeabilidade, acessos e passagens 

entre o edifício e a rua/entorno. A maneira como os cheios (barreiras) se estruturam com os vazios foi 

trabalhada de modo que definissem propriedades espaciais cuja intenção é facilitar o encontro e a 

diversidade entre moradores e entre estes e os de fora, no entanto sem desconsiderar o problema da 

violência urbana e, consequentemente a importância da promoção de segurança para os usuários. b) 

o conceito de flexibilidade a fim de possibilitar ao consumidor final a participação e/ou escolha na 

concepção do arranjo interno e a definição dos acabamentos do seu apartamento e detalhes de suas 

fachadas. Tudo isto durante a construção do empreendimento e ao longo da sua vida útil, favorecendo 

assim: o potencial de diversidade (grupos sociais), adaptabilidade a fases distintas da vida e 

durabilidade do edifício. 

 

Palavra chave: Projeto, Apartamento, Urbanidade, Flexibilidade. 
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Edifício esquina 

INTRODUÇÃO 
 

 

A cidade de Natal, que manteve um perfil horizontal durante séculos, sofreu nas últimas 

décadas uma forte transformação no seu perfil, a exemplo do que vem ocorrendo em muitas cidades 

no Brasil. Nesse processo de verticalização o edifício residencial é a construção mais comum, surgindo 

no lugar de casas, lotes reunidos e às vezes de quadras inteiras, levando a perda, muitas vezes, da 

diversidade de usos do local. Normalmente as torres residenciais não são de uso misto e são cercadas 

por muros altos, guaritas e fachadas cegas.  

Este tipo edilício ocorre nas terras brasileiras em razão, quase sempre, do medo e da violência 

urbana que nas últimas décadas cresceu significativamente. Figueiredo (2010, p. 219) fala que essa 

solução para moradia favorece ao “desurbanismo que nada mais é do que uma estratégia de destruição 

a cidade”.  Este termo surgiu em Hillier (1984) como “desurbanism” referindo-se a uma prática de 

planejamento e desenho urbano que aparta atividades e pessoas, reduzindo o potencial de encontros 

e trocas no meio urbano. 

Figueiredo (2010, p. 213) comenta ainda que a propagação de condomínios não está 

associada apenas aos altos índices de criminalidade, mas também aos coeficientes construtivos 

generosos e à legislação urbana permissiva. O resultado é a propagação de “uma arquitetura 

desurbana, a qual contribui para a negação do espaço público, para enclausuramento de pessoas e, 

por conseguinte, para o esvaziamento dos espaços urbanos.” 

Rolnick (2012, p. 1) explica que incialmente “[...] grades e portões cercaram prédios e casas, 

e guaritas foram instaladas nos limites entre os edifícios e as ruas”. Depois disso, “[...] muros altos 

passaram a cercar não apenas quadras inteiras, mas, às vezes, várias e várias delas, fechando 

pedaços da cidade com exclusividade para seus moradores e visitantes”.  Estas características físicas, 

identificadas como ideal de segurança contra a violência das ruas, “foram tão disseminadas que viraram 

norma obrigatória em algumas cidades e até em alguns programas habitacionais”. 

Por outro lado, a minha prática profissional revelou que os apartamentos, largamente 

difundidos em Natal pelos mais diversos meios de comunicação e publicidade, apresentam altos índices 

de insatisfação por parte dos meus clientes. A produção de projetos de reformas em apartamentos no 

meu escritório tem percentual significativo e crescente. A consequência dos projetos são adaptações e 

reformas que geram custos, muitas vezes elevados aos clientes, e entulhos que provocam impactos 

ambientais. 

Em paralelo, nas últimas décadas no Brasil o perfil domiciliar em apartamentos vem sofrendo 

alterações. Se antes o casal com filhos era quase a totalidade do público consumidor, hoje outros tipos 

de consumidores são frequentes, como pessoas que decidiram morar só ou morar com amigos.  Esta 

mudança é, em grande parte, ignorada pelo mercado imobiliário levando a indústria da construção civil 

a produzir em massa apartamentos idênticos em toda a cidade.  

Em São Paulo, atualmente, um grupo de incorporadoras e arquitetos vem fomentando uma 

nova tendência na arquitetura multifamiliar que considera as mudanças no perfil domiciliar e ainda 

propõe soluções para segurança dos usuários sem recorrer necessariamente às fachadas cegas, aos 



16 
 

 

Edifício esquina 

espaços confinados, e aos muros altos e extensos. Este caminho alternativo ao mercado predominante 

na capital paulista apresenta uma arquitetura menos “desurbana”. No capítulo acerca dos estudos de 

referência este assunto será abordado. 

Diante deste contexto, surgiu-me o interesse de trabalhar o tema da habitação multifamiliar e 

elaborar também um projeto de arquitetura alternativo à modalidade imobiliária de produção dominante 

em Natal, considerando os conceitos de flexibilidade e urbanidade durante a concepção projetual. O 

primeiro conceito visou conferir ao apartamento o potencial de acomodar composições domiciliares 

diversas, ou seja, possibilitar ao morador a liberdade de definir o arranjo interno de seu habitat, assim 

evitando as reformas pós-obra e até a troca do apartamento por outro imóvel. O segundo teve como 

objetivo ampliar o potencial de encontro, entre moradores e pessoas externas. O caminho para isto foi 

minimizar barreiras físicas e visuais na relação entre o edifício e o entorno, sem, entretanto, 

desconsiderar o problema da violência urbana e, consequentemente, a importância da promoção de 

segurança para os usuários. 

A maneira como os cheios (barreiras) se estruturam com os vazios foi trabalhada de modo 

que definisse propriedades espaciais e formais que fossem facilitadoras do encontro, da diversidade, 

da vida no espaço público e da vigilância sobre o que acontece na rua. Tudo isto a fim de contribuir 

com a qualidade espacial e a segurança do sítio em que será inserido o edifício sem recorrer às 

fachadas cegas, espaços confinados e os muros altos e extensos. 

A questão problema, neste âmbito, foi: de que maneira uma proposta arquitetônica para uma 

edificação multifamiliar pode contemplar os conceitos de flexibilidade e urbanidade?  

A partir disso, defini como objetivo geral desta dissertação: elaborar uma proposta 

arquitetônica de uma edificação em Natal/ RN sob a luz dos conceitos de flexibilidade e urbanidade. 

Como objetivos específicos: revisar bibliografias referentes aos conceitos adotados para maior 

embasamento da proposta; estudar propostas arquitetônicas cujas propriedades espaciais e formais 

se associam às noções de flexibilidade e urbanidade; pesquisar um local para o projeto e descrever os 

condicionantes físicos, legais e bioclimáticos deste sítio; por último, descrever o processo de projetação 

e a proposta final. 

O conteúdo desse trabalho foi organizado em dois volumes, o primeiro abrange as questões 

teóricas relacionadas à proposta projetual e o segundo contempla a parte gráfica do projeto.   

O primeiro volume é dividido em seis partes que tratam dos seguintes assuntos: referencial 

teórico (uma revisão bibliográfica dos conceitos adotados e de como eles podem traduzir-se em 

propriedades espaciais e formais); estudos de referência (destaca características de projetos com 

potencial de contribuição para o desenvolvimento da proposta arquitetônica da pesquisa); programação 

e pré-dimensionamento; terreno de intervenção (abrange os condicionantes para elaboração do 

projeto); processo projetual; e proposta final.   

O segundo volume contém as pranchas do projeto, que através da linguagem do desenho 

arquitetônico, permitem a compreensão do espaço concebido. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

1.1 UM NOVO OLHAR NA ARQUITETURA  
 

Com intuito de aliar a prática profissional ao mestrado, observei a produção dos projetos do 

escritório Espaço Quatre, o qual é dirigido por mim e pela arquiteta Rani de Moraes Soares. A 

apreciação mostrou que desde o primeiro ano de atuação até os tempos atuais os projetos de habitação 

unifamiliar são os mais corriqueiros, seguidos dos projetos de reforma em apartamentos. 

No caso dos projetos de casas, o cliente chega ao escritório quase sempre apresentando um 

lote em um condomínio fechado e com o sonho da casa própria. Já o outro cliente, oriundo dos projetos 

de reformas, vem na grande maioria das vezes insatisfeito com o seu apartamento. O 

descontentamento é com as dimensões dos cômodos, o arranjo interno, o acabamento, a quantidade 

de pontos elétricos e de luminárias, a acústica etc. Em alguns casos esses apartamentos são imóveis 

antigos, mas em grande parte são imóveis que foram construídos recentemente. O resultado dessas 

reformas são obras que geram, quase sempre, um impacto ambiental causado pela destruição e 

descarte de materiais como alvenarias, forros, pisos, instalações, bancadas, peças sanitárias, portas e 

outros elementos construtivos. 

Estes últimos cinco anos de experiência profissional também revelaram que, no âmbito destas 

produções, o perfil domiciliar dos clientes dos projetos de casas é quase sempre constituído por casais 

com filhos.  No caso dos projetos de reformas de apartamentos, apesar do perfil domiciliar ser formado 

em boa parte por casais com ou sem filhos, uma parte significativa é composta pelos mais diferentes 

arranjos, por exemplo, é a mãe que mora com as duas filhas adultas, o rapaz  independente que vai 

morar com o amigo ou a mulher jovem que optou por morar sozinha. Independentemente do tipo de 

cliente (de projetos de casas ou projetos de apartamentos), uma característica é marcante entre eles: 

o medo da violência. Todos querem estar seguros em seu lar, para isso optaram por condomínios 

fechados sejam eles verticais ou horizontais. 

Durante a concepção dos projetos de reformas no escritório Espaço Quatre, percebi que a 

maioria desses novos apartamentos apresentam um layout similar e que as construtoras nem sempre 

permitem a realização de reformas antes da entrega do apartamento ao cliente. Dentre as construtoras 

que oferecem esta possibilidade, existem dois tipos: aquelas que cobram valores muito altos por este 

serviço de personalização e aquelas que cobram apenas as diferenças de valores de materiais e mão-

de-obra, em muitos casos, dando créditos para clientes que usem materiais baratos ou que, por 

exemplo, retirem paredes. Nesta segunda modalidade, o custo da personalização torna-se inferior ao 

de fazer a reforma após o recebimento do apartamento. 

Na pesquisa verifiquei também a repetição de um produto padrão e essa padronização vai 

bem além do layout interno; são fachadas, envoltórias e volumetrias quase idênticas, além dos muros 

altos e guaritas que se repetem. Em meio à prática profissional, vi uma arquitetura mais voltada a 

atender aos anseios do mercado em detrimento dos anseios dos usuários e verifiquei também que a 

transição entre o espaço privado e público é inóspita; os edifícios, muitas vezes, são contornados por 

muros altos que fomentam barreiras ao espaço público. Ver figuras 1 e 2. 
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Figura 1. Torres residências na Rua Professor Moura 
Rebelo, no bairro de Candelária/Natal – RN. 
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013 

 

Figura 2. Torres residências na Rua Desembargador Túlio 
Bezerra de Melo, no bairro de Candelária/Natal – RN. 
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013 

 

Estas percepções resultantes da minha experiência profissional somaram-se a outras 

percepções advindas de viagens, em particular de duas, que me permitiram vivenciar uma arquitetura 

residencial, bem diferente ao que ocorre em Natal. O primeiro local visitado é à antiga cidade do Porto 

em Portugal, onde pude ver edificações multifamiliares mais integradas com o espaço público.   

Nestes edifícios dificilmente havia muros, área de lazer ou estacionamento próprio, boa parte 

deles tinha baixo gabarito e quase sempre janelas e varandas voltadas para a rua. Em muitos desses 

prédios, pude visualizar diferentes tipos de arquitetura, ou seja, não havia um padrão explícito, exceto 

o fato de muitos deles apresentarem pequenos comércios (como bistrô, café, lanchonete ou outro uso) 

no térreo. O entorno era bem favorável à vivência pública, calçadas eram acessíveis, nas ruas havia 

espaço para estacionamento e, o melhor, existiam muitas árvores e uma preocupação quanto ao 

paisagismo no logradouro. Nesse contexto alguns conjuntos de prédios formavam até pequenas 

praças. Essa experiência e realidade tão diferente daqui me emocionaram. Senti então que as 

percepções se transformaram em inquietações. Ver figuras 3 e 4. 

Figura 3. Prédio residencial na Rua Gonçalves Mendes de Maia 
na cidade do Porto/ Portugal. 
Fonte: Acervo próprio 

Figura 4. Conjunto de prédios residenciais na estrada da 
circunvalação na cidade do Porto./Portugal. 
Fonte: Acervo próprio 
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O segundo local visitado foi à cidade do Rio de Janeiro, em especial, o bairro de Copacabana. 

Lá pude ver semelhanças com o Porto. Os prédios habitacionais eram na verdade mistos, o fluxo de 

pessoas e carros era constante nas ruas, as calçadas eram muitas vezes largas, acessíveis e 

arborizada, raras eram as fachadas cegas e muros altos, dificilmente havia área de lazer, porque o 

lazer estava ao lado e eram a praia, os bares, os restaurantes no térreo, o quiosque de revistas, a 

academia do bairro, a praça e outros espaços privados ou públicos. No primeiro pavimento, em boa 

parte dos edifícios residenciais, quase sempre existiam apartamentos com suas janelas voltadas para 

as vias, e diversos carros estavam estacionados no entorno. O melhor, entre as semelhanças das duas 

localidades visitadas, eram a sensação de segurança e hospitalidade que o sítio emanava.   Sei que 

alguns edifícios já apresentam o gradil, inclusive, invadindo calçadas e a variedade arquitetônica não 

foi tão expressiva quanto no Porto. Mas a vivência no local me fez ver que mesmo numa cidade tão 

violenta como Rio de Janeiro é possível encontrar uma, ou melhor, diversas edificações residenciais 

tão afáveis com o espaço público, ou melhor, com o pedestre. Ver figuras 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Edifícios residenciais em via coletora,   
Copacabana/RJ.  
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013 

 
Figura 6. Edifícios residenciais em via local, 
Copacabana/RJ. 
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013 

 

 

O retorno à academia em um programa de pós-graduação, no qual a reflexão crítica sobre a 

arquitetura e urbanismo é central, me permitiu conhecer diversos estudos referentes a reformas de 

apartamentos, mudanças no perfil  domiciliar , cultural e demográfico brasileiro e a mercantilização da 

arquitetura. Identifiquei a ponte entre o exercício profissional e o meio acadêmico e defini a habitação 

multifamiliar como tema do Mestrado Profissional.  Surgiram em seguida as intenções deste trabalho: 

elaborar uma proposta arquitetônica de um edifício residencial em que suas interfaces não sejam tão 

árduas aos pedestres do entorno e contribuam com a vivência do espaço público; ao mesmo tempo 

criar espaços habitacionais passivos de mudanças pelos usuários sem recorrer a reformas após o 

recebimento do apartamento. 

Conforme Maciel (2003, p. 01), a elaboração de um projeto de arquitetura, como qualquer 

outro trabalho, tem premissas que lhe são próprias: há um programa a ser atendido, há um lugar em 

que se implantará o edifício, há um modo de construir. Em meio a essas premissas existe um conceito, 
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que age como elemento indutor durante o processo de projetação: este elemento pode ser uma ficção, 

uma analogia, uma metáfora (como a máquina de morar de Le Corbusier) ou um discurso filosófico 

(como sustentabilidade).  

Snyder e Catanese (1984, p. 210) afirmam que o conceito é algo muito importante para o 

projeto, pois sugere um modo específico de conjugar exigências programáticas, contextos e crenças. 

Eles também admitem a existência de mais de um conceito, desde que não sejam antagônicos e 

mantenham entre si certa hierarquia durante a concepção. Corroborando, Mahfuz (1995, p. 18) discorre 

sobre a relevância de existir um conceito central ou imagem conceitual que norteia o partido 

arquitetônico durante a criação. 

Sob a luz desses autores, busquei por um (ou mais) conceito que fundamentasse o 

desenvolvimento do projeto de arquitetura deste trabalho. Diante do contexto mencionado, escolhi dois 

conceitos: o primeiro é a flexibilidade visando atender às diversidades domiciliares que vem surgindo 

na sociedade brasileira e minimizar os desperdícios oriundos das reformas em apartamentos. O 

segundo é a urbanidade, pois, considero fundamentais: a percepção do outro, a vitalidade, a 

copresença e a diversidade nas cidades e entendo como prejudiciais à cidade a propagação de edifícios 

cercados de muros e fachadas cegas que negam o espaço público. 

 Acredito também que a ideia de oferecer ao usuário um espaço físico de uso variado e livre 

é um ato de respeito às diferenças, aos sentimentos, aos gostos e aos costumes de cada um. Além 

disso, é uma resistência aos ditames do mercado, e um estímulo à condição participativa do morador. 

É também um ato de respeito oferecer à cidade um edifício que contribua com a vivência e diversidade 

desta e tenha uma linguagem arquitetônica mais dinâmica. 

Por fim, os estudos de referências (próximo capítulo) mostrarão três edifícios na cidade de 

São Paulo já construídos e sendo habitados. Eles representam uma alternativa ou contra fluxo ao 

mercado, pois eliminam muros altos, fachadas cegas e áreas de lazer, e tem como intuito incentivar o 

uso do espaço público em detrimento do espaço confinado do condomínio.  Além disso, esses prédios 

apresentam plantas baixas diferenciadas e não mais layouts padronizados. Creio que estes casos 

exibem alguns aspectos espaciais associados as noções de flexibilidade e urbanidade na concepção. 

A seguir a revisão bibliográfica de cada um desses conceitos. 
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1.2 FLEXIBILIDADE  
 

 

A adoção de um programa padrão, baseado nos interesses do mercado imobiliário, é uma 

característica típica do modelo de habitação coletiva praticado na atualidade brasileira. O propósito 

disso é oferecer um padrão que fomente a máxima rentabilidade. A consequência é a reprodução pela 

indústria da construção civil de uma infinidade de lares idênticos e “a distância do usuário da 

experiência plena do espaço doméstico, o lugar dos desejos e afetos, da multiplicidade, da intimidade, 

da desordem, da indeterminação” (JORGE, 2012, P. 24). “A participação do arquiteto, pela sua 

formação, seria essencial na compreensão do público alvo, consequentemente nas características do 

empreendimento a ser lançado” (QUEIROZ; TRAMONTANO, 2009, p.125), mas na prática esta fase 

que antecede o projeto fica limitada aos incorporadores, corretores e às agências de marketing. Nesse 

sentido, não só o consumidor final é descartado no processo, mas também os arquitetos. 

Outro aspecto frequente é a má qualidade espacial nas habitações coletivas. A origem disso 

está ligada a diversos fatores, entre os quais o reduzido tempo dado à fase do projeto de arquitetura, 

em razão da rapidez com que os projetos são exigidos. Assim sendo, as propostas habitacionais não 

resultam de uma ponderação e um tempo de maturação necessários, acabando por se converter em 

repetição de plantas baixas, problemas e altos custos na execução da obra, bem como em questões 

relativas à dificuldade do uso e da apropriação dos espaços habitacionais.  

Galfetti (1997) explana que “os apartamentos são bens de consumo e, devido a isso, sujeitos 

às leis de mercado e a fatores tais como: localização, vizinhança e preços elevados os quais, muitas 

vezes, se sobrepõem à qualidade espacial do mesmo.” Soma-se a isto a “inexistência” do cliente final 

no momento de concepção do projeto, fato esse que fez surgir na Arquitetura Moderna à figura do 

“homem-padrão” o qual se mantém até os tempos atuais para muitos arquitetos. Segundo Esteves 

(2013, p. 199): 

 
O Movimento Moderno provocou uma ruptura entre o homem e o seu habitat, 
devido ao comportamento de uma arquitetura que criava espaços (iguais a 
tantos outros) para um “Homem Universal” (igual a todos os outros). No 
entanto, é ainda neste cânone modernista que muitos dos edifícios 
habitacionais construídos atualmente se regem. Hoje! Numa sociedade 
exigente, diversificada, complexa e pluralista em opiniões. Os consumidores 
acabam por adquirir casas com as quais não se identificam, sujeitando-se e 
conformando-se com os modelos que dominam o mercado imobiliário.  

 

 

Finkelstein (2009, p. 61.) cita que “a oferta de apartamentos baseada em uma família standard 

não tem a ver com a realidade urbana, visto que esta se modifica dado às diversas transformações de 

cultura e de tecnologia que modificam os hábitos de trabalho e da vida doméstica.”. Esteves (2013, 

p.23) completa que “cada vez mais é exigida uma habitação que evolua com o dia-a-dia de cada 

indivíduo, adaptável a um sem número de situações, originando uma maneira de habitar de carácter 

progressivamente mais flexível, experimental e sustentável.”.  Esteves (2013, p.70) cita também que: 
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A essência do lar afasta-nos das propriedades físicas da casa, e leva-nos para 
o território psíquico da mente, aproximando-nos de questões de identidade e 
memória, da consciência e inconsciente, dos restos de comportamento 
biologicamente motivados, e reações e valores culturalmente condicionados.  

 

Neste contexto, Brandão e Heineck (2007 p.72) falam que “um fator preponderante de 

diversificação do morar envolve a evolução demográfica e a diversificação das configurações familiares 

nas décadas mais recentes.” Os dados censitários, apresentados pelo IBGE nas últimas décadas, 

indicam o surgimento de novos arranjos familiares, como mulheres sem cônjuges morando com filhos 

e adultos que optaram em morar só. Os gráficos a seguir expõem essas mudanças.  A família nuclear 

caracterizada pelo pai provedor e pela mãe empenhada, exclusivamente, nas tarefas do lar e no 

cuidado dos filhos dominou os grupos familiares ao longo do século XX e transformou-se no estereótipo 

da família americana romantizada e “glamourizada” por décadas. No entanto esse tipo de arranjo 

familiar está em decréscimo.  Conforme Jorge (2012, p. 24): 

 
As alterações mais relevantes dos modelos familiares têm origem, na 
emancipação financeira feminina a partir da sua inserção no mercado de 
trabalho, na propagação da pílula anticoncepcional e na decorrente perda da 
função de dona de casa como modelo vigente.   

 

Apesar de concordar com Jorge, vejo que a substituição desse modelo familiar tradicional por 

diversificados arranjos é uma tendência universal, com base em uma cadeia de fenômenos sociais, 

econômicos, culturais e comportamentais que vai além da emancipação feminina. Nos últimos tempos, 

outras transformações vêm ocorrendo na sociedade brasileira a partir: da crise do casamento estável, 

do individualismo, da redução das taxas de natalidade, da liberdade sexual, dos casamentos tardios, 

do elevado custo das moradias (que mantém os filhos adultos mais tempo na casa dos pais), do 

aumento da população idosa, da luta contra homofobia dentre outros.  

 

 

Conforme Brandão e Heineck (2007 p.72) “(...) além dos novos papéis assumidos pela 

mulher, o advento do home-office e o impacto de novas tecnologias e  mídias no espaço doméstico” 

provocam mudanças nos modos de morar. São fenômenos sociais e econômicos que impelem a uma 
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oferta habitacional mais diversa e tal diversidade pode ser criada a partir das concepções arquitetônicas 

adaptáveis, tanto na primeira ocupação do imóvel como também ao longo de sua utilização. 

Segundo Griz (2012, p. 64) “o rebatimento dos arranjos familiares na arquitetura, pode ser 

descrito como inevitável”.  Estas mudanças nos arranjos influenciam nas dimensões, nas relações entre 

os cômodos, entre outros aspectos espaciais.  De acordo com a autora este é um dos motivos que 

levam às reformas em apartamentos e outro motivo é a forte indução dos meios de comunicação 

(jornais, revistas, sites...) do ideal do “morar bem” pela ambientação do apartamento. Para Araújo 

(2006, p 16) “(...) não basta apenas possuir um bom apartamento, é preciso que ele seja decorado, de 

maneira ‘personalizada’ por um renomado arquiteto que lhe confira atributos das estéticas da moda.”, 

além do  conferir “status” ao consumidor.  

Paralelo, Brandão e Heineck (2007 p.72) falam que: 

 
Apesar de a habitação estar inserida em uma indústria específica, dentro de 
um sistema de produção próprio, as grandes transformações mundiais  
acabam por influenciar a evolução do produto residencial de forma similar aos 
produtos oriundos de outros setores. A personalização, maior ou menor, e a 
oferta de maior variedade de produtos acabam sendo uma tendência que 
também atingiu o setor imobiliário.  Grifo meu. 

 

Diante do exposto associado a minha prática profissional, notei a existência de diversos 

fatores que clamam por espaços domésticos mais flexíveis. A implantação disso na edificação é ainda 

um desafio, não é fácil à arquitetura doméstica seguir a evolução da tecnologia, das relações sociais, 

comportamentais entre outras coisas. Os metabolistas (em meados da década de 1960) já alegavam 

que a arquitetura deveria ser concebida como um organismo vivo, capaz de responder aos 

posicionamentos da sociedade em plena evolução, capaz de incorporar as novas tecnologias, os 

conflitos, as dúvidas e as incertezas da sociedade. Nesse sentido, acredito que hoje a arquitetura 

necessita de uma condição dinâmica, aberta, interativa e acima tudo flexível. 
Diversos pesquisadores e arquitetos abordam o conceito de flexibilidade na habitação coletiva 

e, no geral, eles a descrevem como a liberdade de compor diferentes configurações para o espaço 

interno definido rigidamente por um vedo perimetral. Alguns autores citam o uso da flexibilidade também 

neste vedo, ou seja, nas fachadas, consequentemente na volumetria, mas estes são exceções nas 

literaturas pesquisadas.   

Outra informação, advinda do estudo, mostra uma classificação da flexibilidade em: inicial 
ou permanente. A primeira ocorre na fase de concepção, por meio de estratégias ou técnicas afins as 

noções de flexibilidade que possibilitam variações nos layouts internos ou a personalização destes 

antes do uso. Já a segunda, também conhecida por contínua, ocorre durante a ocupação do imóvel 

quando há a possibilidade de modificar ou adaptar a composição interna pelo usuário, um exemplo 

disso é o uso de móveis retráteis e divisórias móveis. Esta forma é uma forte tendência que vêm sendo 

utilizada em cidades adensadas como em Hong Kong (ver figura 12). Apesar de ser uma solução 

interessante para pequenos apartamentos não é de meu interesse trabalhar com móveis ou divisórias 

nesta dissertação, além disso, uma das maiores queixas dos clientes em meu escritório refere-se ao 

tamanho reduzido dos cômodos e do apartamento como um todo.  A intenção aqui é  utilizar a 
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flexibilidade para oferecer uma proposta arquitetônica com apartamentos de diversas áreas e diferentes 

layouts e apartamento com plantas livre.  

 

 

 

 

   

 

 
 
Figura 7.  Apartamento do arquiteto Gary Chang, Hong Kong. A unidade de aproximadamente 32 m² possibilita 24 opções de 
arranjo, através da manipulação de paredes e mobiliário deslizantes, prateleiras multiuso, cama retrátil, mobiliário articulado 
etc. 
Fonte: disponível em <<http://artepersona.blogspot.com.br/2012/06/apartamento-transformer-30-m-e-24.html>> Acesso em 
janeiro de 2014. 

 

É importante salientar que uma categoria (seja a flexibilidade permanente ou inicial) não anula 

a outra e em ambos os casos implicam no uso da flexibilidade como uma ferramenta que permite aos 

usuários da habitação multifamiliar viver distintos estilos de vidas, isto consequentemente gera maior 

satisfação e conforto ao morador, além de ampliar a vida útil do edifício bem como minimizar os 

impactos ambientais causadas pelas reformas em apartamentos advindas da insatisfação dos usuários.  

Segundo Esteves (2013, p.99):  

 
Uma casa é um processo que começa nas mãos do arquiteto, mas que deve 
ser continuada pelo habitante, ao longo do tempo (...). Ou seja, o edifício deve 
ser concebido para perdurar no tempo e ir construindo uma história feita pelas 
pessoas, através do processo de habitar. Esta continuidade oferecida aos 
habitantes, faz deles ‘ aprendizes ativos e moldáveis’, estimulando a mudança 
e o dinamismo para possíveis apropriações e adaptações.  Mais, o 
envolvimento e a participação dão poder às pessoas e potenciam a sua 
interação e identificação com os lugares. 

 

Nesse sentido, a inflexibilidade, a nível habitacional, significa que os ocupantes não têm 

nenhuma opção a não ser mudar de moradia se essa não corresponder à alteração das suas 

necessidades. Para muitos pesquisadores, a inflexibilidade é considerada uma das principais razões 

para a troca do imóvel por outro ou até mesmo a demolição de muitos edifícios habitacionais. John 

Ruskin já afirmava que todos os edifícios são potencialmente imortais, mas que muitos deles duram 

apenas metade de uma vida humana. 

Poupar o solo orgânico, poupar energia, poupar tempo de transporte, materiais, mão-de-obra, 

recursos financeiros são necessidades cada vez mais solicitadas para conferir ‘sustentabilidade’ à 

ocupação territorial em cidades no mundo todo.  Esteves (2013, p.115) discorre que: 

 
A sustentabilidade apresenta um carácter ético, ao envolver a vida das 
gerações futuras, e dinâmico, em que não se trata de algo tangível que se 
adquira definitivamente e completamente, mas interagem com o dinamismo da 
realidade em que se insere, adequando-se a fatores conjunturais, estruturais 
ou imprevisíveis; a sustentabilidade remete para um caráter participativo dos 
agentes sociais, o que pode contribuir ou comprometer as metas pretendidas; 
a sustentabilidade retrata o carácter temporal, a sustentabilidade adquire uma 
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importância fundamental no equacionamento das ações praticadas no 
passado, no presente e as que serão exercidas no futuro, rompe com a lógica 
do curto prazo e estabelece o princípio da precaução como necessidade do 
planejamento em longo prazo.  Conclusão: se substituíssemos a palavra 
“sustentabilidade” por “flexibilidade”, o texto continuaria a fazer sentido, o que 
significa que os parâmetros de um e do outro convergem no mesmo propósito: 
o bem-estar social.  
 
Podemos concluir que a emergência de uma consciência global da 
necessidade de proteger o ambiente e minimizar o impacto negativo da 
atividade humana tem-se vindo a evidenciar e a arquitetura entra aqui com 
um papel essencial neste desafio, uma vez que a construção, a utilização 
e a demolição de edifícios envolvem um elevado uso de materiais, energia 
e produção de resíduos. A construção sustentável, com pressupostos de 
flexibilidade, é uma possível solução para muitos dos problemas, porque 
salvaguarda o conforto e salubridade dos que a habitam e garante uma 
utilização racional do recursos, através da longevidade da duração dos 
edifícios. Grifo meu. 

 

Neste contexto, verifiquei que a aplicação da flexibilidade não está apenas ligada à satisfação 

e bem estar do usuário, mas também a longevidade do edifício, portanto estar relacionada às noções 

afins a sustentabilidade, a qual é cada vez mais necessária no cenário global. Logo, a aplicação deste 

conceito atende a um dos lastros do Mestrado Profissional (MP): Meio Ambiente (e as questões de 

sustentabilidades). O conceito explorado é também importante para a cidade, pois o edifício através da 

flexibilidade é mais sustentável, por sua vez mais resistente ao tempo. A sua resistência contribui para 

a resiliência do local e esta característica é intrínseca as noções de urbanidades, as quais serão 

exploradas no próximo tópico.  

Historicamente, as aplicações de flexibilidade no edifício multifamiliar têm origem no 

Movimento Moderno, antes disso a arquitetura praticada era refém do tipo, de características 

tradicionais e de modos de projetar oriundos das escolas de Belas Artes. É importante ressaltar que a 

ideia de trabalhar com a moradia coletiva na arquitetura surge a partir da revolução industrial, paralelo 

ao crescimento dos centros urbanos. O Modernismo, consequência desta revolução, foi pautado em 

novos sistemas construtivos (concreto armado e aço) e gerou na arquitetura: uma nova fase estética; 

novas formas de projetar; novas organizações espaciais, entre outras coisas.  

Neste período, por exemplo, foi possível torna a estrutura independente do sistema de 

vedação, por sua vez surgiu à possibilidade do uso de divisórias internas móveis ou até de extrair as 

divisórias internas do projeto promovendo assim a planta baixa “livre”. Finkelstein (2009, p. 61.) explica 

que, em meio a isto, ocorreu também à interiorização das áreas molhadas (cozinhas e banheiros) em 

núcleos associados, muitas vezes, à circulação vertical em prédios. Esta nova organização interna 

promoveu a criação de um espaço neutro que eram suscetíveis a diversas conformações de layouts. É 

importante ressaltar que muito antes do Modernismo a flexibilidade espacial já era encontrada na 

arquitetura japonesa tradicional, com o uso de painéis móveis de correr que integram ou isolam 

espaços, mas isto ocorria no oriente.   

Um dos ícones da arquitetura Mies Van der Rohe propagava o uso de planta livre, o núcleo 

central de áreas molhadas e as zonas habitáveis livres, sem compartimentação para composição de 

espaços flexíveis. Um dos seus projetos é o Conjunto Lake Shore (1948 – 1951) em Chicago, EUA (ver 

figura 8) que apesar de apresentar uma sugestão de layout indica (ver região tracejada) a concentração 

da circulação, equipamentos mecânicos e áreas molhadas. Nesta proposta quase todos os pilares 
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estão localizados no vedo perimetral ou no 

núcleo de áreas molhadas possibilitando 

assim uma região neutra. 

 Segundo Esteves (2013, p. 69) “É 

importante referir o papel do arquiteto Mies 

Van der Rohe que via a flexibilidade como um 

dos conceitos mais importantes da 

arquitetura.” Mies adotou a planta livre, 

permitida por uma estrutura a qual seria a 

‘coluna vertebral’, com base nas novas 

tecnologias de aço e vidro, características dominantes em seus projetos. O arquiteto argumentava que 

a planta livre e a construção regular deviam ser inseparáveis. 

A Unidade de Habitação de Marselha (1952) de Le Corbusier, que embora reflita os preceitos 

de padronização através do uso das proporções humanas do Modulor, apresenta diferentes 

configurações de apartamento para acomodar desde pessoas solteiras a famílias extensas. Outro 

projeto de Le Corbusier chamado de Plano Obus é algo tanto revolucionário na arquitetura em 1930, 

quanto inovador na atualidade, pois permitia que cada usuário criasse sua moradia como desejar, ou 

de acordo com as ideais de seus arquitetos. 

Apesar dos exemplos mencionados, a arquitetura moderna nem sempre apresentou a 

flexibilidade. Segundo Esteves (2013, p. 61) “A modernidade, na sua dialética foi capaz, por um lado, 

de condenar o usuário a uma vida rotineira e programada, mas por outro, foi também capaz de fornecer 

valiosos indícios que o libertariam da implacável rotina escravizadora.” Com a crise do modernismo, 

diversas críticas afloraram entre elas a necessidade da aceitação da diversidade cultural e da 

sociedade como plural. A forma não deveria seguir a função e sim o comportamento humano, por sua 

vez os modos de morar. Novas percepções surgiram como ver que as pessoas que habitam um mesmo 

espaço são diferentes, como também elas próprias mudam, e a sua forma de viver transforma-se, 

evoluindo para novos ritmos diários.  

Em síntese, o homem compõe o espaço à sua medida e conforme as suas necessidades 

culturais, sociais e individuais. O ideal de ordem e racionalidade que resultou na projeção de utopias 

planificadas e setorizadas, cujo protagonista central – o arquiteto – se considerava capaz de analisar, 

prever, ordenar e determinar o futuro, incluindo comportamentos e relações sociais, passou a ser 

considerado como obsoleto e pouco promissor na arquitetura contemporânea.  

Em meio a crise do Modernismo e o surgimento da arquitetura Contemporânea, um bom 

exemplo a ser visto é o conjunto habitacional Habitat’67 (ver figura 9), projeto apresentado na 

Exposição Internacional (Expo 6) em Montreal, no Canadá. Segundo French (2009, p. 134): 

 
 
O edifício de estrutura tridimensional complexa e irregular, de estética 
aparentemente desordenada, caracteriza-se por um complexo sistema de 
empilhamento de unidades pré-fabricadas de dimensões padronizadas. Ao 
todo, são 354 módulos pré-fabricados de concreto (11,7 x 5,3 x 3,0 metros), 
organizados para compor 158 combinações distintas de unidades residenciais 
– com banheiro pré-fabricado em fibra de vidro incluso, com todos os 
equipamentos, instalações e acessórios. 

 
Figura 8. Planta baixa – Ed. Lake Shore Drive em Chicago, EUA, 
1948 – 1951. 
Fonte: SCHNEIDER, Friederike. Atlas de plantas. Habitação. 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2006. P 181 
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As unidades, dispostas em sua maioria em dois níveis, possuem 15 tipos 
distintos de arranjos e dimensões variadas; e oferecem apartamentos de dois, 
três ou quatro quartos, com terraços, pés-direitos duplos, e área entre 38 m² e 
148 m². O complexo é um projeto de habitação surpreendente, que reformulou 
a tipologia multifamiliar adensada e transportou a coesão comunitária para o 
plano vertical, tornando-se um ícone na construção de moradias.   

 

 

 
Figura 9. O conjunto habitacional Habitat’67. 
Fonte: Disponível em << http://www.arquitetonico.ufsc.br/habitat-67>> Acesso em fevereiro de 2014 

 
 
 

Atualmente, várias cidades na Europa mostram o mercado investindo na arquitetura flexível. 

Como o VM complexo residencial (ver figuras 10 a 12) que é um edifício de habitação em massa 

planejado para suprir a demanda de diferentes tipos domiciliares em Copenhague / Dinamarca. O 

empreendimento está localizado em um bairro em crescimento e fica ao lado de uma estação de metrô 

que o liga a toda cidade.  Jorge (2012, p 162) descreve que: 

 
 

O VM pode ser classificado como um mosaico de peças tridimensionais de 
habitação.  Nesse intricado edifícios existem 230 unidades residenciais (de 77 
a 119 m²) [...] mais de 70 tipos diferentes de apartamentos, distribuídos em 
unidade lineares, duplex e tríplex – evidências de um empenho compositivo 
que multiplica as possibilidades espaciais e integra diferentes formas de viver. 
O sucesso do empreendimento que foi concluído em 2005 foi comprovado, na 
comercialização de todas as unidades residenciais em apenas três semanas. 
Com aceitação total do público, que pode escolher muito além das 
possibilidades do mercado convencional. A repetição invariável de 
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apartamentos foi substituída por uma diversidade incrível de composições 
espaciais, com espaços interiores livres, com o mínimo de subdivisões 
possíveis e o máximo de visibilidade do entorno, compatível com tipos 
familiares distintos e aspirações individuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Vista de topo do VM Housing Complex. 
Copenhague / Dinamarca. 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.archdaily.com.br/br/tag/aco>. Acesso 
em janeiro de 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fachada do VM Housing Complex. 
Copenhague / Dinamarca. 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.archdaily.com.br/br/tag/aco>. Acesso 
em janeiro de 2014 

Figura 12. Esquema combinatório das unidades residenciais no edifício 
“VM”. 37 Tipos.  
Fonte: DURAN, Sergi Costa. High density housing. Arquitectura urbana 
vertical. Barcelona: Reditar Libros, 2009, p.181. 

 

 

No Brasil, o setor da construção civil que tradicionalmente conserva métodos construtivos 

artesanais, mão-de-obra desqualificada e baixo investimento nas inovações tecnológicas pouco se 

arrisca em oferecer uma habitação flexível, mesmo existindo uma demanda crescente para isto.  

Algumas construtoras, que fazem a exceção, lançam edifícios multifamiliares com mais de um layout 

para planta baixa. Outras oferecem prédios habitacionais com plantas baixas “livres”, permitindo ao 

consumidor em conjunto com um arquiteto (da construtora ou não) a concepção da configuração final. 

Neste caso, a proposta de layout passa por uma análise da própria construtora que verifica se as 

modificações não iram comprometer a estrutura e instalações prediais. 

Segundo Brandão e Heineck (2007 p.81) a aplicação da flexibilidade no cenário nacional é 

dado pelas “(...) plantas denominadas ‘flexíveis’ que se difundem como um recurso mercadológico ao 
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longo dos anos 90” no mercado imobiliário brasileiro. (...) “apesar do impacto de muitas propagandas, 

a versatilidade prometida era pequena na maioria dos casos estudados”.  Jorge (2012) e Finkelstein 

(2009) explicam que a arquitetura flexível em terras brasileiras se restringe a exemplos pontuais ou 

inesperados, sendo na verdade pouco explorada pelas empresas, além disso, quando ofertada se 

destina quase sempre às classes médias e altas. No cenário local, as construtoras pouco ofertam 

imóveis com uma arquitetura flexível e quando promovem o público alvo também pertence às camadas 

mais abastados. 

Recentemente, uma incorporadora, chamada Idea Zarvos, vêm lançando no mercado paulista 

uma proposta diferenciada para edifícios habitacionais. Seus empreendimentos apresentam para cada 

unidade habitacional uma configuração própria; muitos desses edifícios já foram publicados em 

diversos periódicos e até ganharam prêmios nacionais e internacionais. O que chama atenção desses 

prédios da Idea Zarvos não é só a variedade oferecida ao consumidor final; é também a forma plástica, 

a variação no vedo perimetral e a relação com a rua que o prédio tem.  Em meus estudos de referências 

(próximo capítulo) abordarei alguns desses empreendimentos.   

Após a revisão bibliográfica explanada até aqui, foquei nos resultados de alguns das 

pesquisas revisada e com isto, encontrei elementos que facilitam a aplicação espacial das noções 

associadas a flexibilidade durante a fase de concepção. Finkelstein (2009, p. 109) menciona como 

elementos de projeto para uma arquitetura flexível: Estrutura independente; Modulação estrutural; 

Paredes leves; Divisórias móveis;  Mobiliários como divisória; Núcleos de circulação vertical (na 

unidade); Fachada Livre; Grelha, Brise-soil, Varanda na fachada; Ambiente único – ausência de 

divisões internas; Pisos elevados; Armarios embutidos; e Terraços. Já Jorge (2012) cita os elementos 

para flexibilidade como estratégias as quais são: Ampliação/acréscimo; refuncionalização; 

organizacional; cômodo autônomo; adaptabilidade; associação; modulação; e fachadas flexíveis. Ver 

figuras 13 a 15. 

Finkelstein (2009, p. 86) fala que “(...) uma moradia pode apresentar vários graus de atuação, 

tornando um projeto mais flexível na medida em que mais elementos facilitadores da flexibilidade ele 

apresentar.” Além disso, esta autora descreve que “existem alguns condicionantes referentes à 

aplicação dos elementos facilitadores da flexibilidade que dizem respeito à legislação vigente em cada 

localidade, como códigos de obras e plano diretor.” Como alguns deles são mais rígidos podem afetar 

certas soluções inovadoras exigindo do arquiteto administrar esses empecilhos, além de fazê-los, 

buscar uma solução adequada para cada caso. Com base no exposto, resolvi, aplicar alguns dos 

elementos/estratégias mencionados durante a concepção do projeto. Nos capítulos acercam da 

evolução da proposta e memorial retonarei este conceito e sua aplicabilidade neste trabalho. 
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Figura 14. Resumo esquemático das estratégias de flexibilidade - modulação. 

Fonte: JORGE 2012. Modificada pela autora 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Resumo esquemático das estratégias de flexibilidade – Cômodo independente. 
Fonte: JORGE 2012. Modificada pela autora 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.  Resumo esquemático das estratégias de flexibilidade – Organizacional 

Fonte: JORGE 2012. Modificada pela autora 
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1.3 URBANIDADE  
 

Definições  
 

Em meio a um contexto de crítica às intervenções urbanas e à produção edilícia em Londres, 

o pesquisador Hillier utiliza o termo “desurbanismo” para citar algumas técnicas de projetos como se 

vê no seguinte trecho: 

 
[Nós] devemos pensar em muitas intervenções recentes como exercícios das 
técnicas espaciais do desurbanismo [...]: a quebra da interface entre 
edifícios e espaços públicos; a quebra da relação entre escalas de 
movimento; e a quebra da interface entre habitantes e estranhos. (Hillier 
1996, p. 56). Grifo meu e tradução Lucas Figueiredo (2012).  

 

Em outras palavras, Hillier (1996, p.53) explica que a relação do edifício com a rua é um dos 

aspectos relevantes para definir níveis potencialmente distintos de vitalidade e diversidade no entorno 

de edifícios. “[...] se há paredes cegas ou barreiras que distanciam os edifícios do espaço público – 

podem igualmente afetar a relação entre moradores e seus vizinhos e entre habitantes e estranhos”.  

Oposta à noção de “desurbanismo”, Holanda (2010, p. 22) emprega a expressão urbanidade 

no Brasil como uma medida de qualidade dos espaços urbanos e sua defesa como “[...] uma escolha 

ética, por mais variadas que sejam as circunstâncias, escalas, funções em pauta”. Holanda (2010, p. 

01) discorre que para o seu florescimento “[...] a urbanidade precisa de uma arquitetura com 

determinados atributos: espaço público bem definido, forte contiguidade entre edifícios, frágeis 

fronteiras entre espaço interno e externo, continuidade e alta densidade do tecido urbano etc.”.  

Segundo Holanda (2002, p. 125-131) as características da urbanidade podem ampliar a 

capacidade da arquitetura e do desenho urbano em promover o encontro e a copresença de pessoas 

das mais variadas origens, em espaços legitimamente públicos. Esta capacidade corrobora com a 

imagem ideal que Jacobs (2000) tem para as cidades, ou seja, está relacionada à democracia e a 

diversidade do espaço público.  Ele explica ainda a urbanidade: 

 
[...] como uma condição ‘simultânea ao espaço físico e a comportamentos 
humanos’ e que se caracterizaria pela ‘minimização de espaços abertos em 
prol de ocupados’, ou seja, na densidade de edificações, na existência ‘do 
maior número de portas para lugares públicos / jamais paredes cegas’ [...] na 
‘minimização dos espaços segregados [...] becos sem saída [...] na busca da 
condição de integração espacial [...]. HOLANDA (2010, p. 01). Grifo da autora  

 

Para Milfont et al (2011, p. 3) ao tornar simultâneas as dimensões do espaço físico e as 

dimensões dos comportamentos humanos o autor Holanda ampliou o conceito de urbanidade, de modo 

que isto trouxe algumas imprecisões na definição do termo mencionado. Conforme Milfont et al (2011, 

p. 3):  
 
Essa constatação tornou-se centro de um debate a partir de setembro de 2009, 
quando um grupo de pesquisadores se engajou em uma discussão iniciada 
pelo arquiteto Douglas Aguiar (2010). Essa discussão revelou a abrangência, 
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a riqueza e a dificuldade para entender a palavra tanto em seu sentido clássico 
quanto no senso comum da linguagem.  

 

Busquei nos autores engajados nesse debate1 (Romulo krafta, Paulo Afonso Rheingantz, 

Marcele Trigueiro, Lucas Figueiredo, Luciana Andrade, Douglas Aguiar, Frederico Holanda) extrair 

ideias que podem fundamentar o conceito de urbanidade. Para Krafta (2010, p. 01) “[...] o conceito 

original situa urbanidade no campo do comportamento, equiparado à civilidade, cortesia, ou seja, 

comportamento social virtuoso, próprio de urbanistas educados”.  A qualidade de afável referente ao 

termo em questão já havia sido mencionada por Holanda em escritos mais antigos (2002).  

Esta definição está também condizente com os conceitos existentes em diversos dicionários 

(como o Aurélio) que, em síntese, relatam o significado de urbanidade como: qualidade ou condição de 

ser humano; civilidade; cortesia, afabilidade, boas maneiras e delicadeza. Por antonímia, o dicionário 

apresenta o significado de desurbanidade como: incivilidade, descortesia, aspereza, grosseria, 

arrogância, brutalidade, desatenção, impolidez, rispidez, rudeza e desconsideração.  

Krafta (2012, p. 05) cita ainda que “a urbanidade pode ser vista como a qualidade da interação 

entre pessoas e o ambiente urbano”. Na visão de Rheingantz (2010, p. 16): 

 
A urbanidade está na relação e interação entre humanos (sociedade) e não 
humanos (artefatos arquitetônico e urbano), no entanto este termo não 
corresponderia necessariamente a uma qualidade, mas apenas um produto de 
fenômenos coletivos e materiais socialmente construídos.  

 

Corroborando, Trigueiro (2010, p. 17) entende por urbanidade “as relações de civilidade, de 

cortesia, inseridas em uma dupla dimensão sócio-espacial”.   Fora do debate, Joseph (2002, p.35) 

afirma que a urbanidade trata de “disposições adquiridas pelo cidadão e, ao mesmo tempo, dos 

dispositivos de socialização presentes no meio urbano”.  

Para Figueiredo (2010, p. 08): 
 

A urbanidade acontece quando o ambiente construído e suas estruturas 
auxiliares, isto é, sistemas de transporte entre outros, permitem ou mesmo 
potencializam encontros e a copresença entre pessoas de classes ou estilos 
de vida distintos em espaços legitimamente públicos, dentro de um sistema 
probabilístico no qual as pessoas, em suas rotinas, tendem a usar ou passar 
pelos mesmos lugares. Seu contrário, o desurbanismo, numa definição mais 
ampla, acontece quando o ambiente construído e suas estruturas auxiliares, 
isto é, sistemas de transporte entre outros, impedem ou pelo menos restringem 
encontros e a copresença entre pessoas de classes ou estilos de vida distintos 
[...]. 

 

Em paralelo, Netto (2010, p. 05) reforça que a urbanidade pode ser traduzida como “espaços 

que permitem a emergência da prática e encontro, capazes, através das diferenças sociais, de gerar 

copresença dos diferentes”. Corroborando, Aguiar (2010, p. 06) descreve que “espaços com 

urbanidade são espaços hospitaleiros”.  

Andrade (2010, p. 19) conceitua urbanidade como a capacidade de acolhimento sócio-

espacial dos lugares urbanos.  Para tal, ela cita a importância de haver no espaço construído e público 

alguns aspectos como: baixos índices de violência, fácil legibilidade, qualidade na infraestrutura 

                                                   
1 rede@urbanidade 
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(calçadas e vias adequadas e acessíveis), estacionamento regular, não poluição sonora e visual, locais 

para lixo, paisagismo, fachadas menos medíocres plasticamente, entre outras coisas. 

Segundo Andrade (2012, 20) apesar da existência desses aspectos não “existe uma 

urbanidade perfeita ou ideal”, o que há são diferentes urbanidades. Para esta autora, uma favela como 

a Rocinha, no Rio de Janeiro, apesar de não apresentar boa infraestrutura, acessibilidade e outros 

indicadores, por exemplo, contempla forte interação social, copresença e permeabilidade entre espaços 

públicos e privados, o que sugere ocorrer neste local certa tolerância/cortesia quantos aos diferentes, 

ou seja, urbanidade. O mesmo diz para uma cidade Alemã que dispõem de toda uma infraestrutura 

urbana, visibilidade e até copresença, mas pouco em interação social.  

 Ao chegar neste ponto, percebo diferentes significados para uma mesma expressão. Embora 

haja uma variedade acerca do conceito de urbanidade, de um modo geral as ideias se complementam, 

indicam uma postura ética referente à relação entre as pessoas e o ambiente construído e pouco se 

contrapõem aos percursores Hillier e Holanda. Em meio a isto, resumi que o termo em questão trata 

da relação entre pessoa/ambiente ou sociedade/ arquitetura e isto envolve um conjunto de caracteres 

de cunho social e espacial. 

 Acredito que alguns indicadores sinalizam a urbanidade como: densidade populacional; 

baixa taxa de criminalidade; diversidade urbana (variedade de usos, atividades, de formas construídas 

existindo no mesmo espaço); existência de infraestrutura no espaço público; acessibilidade; 

visibilidade; vitalidade; copresença e maior permeabilidade entre espaços públicos e privados; e, em 

especial, a reprodução e coexistência de modos ou estilos de vida distintos.  

Compreendo também que o uso desse conceito seja o caminho para a formulação de projetos 

(urbanos e arquitetônicos) com mais qualidade espacial. Em meio a isto, identifiquei a envoltória do 

projeto arquitetônico e área entre espaço público e privado, ou melhor, a relação do edifício com a rua 

como o alvo a ser trabalhado os aspectos espaciais que sejam facilitadores de atitudes afins a noção 

de urbanidade. 

 

O edifício e a rua  
 

Durante o percurso teórico acerca da urbanidade percebi severas críticas dos autores quando 

se referem às fachadas cegas e extensos muros altos, que em síntese configuram a ruptura da conexão 

física e visual entre as edificações e a rua/entorno. Estas características espaciais tem origem em 

diversos fatores entre os quais o medo e à violência que predominam no Brasil. A insegurança quanto 

ao crime constitui um dos principais problemas urbanos da atualidade. É uma questão complexa para 

a qual se podem ver diversas origens como: os problemas decorrentes das desigualdades sociais, dos 

baixos níveis de instrução, do tráfico de drogas e da omissão do estado.  

Alguns autores defendem que a relação do edifício com a rua pode sim inibir a violência e 

fomentar um ar de segurança, um desses autores é Newman (1996, p. 58) que defende a necessidade 

de sempre existir nas fachadas aberturas para a via pública. Jacobs (2000, p. 30) defende o mesmo e 

comenta ainda que “os olhos da rua” são as pessoas (consciente ou inconscientemente) que utilizam 

o espaço público e/ou costumam contemplá-los de suas casas (através de janelas e portas), exercendo 
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“uma vigilância natural sobre o que ali acontece”. Para Jacobs e Newman, os prédios residenciais 

precisam oferecer a possibilidade de contato visual entre o interior e o espaço público, para que “os 

olhos” possam atuar. Em urbanidade, isso se trata da percepção do outro (por copresença ou 

cociência), visibilidade e permeabilidade entre o espaço público e privado. Ver figuras 16 e 17. 

 

 
 

Figura 16. Edifícios residenciais em Lisboa. Parque das 
Nações. “Olhos da rua”. 
Fonte: Acervo próprio 

Figura 17. Edifícios residenciais em São Paulo. Vila 
Madalena. “Olhos da rua”. 

Fonte: Acervo próprio 
 

Jacobs (2000, p. 30) cita que “O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as 

pessoas se sintam seguras  e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos” e “a calçada ter 

usuários transitando ininterruptamente”. Newman (1996, p. 58) não discorda disso no tecido urbano, 

mas discorre que em áreas coletivas de propriedade particular devem existir restrições para 

desconhecidos. Para ele é preciso demarcar o território, diferenciar o espaço público do privado, e ter 

controle dos acessos a fim de evitar estranhos e, consequentemente, minimizar as chances da 

degradação de áreas coletivas e privadas. 

Acredito que as ideias desses autores, mesmo sendo diferentes em parte, podem ser 

utilizadas na concepção do projeto arquitetônico. Basta mesclar essas ideias na relação do edifício com 

a rua para promoção da segurança ao invés de adotar a “desurbanidade” descrita por Figueiredo (2012, 

p. 217). Posso, por exemplo, definir os limites entre o espaço público e privado com vidro e não perder 

a percepção do outro, ou seja, utilizar uma fronteira que ofereça uma barreira física, mas não visual. 

No capítulo referente ao memorial descritivo do projeto reforçarei estes aspectos, advindos das ideias 

de Newman e Jacobs. 

Além disso, segundo Rolnick (2012, p. 01) o “pressuposto de que quanto mais muros e grades 

são colocados, mais segurança (...)” o qual foi alimentado durante décadas, está cada vez mais 

mostrando sua ineficiência. Estatísticas mostram que “a mais nova onda de furtos e roubos, pelo menos 

na cidade de São Paulo” vêm ocorrendo em “condomínio de luxos muradíssimos”.  De acordo com a 

autora: 

 
Recentemente, a ‘Folha de S. Paulo’ divulgou dados de uma pesquisa 
realizada pela Polícia Militar do Paraná que revela que 60% das casas 
assaltadas em Curitiba são cercadas por muros. Apenas 15% são “abertas” 
para a rua. Além disso, a pesquisa colheu depoimentos de detentos com 
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participação em assaltos. Dos entrevistados, 71% afirmaram que casas com 
muros são preferíveis para a realização de assaltos e 54% disseram que os 
muros ocultam a ação. 
O fato é que transformar a lógica do modo de morar e de organizar a 
cidade não resolve o problema da violência nas ruas. As estratégias de 
furtos, roubos e assaltos também se adaptam. Uma das técnicas que vem 
sendo utilizadas por criminosos hoje, por exemplo, é clonar ou roubar controles 
remotos de portões automáticos, o que lhes permite entrar e sair de residências 
tranquilamente, sem alarde e, ironicamente, protegidas por muros. Grifo meu. 

 

Com base no exposto, vejo que destruir a relação dos edifícios com o espaço público, além 

de comprometer a urbanidade no sítio, não resolve o problema da segurança no Brasil, apenas 

fragmenta as cidades, empobrece a paisagem, impulsiona o inverso da urbanidade e favorece a prática 

da violência.  Sobre este último ponto, Tavares (2012. p. 24) completa que existem “três elementos 

básicos, independentes da escala urbana, o medo, a segregação espacial e a violência urbana os quais 

estão relacionados com a (in) segurança”. A autora explica que a relação entre estes elementos 

provocam um círculo vicioso o qual repercute no ambiente construído, no tecido urbano e na interação 

social nas cidades. Ver figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, isto não significa que a edificação deva ser completamente aberta ou permeável 

ao espaço público, na verdade, acredito no equilíbrio entre o espaço público e privado de modo que os 

aspectos facilitadores de atitudes afins a noção de urbanidade estejam presentes. Com este objetivo, 

ao invés de utilizar muros extensos e altos, posso, na proposta arquitetônica em questão, tomar partido, 

por exemplo, das “fachadas ativas” (expressão consagrada pelos estudiosos dos espaços ricos para a 

vida pública como Jan Gehl) as quais Holanda (2013 p.157) define como: 

 
[...] fachadas de edifícios comerciais e de serviços que implicam intenso 
movimento de pessoas no seu entorno imediato, pessoas que cruzam a 
interface edifícios/espaços público ou que passam observando vitrines, 
sentam-se em mesinhas e cadeiras que são a expansão de bares ou 
restaurantes para as calçadas.  

 

Figueiredo (2010, p. 217) considera que “[...] as fachadas ativas, permeáveis e com interface 

direta entre o público e o privado [...] facilitam situações como pessoas conversando na porta de casa 

ou de uma pequena loja [...]”, ou seja, “[...] permitem algum controle sobre o que acontece na rua [...]”, 

assim contribuem com a sensação de segurança, com o encontro, com a copresença e com a conexão 

física e visual.  Essa descrição corresponde aos artefatos arquitetônicos afins ao conceito de 

urbanidade.  

O medo 

A segregação espacial A violência urbana 

Figura 18. Ciclo insegurança.  
Fonte TAVARES, 2012, p 24. Nota: Modificado pela autora 
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Corroborando, Holanda (2013 p.202) afirma que: 

 
Para maior qualidade da cidade a interface (os limites entre espaços público e 
privado) das edificações deve ser tratada “sem ombros ou costas”, ou seja, 
sem o uso de fachadas cegas, as quais só promovem espaços cegos que por 
sua vez são inseguros, esquisitos, sombrios e lúgubres. Em termos sociais, 
eles, os espaços cegos, dificultam a copresença habitantes / passantes, o 
encontro, a eventual interação) por eliminar as transições – cruzadas pelas 
pessoas entre o interior e exterior dos edifícios. Grifo da autora. Grifo meu. Ver 
figura 19. 

 

Holanda enfatiza ainda que: 

 
As edificações que antecedem o movimento Moderno eram mais respeitosas 
com o âmbito público. “Não lhes voltavam-se aos ombros, menos ainda as 
costas. Ombros inexistiam, pois os prédios colocam-se uns aos outros, 
definindo a continuidade espacial de ruas e praças.” Costas as havia, mas 
pudicamente reservadas aos espaços privados, recônditos, invisíveis no 
interior dos quarteirões.  À rua e as praça, os prédios revelavam apenas os 
rostos [...] Quando isolados, os edifícios tinham, sim, uma fachada de frente, 
fachadas laterais, fachada de fundo. Porém “a arquitetura edilícia era 
carinhosa com a arquitetura da cidade: costas e ombros eram tratados 
(quase) a guisa de rostos” (HOLANDA, 2013 P.189). Grifo meu. Ver figura 
20. 

 

Figura 19. Superquadra em Brasília. 
Fonte: Disponível em << http://mdc.arq.br/2009/06/02/os-
blocos-de-superquadra-um-tipo-da-modernidade/>>. Acesso 
em janeiro de 2014 

 
Figura 20. Ruas na cidade de Laranjeira/SE. 
Fonte: Acervo próprio 

  
 

Apesar da afirmação, Holanda (2013, p. 190) comenta que o Modernismo não é a causa da 

propagação do uso de fachadas cegas na arquitetura, embora neste estilo este uso seja comum.  Ele 

confirma que existem várias edificações ícones deste movimento que não tem fachadas cegas como a 

Catedral de Brasília e Palácio da Alvorada. 

Diante do exposto, percebi que o cuidado com a relação entre o edifício e a rua deveria estar 

presente durante toda a concepção do prédio a fim de traduzir, em aspectos espaciais os indicadores 

de urbanidade.  Para tanto, durante a construção deste aporte selecionei os indicadores de urbanidade 

que podem ser trabalhados para fomentação deste conceito na proposta em questão, em especial na 

relação do edifício com a rua. Ver tabela 01. 
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INDICADORES PARA URBANIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover 

Indicadores Ações no projeto 

 

Diversidade 

Adotar o uso misto na edificação. No caso, habitação mais 

comércio ou serviço; 

Elaborar apartamentos com áreas construídas diferentes 

para possibilitar a diversidade de usuários. 

Copresença Não aderir a fachadas cegas e muros altos; 

Utilizar o primeiro pavimento como unidade de habitação; 

Criar grandes aberturas nas fachadas para vias; 

Inserir o estacionamento no subsolo e/ou entorno do 

edifício. 

 

Melhores condições 

de circulação 

Criar passeios públicos largos com bancos, proteção solar 

e paisagismo; 

Dispor de estacionamento (no caso do uso comercial ou 

serviço) próximo da circulação de pedestres. 

Segurança Utilização de guarita e sistema eletrônico como câmeras; 

Definir limites entre o espaço público e privado, por meio de 

barreiras físicas e transparentes. 

Maior interação 

entre espaço público 

e privado 

Projetar espaços comerciais ou de serviço no térreo que 

possam ser utilizadas em diferentes horários e em meio à 

circulação de pedestre e estacionamento. 
Tabela 1 - Resumo esquemático dos indicadores de urbanidade. 
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2 ESTUDOS DE REFERÊNCIA  
 

2.1 UM CONVITE À FLEXIBILIDADE E URBANIDADE NA ARQUITETURA  
 

 

Durante a pesquisa, identifiquei no trabalho de Griz (2012) um grupo em São Paulo 

autonomeado de Movimento Um (uma associação das incorporadoras: Idea Zarvos, a Axpe e a CP3) 

o qual havia lançado no mercado paulista alguns prédios habitacionais que buscavam oferecer uma 

arquitetura diferente comparada à produção dominante na capital.  

 
[...] 2. O Movimento Um propõe a vida em edifícios menores, com poucos 
moradores, que compartilhem uma visão parecida de mundo. É como morar 
numa vila (...) só que com mais espaço, segurança e modernidade. 
3. Nenhuma pessoa é igual à outra. Por isso, as plantas do Movimento Um são 
desenhadas uma a uma, em função de cada morador. A metragem e a 
configuração dos apartamentos são variáveis: a sua casa nunca vai ser 
exatamente igual ao seu vizinho. [...] 
9. O Movimento Um não quer apenas construir o apartamento da sua vida (...) 
quer mostrar que existe uma alternativa inteligente e sustentável à ocupação 
urbana em São Paulo. (Movimento Um apud GRIZ, 2012, p. 107). Grifo meu. 

 

Segundo a autora supracitada esta tendência de mercado, que é recente, oferece, dentro das 

áreas urbanizadas da capital, edifícios que abolem layouts e fachadas padronizadas, muros extensos 

e altos, áreas comuns, espaços gourmet, entre outras características típicas ao mercado. O fato de 

eliminarem a padronização bem como os espaços confinados (como a áreas de lazer) chamou minha 

atenção, pois poderiam apresentar aspectos ou elementos espaciais associados aos conceitos 

escolhidos (flexibilidade e urbanidade).  

A partir disso, investiguei o Movimento Um e, para minha surpresa, este grupo não existe 

mais, no entanto, a incorporadora Idea Zarvos permanece atuando até os dias de hoje. Verifiquei no 

site2 desta empresa diversos empreendimentos, concluídos e em lançamento. Boa parte tem gabarito 

baixo, está localizado na zona sul, em particular no bairro de Vila Madalena e adjacência, em São 

Paulo. Acredito, a partir do trecho abaixo, que está empresa identificou um filão de mercado insatisfeito 

com o padrão oferecido pelas construtoras e imobiliárias. Talvez este público consumidor seja também 

mais informado e crítico em relação à arquitetura produzida atualmente. Ver figuras 21- 23. 

 
A Idea Zarvos é mais do que uma incorporadora. É uma agência de ideias que 
reúne e gerencia parceiros com um objetivo comum: fazer com que você possa 
andar por São Paulo e ser surpreendido por um edifício de arquitetura 
contemporânea, que respeite profundamente não só quem vai habitá-lo, 
mas também o vizinho, o bairro, a cidade. [...] A valorização da arquitetura 
contemporânea e autoral é um deles. Nossa ideia é construir edifícios que 
continuem sempre atuais e admirados, daqui a 5, 50 ou 150 anos. Para isso, 
trabalhamos com arquitetos não só conceituados, mas também conceituais. 
Outro valor do qual nunca, abrimos mão é a preocupação com o entorno. 
Nossas obras sempre incorporam soluções como uso misto, recuos 
generosos, calçadas mais largas e pequenas praças abertas ao público. 
(www.ideazarvos.com.br). Grifo meu. 

                                                   
2 Disponível em <<http://ideazarvos.com.br/>>. Acesso agosto de 2013. 



39 
 

 

Edifício esquina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 21. Edifício Simpatia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 22. Edifício 360º 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Edifício Itacolomi 
 

Fonte: Disponível em <<http://ideazarvos.com.br/>>. Acesso agosto de 2013. 
 

A partir disso, percebi a ponte com os conceitos adotados neste trabalho. Três 

empreendimentos da Ideia Zarvos me despertaram o interesse em estudar: Edifício Aimberê 1749 e 

Fidalga 727 e 772. O Edifício Aimberê 1749 por ter sido um dos primeiros lançados pela incorporadora 

e por ter sido premiado pela revista Arquitetura e Construção como melhor condomínio residencial no 

ano de 2010, além de publicado em revistas de arquitetura na Itália, Argentina e Inglaterra3. Os outros 

dois também foram destaques em publicações nacionais e internacionais e apresentam uma estética 

que me interessou. 

Em cada um explorei os seguintes tópicos: a autoria do projeto, a localização, o entorno, a 

implantação, o acesso, a relação com a rua, a quantidade e tipos de unidades, sistema construtivo e 

os materiais utilizados. As informações foram extraídas de sites, de periódicos e da observação in loco. 

Ao final de cada item, organizei os pontos mais pertinentes aos conceitos e à proposta em questão. 

 

2.2 EDIFÍCIO FIDALGA 727 
 

O edifício Fidalga 727 é de autoria do escritório Tripytique4, uma empresa franco-brasileira 

que atua em São Paulo desde 2000 e em Paris desde 2008. Nos últimos anos este escritório vem 

ganhando destaque no cenário da arquitetura, já recebeu alguns prêmios, participou de bienais e 

exposições nacionais e internacionais. Os seus projetos são reconhecidos pelo uso de soluções 

alternativas e inovadoras na habitação multifamiliar e em outros campos.  

Este prédio fica localizado na capital paulista, bairro da Vila Madalena, Rua Fidalga 727, uma 

rua sem saída. O entorno é formado por residências unifamiliares, multifamiliares (edifícios de baixo e 

médio gabarito), pequenos comércios (restaurantes, padarias, bares e etc.) e serviços (de escritórios 

                                                   
3 Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/projetos/edificio-rua-aimbere/ >>. Acesso agosto de 2013 
4 Disponível em << http://triptyqueblog.blogspot.com.br/p/triptyque.html>>. Acesso outubro de 2013. 
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de arquitetura a atelier de costura). A malha viária do perímetro é bem sinalizada e asfaltada, há 

paradas de ônibus e o metrô está nas proximidades. A melhor parte, as vias são quase sempre 

arborizadas. Ver figuras 24 e 25. 

 

 
Figura 24.  Vias do entorno ao Norte edifício Fidalga 727.    
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013 

 
Figura 25. Vias do entorno ao sul edifício Fidalga 727. 
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. Acesso 
em Janeiro de 2013 

 

A edificação está implantada em um terreno de 13 m x 50 m e é formada por três blocos, 

sendo dois de apartamentos e uma torre central de circulação, destacada por chapisco aparente e 

recoberta por uma teia de arames onde é possível o crescimento de um jardim vertical. A torre de 

circulação é unida aos blocos de apartamentos por passarelas que se ancoram em cada andar. Ver 

figura 26. 

  

 
Figura 26. Vista do Fidalga 727.  

Fonte: disponível em << http://www.recity.com.br/project-427-triptyque-fidalga-727>>. Acesso janeiro de 2013. Nota: 
Modificado pela autora 

 
 

 O acesso de veículos e pedestres ocorre a partir da rua íngreme na fachada principal. Ambos 

os acessos são separados e estão em níveis diferentes, sendo o de veículos na cota mais baixa. Ver 

figuras 27. 

 

Torre de circulação 
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O edifício é recuado, a entrada do primeiro bloco está apoiada em uma sequência de pilares 

de concreto em X, abrindo lugar para o jardim, que começa ainda no espaço público, passa pelo térreo 

e vai até a torre de circulação vertical. O segundo volume apoia-se diretamente no solo, com um 

apartamento térreo. Em vez de muros altos, vidros fazem a separação entre o espaço interno e externo. 

Não há fachadas cegas nem área de lazer. A guarita (revestida de bambu) é discreta aos olhos dos 

transeuntes, localiza-se acima da entrada da garagem e está no mesmo plano do pedestre.  

A visita ao local me fez ver que a relação com a rua é harmoniosa, pois a área de transição 

entre o espaço privado e espaço público é agradável. Diferente do que ocorrer nos condomínios 

residenciais que são contornados por muros altos e grades (ver figuras 28 e 29). Existe uma barreira 

física (o vidro), mas este não é uma barreira visual, além disso, a quantidade de aberturas (vazios) na 

fachada para a rua é equivalente aos cheios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Acesso ao edifício Fidalga 727. 
Fonte: Disponível em << 
http://www.andrepaoliello.com.br/home.asp?id_cat=1&id_projeto=
35>>. Acesso 23 fevereiro de 2014 

Figura 29. Fachada principal do Fidalga 727 
Fonte: Disponível em << 
http://www.pinterest.com/pin/292874781989002520/
>>. Acesso 23 fevereiro de 2014 

 

 
Figura 27. Implantação do Edifício  Fidalga 727.  

Fonte: disponível em << http://archtendencias.com.br/arquitetura/fidalga-727-triptyque/attachment/fidalga_727_triptyque-22>>. 
Acesso janeiro de 2013. Nota: Modificada pela autora. 

Acesso pedestre Acesso veículos 

Guarita 

Praça externa 

Praça  interna 
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Existem onze unidades habitacionais e cada uma tem uma configuração própria; deste modo 

não há pavimento tipo, muito menos layouts padronizados. Esta diferenciação na planta baixa implicou 

em diferentes posições das esquadrias e varandas nas fachadas. O resultado disso é uma envoltória 

menos monótona e mais interessante.   Os apartamentos, que podem ser simples ou dúplex, tem áreas 

que variam de 79m² a 281m² e estão distribuídos em um, dois ou  três quartos. O estacionamento fica 

no subsolo. Ver figuras 30 a 31. Um cômodo chama atenção: a varanda interna que acaba sendo um 

local de potencial para ampliação e transformação em outros cômodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Fachada lateral do edifício Fidalga indicando diferentes aberturas. 

Fonte: Disponível << http://www.recity.com.br/project-427-triptyque-fidalga-727>>. Acesso em janeiro de 2013 
 

A estrutura é definida pelo concreto armado e a laje é do tipo alveolar, permitindo assim 

maior liberdade nos arranjos internos, pois as divisórias (em alvenaria de tijolo cerâmico) podem estar 

situadas em qualquer ponto da laje, sem recorrer ao uso das vigas na sua base.  Nas fachadas 

Figura 30.  Plantas baixas em diferentes pavimentos no Edifício Fidalga 727.  
Fonte: Disponível << http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/01/triptyque_fidalga_plan_mezanine.jpg>>. 
Acesso em janeiro de 2013. Nota: Modificado pela autora 
 

 

Varanda interna 

Unidade habitacional “A” 

Unidade habitacional “B” 

Unidade habitacional “C” 

Pav. 1 

Pav. 2 
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predominam o chapisco aparente e uma teia de arames na torre de circulação. Nos outros dois blocos 

as paredes das envoltórias são externamente emassados e pintados na cor preta ou branca, há alguns 

elementos em concreto aparente.  

Não há material comum entre as unidades, exceto a laje e instalações aparentes. As 

instalações de esgoto, água fria e gás estão concentrados em diversos shaft’s / colunas hidráulicas 

possibilitando os diferentes arranjos. Ver figuras 32, 33, 34 e 35. 

 

 
Figura 32. Vista interna de uma das unidades habitacionais do 
Fidalga 727 
Fonte: Disponível << http://www.archdaily.com/103358/fidalga-
727-triptyque/>>. Acesso janeiro de 2013. 

 
Figura 33. Vista externa da construção do edifício 
Fidalga 727. 
Fonte: Disponível << 
http://www.archdaily.com/103358/fidalga-727-
triptyque/>>. Acesso janeiro de 2013. 

 

 
 

Figura 34.  Esquema gráfico indicando o posicionamento dos shafts em torno da estrutura. Edifício Fidalga. 
Fonte: Disponível em <<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/triptyque-edificio-residencial-18-03-2008.html>>. Acesso em 
junho de 2013. 

 

 

Após a análise do edifício Fidalga 727, identifiquei algumas estratégias condizentes com os 

conceitos adotados, consequentemente de interesse ao minha proposta arquitetônica.  Ver tabelas 2 e 

3.  
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 ESTRATÉGIAS ADOTADAS 

 

ESTUDO DE 
REFERÊNCIA 

 
CONCEITO 

 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

Edifício 
Fidalga 727 

 

 

 

      

 

 
        Flexibilidade 

Existência de apartamentos com diferentes áreas 

construídas; 

 

A existência de núcleos de serviços (locais para 

concentração de instalações e dutos) no perímetro do 

edifício e o núcleo de circulação; 

 

O uso da laje alveolar como sistema construtivo e 

instalações elétricas aparentes; 

 

Concentração dos pilares no perímetro do edifício, 

permitindo uma planta livre; 

 

As esquadrias e varandas não seguem padrão e são 

adotadas conforme o layout interno de cada 

apartamento.  

 

O uso de varanda interna que pode ser utilizada como 

ampliação ou transformada em outro cômodo.  

 

Esquema gráfico indicando as soluções para fugir dos modelos tradicionais 

 
Figura 35. Esquema gráfico indicando soluções para fugir dos modelos tradicionais. Edifício Fidalga. 

Fonte: Disponível em << http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/triptyque-edificio-residencial-18-03-2008.html>>. Acesso 23 
de janeiro de 2014 

Tabela 2 - Estratégias adotadas no Edifício Fidalga 727. 
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ESTRATÉGIAS ADOTADAS 

 

ESTUDO DE 
REFERENCIA 

 
CONCEITOS 

 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício 
Fidalga 727 

 

 

    

 

    

    

 

    Urbanidade 
 

 

 

 

Eliminação de fachadas cegas, utilização do primeiro 

pavimento como unidade de habitação e existência do 

estacionamento no subsolo. Aspectos favoráveis a 

copresença; 

 

Existência de passeios adequados e com paisagismo. 

Condições adequadas à circulação dos transeuntes; 

 

O uso de guarita e definição de limites entre o espaço 

público e privado, através de vidro. Medidas de 

segurança; 

 

Incentivo ao espaço público. Abolição de área de lazer 

e o uso do espaço privado como público. 

 

Esquema gráfico indicando as soluções para fugir dos modelos tradicionais 

 
Figura 36. Esquema gráfico indicando soluções para fugir dos modelos tradicionais. Edifício Fidalga. 

Fonte: Disponível em <<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/triptyque-edificio-residencial-18-03-2008.html>>. Acesso 23 
de janeiro de 2014 

 
Tabela 3 - Estratégias adotadas no Edifício Fidalga 727. 
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2.3 EDIFÍCIO FIDALGA 772 

 
O edifício Fidalga 772 é de autoria do escritório Andrade Morettins Arquitetos5, fundado em 

1997 a partir da associação dos arquitetos Vinicius Andrade e Marcelo Morenttins, ambos formados 

pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade de São Paulo (USP) em 1992 e 1991, 

respectivamente. Hoje atuam na área de arquitetura e urbanismo, com projetos de diversas escalas e 

de naturezas bastante variadas, tanto para o setor público como para o privado.  

Andrade e Morenttins receberam algumas premiações importantes no panorama nacional e 

internacional como o primeiro lugar no: Concurso nacional de habitação para locação social – Habita 

Sampa; Concurso para Sede da Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE-SP; Concurso 

Internacional de Ideias Zero Latitude – Galápagos; 2º Concurso Internacional Living Steel para 

Habitação Sustentável; Concurso Internacional ‘Building a Sustainable World’; Concurso Nacional para 

Sede do CAPES – Brasília; concurso instituto Moreira Salles São Paulo; entre outros concursos, além 

da participação de Bienais e outras exposições. 

Conforme o site dos autores sobre esta obra eles falam: 

 
Queríamos criar um prédio que se inserisse de forma delicada no entorno, 
ao mesmo tempo em que tirasse o máximo proveito das vistas privilegiadas 
que o lugar oferece. Isto foi conseguido, principalmente, com o uso amplo de 
painéis de vidro e com a criação de varandas generosas para cada uma das 
unidades. As unidades, além das francas vistas que possuem, são pensadas 
como espaços abertos que oferecem total liberdade de ocupação para 
acomodar o estilo de vida próprio de cada um. Na fachada, a livre 
alternância entre os painéis de vidro com painéis de madeira confere à 
volumetria do prédio certa leveza e descontração em sua composição. A 
relação com a rua é marcada por uma grande cobertura o que confere à 
entrada uma expressão de generosidade urbana e ao mesmo tempo 
acolhedora. (www.andrademorettin.com.br). Grifo da autora. 

 

Percebi no discurso, algo já esperado, a preocupação com o entorno e a liberdade de 

ocupação para os mais diversos estilos de vida.  Ou seja, conferi nas palavras dos arquitetos a ponte 

com a minha proposta arquitetônica. Vejamos a seguir os outros pontos. 

O edifício fica na Rua Fidalga nº 772, bairro da Vila Madalena em São Paulo capital, ou seja, 

é vizinho do primeiro estudo de referência, portanto os aspectos inerentes ao entorno são os mesmos. 

Ver figura 37: 

A implantação do prédio ocorre em um terreno recortado de 860 m², estreito na frente e largo 

nos fundos, que foi formado a partir da reunião de pequenos terrenos. A solução adotada no edifício foi 

o formato de “L” para este terreno.  Ver figura 38:  

 

                                                   
5 Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
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Figura 37.  Edifício Fidalga 727 e 772.  

Fonte: Disponível << http://www.archdaily.com/103358/fidalga-727-triptyque/>>. Acesso janeiro de 2013. Nota: Modificado 
pela autora 

 

 

 
Figura 38. Implantação Edifício Fidalga 772. 

Fonte: Disponível << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014. Nota: Modificado pela 
autora 

 

 

  Segundo a revista AU (2011), devido a um desnível de seis metros em relação à parte 

posterior do lote ocorre o afloramento de dois níveis de garagem que são visíveis na fachada principal. 

A entrada (única) foi implantada no lado mais estreito (11 metros de frente) do terreno e serve tanto 

para a entrada de veículos como de pedestres e  ocorre em meio aos pilotis e jardins. Ver figura 39: 

A visita ao local me fez ver que a relação com a rua é um pouco menos harmoniosa que o 

edifício 727, pois a área de transição entre o espaço privado e público é marcada pelo gradil e a guarita 

exposta. Apesar disso, verifiquei alguns pontos interessantes, assim como no primeiro estudo, a 

existência de uma praça interna, janelas voltada para rua nos primeiros pavimentos e a inexistência de 

fachadas cegas, muros altos e área de lazer. Ver figuras 39, 40 e 41. 

 

              Estudo de referência 01            Estudo de referência 02 

Bloco residencial 

Área verde 
Escola pública R
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Figura 39. Frente do edifício Fidalga 772.  
Fonte: Acervo próprio. 

 

 
Figura 40. Vista da praça interna do edifício Fidalga 772. 

Fonte: Revista AU ano 26. Nº 207. Junho de 2011 
 
 

Figura 41. Vista externa do edifício Fidalga 772. 
Fonte: Acervo próprio. 

A edificação apresenta oito pavimentos mais garagem subterrânea. Há 13 unidades 

habitacionais com layouts diferentes e áreas que variam de 118,00 m² a 388,50 m². Os apartamentos 

têm um, dois ou três quartos, são simples, dúplex ou loft’s, as esquadrias seguem a distribuição interna 

da unidade, desse modo, não há uma padronização na envoltória. Ver figura 42 -54. Assim como no 

primeiro estudo, esta edificação apresenta varandas internas, mezaninos e coberturas voltadas ao 

lazer. 

 

Acesso pedestre Acesso veículos 

Guarita 

Praça interna 
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Figura 42. Planta baixa  subsolo. Edifício Fidalga 772.  Nota modificada pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

 
 
 
 
Figura 43. Planta baixa - térreo. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível  em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014. 
 

 
 
 
Figura 44. Planta baixa - 1º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
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Figura 45. Planta baixa - 2º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

 

 
 
Figura 46. Planta baixa - 3º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

 

 
 
Figura 47. Planta baixa - 4º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
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Figura 48. Planta baixa - 5º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

 

 
 
 
Figura 49. Planta baixa - 6º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

 
 
Figura 50. Planta baixa - 7º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
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Figura 51. Planta baixa - 8º pavimento. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível  em<< http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

 
 
Figura 52. Planta baixa - Cobertura. Edifício Fidalga 772. Nota: Modificado pela autora. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 

 
 

Figura 53. Corte transversal. Edifício Fidalga 772. 
Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
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Figura 54. Esquema da variação das unidades habitacionais do Edifício de 772. 
Fonte: Disponível  em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014.  

 

A estrutura é definida pelo concreto armado e a laje aparentemente é do tipo alveolar.  Nas 

fachadas os materiais que predominam são os caixilhos de alumínio e vidro que vão de piso a teto e 

são alternados por painéis laminados especiais para área externas. O perímetro de cada pavimento é 

formado por vigas aparentes de concreto e por estes painéis e caixilhos. Vista de longe, as fachadas 

mostram-se como mosaicos. Ver figura 55. 

Dentro das unidades, como pude analisar nas plantas baixas, os elementos estruturais 

(pilares) estão na sua grande parte situada no vedo perimetral, assim as lajes vencem o vão de todo o 

apartamento, formando, em cada unidade, planta livres que posteriormente ganharam layouts 

diferentes. A distribuição das instalações (serviços) está “[...] concentradas em colunas em diversos 

pontos do perímetro da obra” (Andrade e Morenttins, 2007). Como no primeiro estudo o edifício como 

um todo é compacto em seus comprimentos e largura, deste modo existem poucos apartamentos por 

pavimento. 
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Figura 55. Edifício Fidalga 772. 

Fonte: Revista AU ano 26. Nº 207. Junho de 2011 
 

 

Em visita in loco, verifiquei que na fachada Norte existe poucas aberturas e se concentra a 

circulação vertical.  Já na fachada oposta concentra as varandas e muitas esquadrias, destas aberturas 

é possível visualizar a área arborizada da escola vizinha ao prédio.  Ver figuras 56 e 57. 

 

 
Figura 56. Fachada Norte do edifício Fidalga 772. 
Fonte: Revista AU ano 26. Nº 207. Junho de 2011 

 

 

 
Figura 57. Fachada Sul do edifício Fidalga 772. 

Fonte: Acervo próprio. 
 

 

Por fim, após a análise do edifício Fidalga 772, identifiquei, como no primeiro estudo, algumas 

estratégias condizentes com os conceitos adotados. Ver tabela 4.  
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ESTRATÉGIAS ADOTADAS 

 
ESTUDO DE 

REFERÊNCIA 

 
CONCEITO 

 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO PROJETO 

 

 

 

 

Edifício 
Fidalga 772 

 

     

 

 

 

Flexibilidade 

 

Existência de apartamentos com diferentes áreas construídas 

possibilitando a diversidade; 

A existência de núcleos de serviços no perímetro do edifício e o 

núcleo de circulação; 

Concentração dos pilares no perímetro do edifício, permitindo o 

uso de planta livre; 

As fachadas indicam a variedade das unidades habitacionais. 

O uso de varanda interna que pode ser utilizada como 

ampliação ou transformada em outro cômodo.   

 
 

 

Edifício 
Fidalga 727 

 

 

Urbanidade 

 

 

Eliminação de fachadas cegas e a existência de varandas e 

janelas nos primeiros pavimentos. Sendo estes aspectos 

favoráveis à copresença; 

Condições adequadas à circulação dos transeuntes; 

Maior incentivo ao espaço público  em virtude da abolição de 

áreas de lazer. 
 

Tabela 4 - Estratégias adotadas no Edifício Fidalga 772. 
 

 

 

2.4 EDIFÍCIO AIMBERÊ 
 

 

O edifício Aimberê 1749 é também de autoria dos arquitetos Vinicius Andrade e Marcelo 

Morenttins e sua localização fica na Rua Aimberê, 1749, em Perdizes, bairro vizinho a Villa Madalena. 

Foi um dos primeiro prédios da incorporadora Idea Zarvos, não possui áreas coletivas como quadras, 

salões de festas, piscinas, churrasqueira entre outros atrativos comuns aos encartes publicitários e está 

situado em uma região abastecida com boa infraestrutura urbana, comércio e serviços. Segundo os 

arquitetos em entrevista a arcoweb (2009, p. 1) “O espaço coletivo é a própria cidade, suas praças, 

seus eventos”. Ver figura 58. 
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Figura 58. Edifício Aimberê.  

Fonte: Disponível em <<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/andrade-morettin-arquitetos-edificio-residencial-25-09-
2009.html >> Acesso outubro de 2013. 

 

O edifício está implantado em um pequeno terreno retangular e é definido apenas por um 

bloco, que acompanha o formato da área de implantação, e é lapidado com cortes e aberturas que 

refletem a versatilidade das unidades internas. Ver figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 59. Situação - Edifício Aimberê. 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014 
 

O acesso de veículos e pedestres ocorre na fachada principal. As entradas são diferenciadas 

pela alteração do nível durante o percurso. No caso dos carros existe uma rampa que desce ao subsolo, 

enquanto a do pedestre uma rampa que sobe e atravessa a rampa de veículos. Em meio a isto, o recuo 

frontal é marcado por um jardim e o hall principal por planos inclinados. Ver figuras 60 a 61. 
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Figura 60. Implantação do edifício Aimberê.  

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 2014. Nota: Modificado pela 
autora 

 

 
Figura 61. Entrada do edifício Aimberê. 

Fonte: Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. Acesso em Janeiro de 2013. Nota: Modificado pela autora 
 

 

O logradouro Aimberê é arborizado, repleto de casas térreo e de um pavimento, às vezes 

detentora de lotes com um ou outro prédio residencial. As ruas ao redor seguem esta caracterização e 

têm, com certa frequência, em suas esquinas pequenos comércios e serviços. Não faltavam pessoas 

andando nas vias e o transporte (ali existiam paradas de ônibus e estação de metrô). Uma região bem 

abastecida e com infraestrutura, assim, posso definir o entorno do Edifício Aimberê.   

Sua relação com a rua é interessante, mesmo com o gradil a entrada é convidativa, as 

janelas no primeiro pavimento da fachada principal, parecem “olhar para o transeunte”, o recuo frontal 

repleto de jardim é generoso e o gabarito é baixo. Há apartamentos com pé-direito duplo, alguns abrem 

para o jardim do pavimento térreo (quase como casas) e outros têm a cobertura como solário. A área 

construída das unidades varia de 95,00 m² a 215,00 m². O layout dos apartamentos foi configurado de 

acordo com o desejo dos moradores. Conforme os autores: 

 
Cozinhas e banheiros podem ser mudados de lugar, os espaços podem ser 
totalmente integrados ou então divididos em ambientes específicos. O projeto 
foi pensado desde a origem com o propósito de se criar espaços flexíveis, 
uma vez que nos grandes centros urbanos são cada vez mais necessárias 

Acesso pedestre Acesso veículos 

Jardim  
no recuo 

Hall 
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arquiteturas que deem conta da mutabilidade e velocidade de transformação 
dos modos de viver. (www.andrademorettin.com.br). Grifo meu. 

 
 

O edifício é resultado do encaixe de doze unidades, autônomas que compõe cada uma com 

sua morfologia específica. Ver figura 62, 63 e 64. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Disponível em << http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ 
>>. Acesso janeiro de 2014. 

 

 

 
Figura 64. Fachada com os vazios do edifício Aimberê. 
Fonte: Disponível em << 
http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. Acesso janeiro de 
2014. 

Figura 62.  Esquema gráfico das unidades do edifício Aimberê 

Figura 63. Vista interna de uma das unidades do 
edifício Aimberê. 
Fonte: Disponível em <<
http://www.andrademorettin.com.br/escritorio/ >>. 
Acesso janeiro de 2014. 
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A estrutura é definida pelo concreto armado e a laje é do tipo colmeia. Internamente não 

existem pilares aparentes, estes estão, assim como as instalações, no perímetro do edifício, portanto 

possibilitando planta livres no interior do prédio.  As fachadas são emassadas e pintadas de cor clara 

e recortadas por varandas e esquadrias em alumínio e vidro. Conforme os autores: 

 
[...] existe uma série de vazios no prédio que organizam o conjunto. São amplas 
varandas que funcionam como verdadeiros quintais dos apartamentos, ou 
fendas que recortam o volume com o objetivo de trazer luz para os espaços 
internos. www.andrademorettin.com.br 

Assim como nos outros estudos de referências segue abaixo o quadro resumo com as 

estratégias verificadas. 

 

 
ESTRATÉGIAS ADOTADAS 

ESTUDO DE 

REFERÊNCIA 

 

CONCEITO 

 

ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO PROJETO 

 

 

Edifício 
Aimberê 

 

 

Flexibilidade 

A existência de núcleos de serviços no perímetro do edifício e o 

núcleo de circulação; 

Concentração dos pilares no perímetro do edifício, permitindo o 

uso de planta livre; 

As fachadas indicam a variedade das unidades habitacionais. 

O uso de varanda interna que pode ser utilizada como 

ampliação ou transformada em outro cômodo.    
 

 

 

 

 

Edifício 
Aimberê 

 

 

    

 

    Urbanidade 

 

 

 

Existência de apartamentos com diferentes áreas construídas 

possibilitando a diversidade; 

Eliminação de fachadas cegas e a existência de varandas e 

janelas nos primeiros pavimentos. Sendo estes aspectos 

favoráveis à copresença; 

Condições adequadas à circulação dos transeuntes; 

Maior incentivo ao espaço público em virtude da abolição de 

áreas de lazer. 
Tabela 5 - Estratégias adotadas no Edifício Aimberê. 

 

 

Acredito que o estudo das referências consiste em parte essencial para elaboração de 

qualquer  projeto arquitetônico. Conforme Veloso e Tinoco (2013) na iminência da elaboração de um 

projeto, a ampliação/consolidação do repertório do(s) arquitetos passa pela realização de atividades de 

consulta a outros projetos e objetos arquitetônicos (precedentes). Todo tipo de conhecimento pode 

fazer parte do repertório projetual do projetista, mas só são considerados estudos de referências 

àqueles que são realizados de modo intencional e sistemático e que realmente vierem a se refletir no 

objeto projetado. 
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As referências que analisei mostraram vários aspectos relevantes à elaboração do meu 

projeto arquitetônico. Um dos aspectos é a possibilidade do uso de planta livre a partir da localização 

de elementos estruturais e centrais de instalação no perímetro do edifício. Além disso, a definição de 

um sistema construtivo que permita livres arranjos como a laje colmeia e alveolar.  

Outra característica interessante é ausência de áreas comuns, excetos algumas praças 

internas (nos dois primeiros estudos) que podem ser utilizadas para encontros dos moradores. Estas 

praças estavam sempre localizadas na parte frontal do edifício. Acredito que o fato do entorno oferecer 

diversos serviços, comércio e uma boa infraestrutura facilitou a abolição de alguns espaços típicos dos 

empreendimentos residenciais como salão de festa, academias, piscina entre outros.  

O programa é simples, só existem as unidades habitacionais, alguns depósitos para 

manutenção do prédio e, nos dois primeiros casos, guaritas. As fachadas  expressam de certa forma a 

variedade das unidades interna e este fato torna a forma e volumetria menos monótona e mais 

interessante. No geral, vejo nestes estudos uma tendência que esta levando aos paulistanos uma 

arquitetura mais criativa e mais voltada a se integrar com entorno, algo bem raro na capital de São 

Paulo e algo a ser utilizado sim como referência para compor uma arquitetura melhor em qualquer 

capital brasileira.   

Apesar de acreditar nisso, reconheço algumas críticas relatando a agressão ao sítio de Vila 

Madalena que os prédios da Ideia Zarvos vêm provocando. Esta agressão consiste na ruptura da 

configuração de um bairro tipicamente residencial, formando ainda em grande parte por casas. Embora 

haja críticas nesse sentido, à relação com a rua e a linguagem utilizada nestes novos prédios é sem 

dúvida bem menos hostil quando comparado aos edifícios padronizados de São Paulo. Além disso, 

estes empreendimentos promovem à diversidade e densidade que são essenciais a urbanidade.   

Um fator interessante que foi verificado in loco a partir de conversas com vigilantes e 

zeladores foi o valor do imóvel. No período de visita um dos apartamentos do Aimberê estava à venda 

por um valor de três milhões de reais ou poderia ser alugado por 17 mil reais. Este apartamento tinha 

340,00 m² e ficava na cobertura. No edifício Fidalga 727, havia também um apartamento a venda  por 

um milhão e duzentos reais e área de 140,00 m². O valor do m² comparado ao valor de outros imóveis 

novos e antigos vistos em alguns sites6 de imobiliárias indicam que  a realidade de valor financeiro dos 

estudos de referências é similar aos outros imóveis do bairro de Vila Madalena e São Paulo.  Por fim, 

como os estudos de referências estão em uma cidade cujo clima se difere muito do de Natal, não 

analisei nestes a questão do conforto térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 Disponível em http://www.vivareal.com.br. Acesso março de 2014  
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3 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA E PRÉ-
DIMENSIONAMENTO 

 

 

O programa de necessidades é a relação de todos os ambientes previstos para a edificação, 

traduzindo os espaços onde se desenvolverão as atividades previstas para o tema escolhido. Com 

base nos estudos de referências e nos conceitos adotados, destaquei os seguintes pontos para este 

programa: 

 

Subsolo: 

 

• Estacionamento de veículos/motos e bicicletários para os usuários. O número de 

vagas de carros deve obedecer às exigências do Código de Obras local; 

• Circulação vertical - hall, escada e elevadores (20,00 m²); 

• Jardins internos para iluminação e ventilação natural.  

 

Térreo - Lojas no térreo: 

 

• A área destinada a este uso deve se situar nos limites do térreo a fim de evitar muros 

altos e extensos;   

• Estacionamento (bicicletas, carros e motos) para os visitantes e os usuários das lojas 

comerciais; 

• Jardins para colocação de mobiliário urbano e paisagismo. 

 

Térreo – Torre residencial: 

 

• Guarita (4,00 m²) para controle do acesso a edificação; 

• Depósito (5,00 m²); 

• Casa de lixo (4,00 m²); 

• Hall de entrada (20,00 m²); 

• Espera  (40,00 m²); 

• Sala de reuniões (30,00 m²); 

• Praça interna que pode ser um espaço de multiuso. 

 

Pavimento tipo  – Torre residencial: 



62 
 

 

Edifício esquina 

 

• 16 unidades habitacionais em 08 pavimentos. Cada unidade deve conter uma área 

própria e planta livre a fim de possibilitar os mais diversos arranjos 

familiares/domiciliares. Ver figura 65. A área deve ser superior aos parâmetros do 

código de obra, haja vista a reclamação por parte dos clientes quanto às dimensões 

dos apartamentos.   

 

 
 

Figura 65. Opções  para  arranjos. 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, p.24 

 

  

 

Os arranjos internos estarão fundamentados na minha prática profissional, nos estudos de 

referências e nos estudos de Griz (2012) que relata em sua pesquisa uma análise em vários projetos 

de reformas em apartamentos na cidade do Recife. Esta autora, em resumo, apresenta em seus 

resultados a existência de dois tipos de projetos de reforma: típico e atípico.  

O primeiro mostra a repetição de algumas intervenções como o aumento da área da cozinha, 

suíte principal e área social, além da  criação de uma ou mais suíte, closet, lavabo e a criação de 

cômodos os quais apresentem os novos equipamentos tecnológicos (tv de plasma, home cine, play 

station, computadores...) como a sala de TV e escritório. Para a ocorrência destas intervenções 

varandas, áreas de serviços e até quartos são eliminados nos projetos. 

Já os projetos reformados atípicos são vistas intervenções pontuais que apenas diferem da 

primeira pela dimensão, no caso o que a autora chama de “super suíte”, em que em alguns casos, 

chega a compor mais da metade do setor íntimo, outra alteração, similar, é a concepção de banheiros 

superdimensionados com o acréscimo de dois chuveiros, até duas bacias e banheira. Há também a 

criação de escritórios e salas TV fora do zoneamento social, que contraria a ideia inicial de expor a 

tecnologia existente no apartamento. 
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4 TERRENO DE INTERVENÇÃO 
 

4.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 
 

Norteada pelo conceito de urbanidade e pelo Manual do Selo Azul, que explicarei mais 

adiante, busquei um terreno em Natal que a sua localização fosse acessível e tivesse em seu entorno 

uma boa infraestrutura, comércios, serviços e instituições. Este local deveria ter também potencial 

construtivo alto (mais de 3.000 m² como visto nos estudos de referência) para o uso da habitação 

multifamiliar e estivesse dentro do perímetro urbano, evitando assim para os usuários grandes 

deslocamentos para áreas centrais da cidade. Sobre este ponto, Holanda (2013, p. 63) cita que: 

 
Tendências recentes em cidades mundo afora mostram a tomada de 
consciência dos custos econômicos envolvidos na dispersão urbana. (...) 
estudos demonstram a maior ocorrência de depressão e suicídios nos 
subúrbios americanos comparativamente a áreas urbanas centrais, como 
mostrou Andrés Duany. Tudo somado, a tendência é para um retorno às 
cidades compactas, uma volta ao centro, detectável nos EUA, na Europa e 
também no Brasil. Em São Paulo os imensos problemas de mobilidade urbana 
estão fazendo a classe média que debandou para os subúrbios revalorizar as 
áreas centrais e mudar-se de volta para perto dos empregos e serviços.   

 

A partir desses parâmetros encontrei um terreno de 3.600,00 m² localizado na esquina entre 

as Ruas Ataulfo Alves e Paulo Lyra no bairro de Candelária, em Natal. Conforme a análise ao 

instrumento de ordenamento da cidade, a Rua Ataulfo Alves classifica-se como coletora e se une a Av. 

Senador Salgado Filho, uma via estrutural. Ver figura 66 - 70.  

Consoante ao Plano Diretor o potencial construtivo deste terreno é de 4.320,00 m² 7. 

Comparado à área construída total dos estudos de referências, que possuem entre 3.500,00 m² a 

4.000,00 m². Logo, este potencial supriria a proposta arquitetônica em questão.  

Após a análise a mapas de satélite e visitas no entorno, elaborei um mapa de uso (ver mapa 

01) e verifiquei que o entorno é compatível com a proposta, pois apresenta diversos usos como: 

comércios (shopping centers, restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, loja de carro e farmácias), 

serviços (salão de beleza, casa de festa, academia, posto de gasolina, oficina e lava jato), instituições 

(igrejas, escolas e universidades), residências unifamiliares e multifamiliares (condomínios fechados). 

Além disso, averiguei que há uma boa infraestrutura, todas as ruas do entorno são pavimentadas, a 

região é abastecida por várias linhas de ônibus e existe saneamento básico e iluminação pública. 

                                                   
7  Detalhes do cálculo no item acerca dos condicionantes legais 
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Diante dos aspectos do terreno e entorno, o local escolhido pareceu perfeito para receber a 

proposta arquitetônica que visa ser uma alternativa a habitação multifamiliar em Natal. A partir disso, 

outras características foram levantadas. 

 

 
 

Figura 66. Localização da área do projeto. 
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. Acesso em Janeiro de 2013.  Nota: modificado pela autora 

 

 
Figura 67. Fotos da área da área da proposta – Rua Ataulfo 
Alves.  
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013. Nota: modificado pela autora 

 

 
Figura 68. Fotos da área da proposta – Esquina Rua Ataulfo 
Alves e Rua Paulo Lyra.  
Fonte: Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013. Nota: modificado pela autora 

 

UFRN 

Rua Ataulfo Alves Av. Senador Salgado Filho 
Rua Paulo Lyra Rua Ascenso Ferreira 
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Figura 69. Fotos da área da proposta, esquina entre as 
Ruas Paulo Lyra e Ascenso Ferreira.  
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013. Nota: modificado pela autora 

 
Figura 70. Fotos da área da proposta, Rua Ascenso Ferreira.  
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. 
Acesso em Janeiro de 2013. Nota: modificado pela autora 

 

 

4.2 MAPA DE USO E OCUPAÇÃO 
 

 

 

 
MAPA 01 – Mapa de uso e ocupação 

Fonte: Software AUTOCAD, Autodesk 2014, Elaborado pela autora. 
 

 

 

Terreno escolhido 

Residencial multifamiliar 

Residencial unifamiliar 

Serviço 

Comércio 

Institucional 

UFRN 

SHOPPING CENTER 
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4.3  TAMANHO, FORMA E TOPOGRAFIA. 
 

A área do projeto tem 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados) e seu formato é 

regular. A topografia apresenta apenas um metro de desnível, entre a  Rua  Ataulfo Alves  e Rua 

Ascenso Ferreira. Ver mapa 02. 

 

 

 

 

 

 
 

MAPA 01 - Situação do terreno 
Fonte: Software AUTOCAD, Autodesk 2014, Elaborado pela autora. 

 

 

4.4 CONDICIONANTES LEGAIS 
 

Apresento aqui os condicionantes legais mais relevantes para a implantação da proposta.  

Estes são parâmetros para definição de alguns aspectos relacionados ao projeto arquitetônico como 

pé - direito mínimo, dimensões e áreas mínimas para os ambientes e circulação, número de vagas de 

estacionamento, recuos, taxa de ocupação entre outros. Para o bairro de Candelária, em especial, a 

N 
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área de intervenção, considerei os seguintes preceitos legais: o Plano Diretor, o Código de obras, o 

Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte e a NBR 

9050 referente à acessibilidade. 

 

Plano Diretor         
 

O bairro de Candelária se insere na Zona de Adensamento Básico, ou seja, local onde se 

aplica o coeficiente de aproveitamento básico, no caso 1,2. Logo, a área construtiva permitida é de 

4.200,00 m² (3.500,00m² x 1,2)  

A partir de quatro normas urbanísticas neste plano, identifiquei os parâmetros  mais utilizados 

para a obtenção do Alvará, são eles: taxa de ocupação, taxa de impermeabilização, recuos e gabarito. 

A taxa de ocupação máxima permitida é 80% para subsolo, térreo e 2º pavimento, acima deste 

pavimento a taxa será em função da área resultante da aplicação dos recuos previstos no Plano Diretor. 

A taxa de impermeabilização máxima é de 80% do lote. O gabarito poderá alcançar até 90m (noventa 

metros). E por último, os recuos: o frontal (acima do 2º pavimento8) é definido pela fórmula 3,00 m 

+H9/10; lateral por 1,50m + H/10; e recuos de fundos pela última fórmula.  

  

Código de obra 
 
As dimensões mínimas admitidas para vaga de garagem é de 2,40 metros de largura e 4,50 

metros de comprimento. Com relação à quantidade é previsto para a habitação multifamiliar (localizada 

em via coletora) 1 vaga/ unidade (até 150,00m²) e 2 vagas/unida (acima de 150,00 m²) mais 10% de 

vagas relativo ao nº de apartamentos para visitantes. Deve existir ainda local para gás e lixo. Para parte 

comercial a referida norma indica 01 vaga para cada 50,00 m² (no caso de via coletora), 01 vaga para 

cada 60,00 m² (no caso de via local) e mais local para lixo. 

As rampas de acesso aos estacionamentos devem ter seu início a uma distância de cinco 

metros do alinhamento do recuo frontal e inclinação máxima de 20%. Toda edificação deve ser 

projetada com a observância e orientação dos pontos cardeais, atendendo, sempre que possível, aos 

critérios mais favoráveis de ventilação, insolação e iluminação.  

Quanto às condições de iluminação e ventilação dos ambientes a superfície da abertura 

voltada para o exterior, destinada à insolação, iluminação e ventilação, não pode ser inferior a um sexto 

(1/6) da área do compartimento, quando se tratar de ambientes de uso prolongado. E nos 

compartimentos de uso transitório, o mínimo é de um oitavo (1/8). 

Com relação às áreas e dimensionamento de compartimentos faremos uso da tabela extraída 

do Código a qual segue abaixo:  

                                                   
8 2º Pavimento – primeiro pavimento elevado 
9 H – a distância entre a laje de piso do 2º pavimento e a laje de piso do último pavimento útil. 
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Figura 71. Parâmetros para compartimento. Fonte: Código de obras de Natal - 2004 

  

Outro ponto relevante diz respeito a exigência do elevador. Para o código deve haver no 

mínimo 01 elevador para edificações com térreo e  mais  03 pavimentos e 02 elevadores para térreo e  

mais  07 pavimentos. 

 

Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte 
 
O Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do 

Norte determina que a proteção contra incêndio de uma edificação envolve um conjunto de dispositivos 

que sejam capazes de: minimizar a ocorrência de incêndio, detectar o incêndio ainda no seu início, 

evitar a propagação do incêndio e garantir o escape seguro de seus ocupantes. Em suma, facilitar as 

ações de combate a incêndio e o salvamento de pessoas.  

A proposta em questão se enquadra na ocupação “residencial”, para  edificações com altura 

entre quinze e sessenta metros, sendo exigidos como dispositivos de proteção contra incêndio: a) 

prevenção fixa (hidrantes); b) Prevenção móvel (extintores de incêndio); c) compartimentação vertical; 

d) chuveiros automáticos (sprinkler); e) iluminação de emergência; f) central de gás; g) sinalização; h) 

escada protegida;  i) área de refúgio; j) para-raios; k) instalação de hidrante público. 

 

NBR 9050 – Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliários, Espaços e 
Equipamentos Urbanos. 

 
Esta Norma oferece critérios e parâmetros técnicos a serem observados no projeto, 

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às 

condições de acessibilidade. Os pontos mais importantes que constam na norma e tem relação com a 

proposta diz respeitos aos acessos e circulação (estacionamento, passeios públicos, rampas, 

corredores, portas, corrimões e pisos). 
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4.5 CONDICIONANTES BIOCLIMÁTICOS  
 
Hertz (2003, p. 9) explica que uma das principais funções do ambiente construído “[...] é a de 

atenuar as condições negativas e aproveitar as condições positivas oferecidas pela localização e 

clima.”. Corroborando, Lambert et al (1997) cita a importância do projeto arquitetônico possibilitar 

conforto térmico ao usuário com baixo consumo energético. Para que isso ocorra, segundo este autor, 

é necessário conhecer os condicionantes bioclimáticos do local. 

Com intuito de promover o conforto térmico dos usuários apoiei meu trabalho na NBR 15220 

– 

Norma brasileira de desempenho térmico para edificações (ABNT, 2005) – parte 3. Esta Norma divide 

o Brasil em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima. Para cada uma destas zonas, 

chamada de zona bioclimática, existe um conjunto de recomendações tecno-construtivas cujo objetivo 

é aperfeiçoar o desempenho térmico das edificações, através de sua melhor adequação climática. Para 

isso, são utilizadas as cartas bioclimáticas que definem a zona de conforto com base na temperatura e 

na umidade relativa do ar e mostram como é possível ampliar a zona de conforto com o uso de 

estratégias. 

Conforme o zoneamento bioclimático brasileiro visto na NBR 15220 – 3 e através do software 

ZBBR a cidade de Natal está inserida na Zona bioclimática oito. Para esta zona, a carta bioclimática 

apresenta como estratégias: o uso de grandes aberturas para ventilação; sombreamento das aberturas; 

ventilação cruzada permanente, resfriamento artificial (se necessário).  Ver figura 72. 
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          Figura 72. Zoneamento bioclimático brasileiro e dado do município de Natal. 

Fonte: Software ZBBR, Maurício Roriz, 2004. 

 

Quanto às propriedades térmicas a serem utilizadas em Natal, esta norma preconiza 

transmitância térmica inferior a 3,6 w/m²k para as paredes e a 2,3 w/m² K para as coberturas; atraso 

térmico de no máximo 4,3 h para parede e 3,3h para coberturas; e o fator solar inferior a 4% para 

parede e 6,5% para cobertura. Em suma, em Natal devem-se utilizar paredes e coberturas leves e 

refletoras. 

Através dessas estratégias é possível aumentar a zona de conforto dos usuários, para isso 

pesquisei mais sobre o significado de cada estratégia (sombreamento, ventilação e sistemas 
construtivos de baixa transmitância térmica e refletores) e busquei exemplos práticos. A seguir 

apresentarei os conceitos e soluções de projetos no que diz respeitos a essas estratégias. 

 

 

 

Sombreamento 
 

O sombreamento pode ser utilizado como técnica de resfriamento passivo da edificação, não 

permitindo que o sol direto penetre no ambiente durante as horas mais quentes do dia. O 

sombreamento pode ser obtido através de componentes da própria edificação: beiras, brises, pérgulas, 

cobogó entre outros protetores. Ver figura 74 e 73. 
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É possível também tomar partido da vegetação, tendo em vista um paisagismo planejado 

dentro do projeto a fim de criar sombreamento no edifício como também criar um micro clima e amenizar 

temperaturas no interior e exterior do prédio, além de favorecer a urbanidade no entorno e nas áreas 

de transição entre o espaço público e privado.   

Pedrini (2007, p. 01) explica que a proteção contra a radiação solar direta: 

 
− reduz o consumo de energia de ar condicionado e até  a necessidade de 
sistemas de ar condicionado ou outros meios de climatização artificial;  
− reduz o consumo de energia dos sistemas de iluminação artificial, 
viabilizando o uso adequado da iluminação natural;  
− contribui  para o conforto térmico das pessoa porque reduz o calor que as 
atinge, impedindo que o calor irradiado diretamente do Sol atinja o indivíduo;  
− contribui para a saúde das pessoas porque impede a radiação UV, principal 
responsável pelo câncer de pele;  
− contribui para a ocupação de espaços abertos, semi - abertos e fechados, 
em geral.  

 

 
Lambert et al (1997, p.20) discorre que além de compreender as vantagens, práticas e 

técnicas recomendadas para o sombreamento é necessário conhecer  a trajetória  solar  no local do 

projeto. Segundo ele é preciso, através desse estudo, identificar os lados do terreno de maior incidência 

solar durante o dia e ano inteiro, consequentemente as mais críticas a serem trabalhadas no projeto.   

A partir disso, busquei aplicar a carta solar de Natal na área do projeto para entender o percurso 

solar. Para tanto, fiz o uso dos softwares Revit e Suntools. Ver figuras 75 a 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Brises restaurante Orizon no parque das 
exposições em Lisboa. 
Fonte: Acervo próprio. 

Figura 74. Beiral na entrada do shopping Vasco da 
Gama em Lisboa. 
Fonte: Acervo próprio. 

 
Figura 75. Trajetória solar em perspectiva do local do projeto. 
Fonte: Software Revit, Autodesk 2013.Elaborado pela autora. 
 

Figura 76. Trajetória solar em vista de topo local do projeto. 
Fonte: Software Revit, Autodesk 2013. Elaborado pela autora.
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Figura 77. Diagrama solar - 
Fachada Norte. 
Fonte: Software Suntools 
2014. Elaborado pela autora 

 
Figura 78. Diagrama solar - 
Fachada Sul. 
Fonte: Software Suntools 
2014. Elaborado pela autora 

 
Figura 79. Diagrama solar – 
Fachada Leste. 
Fonte: Software Suntools 
2014. Elaborado pela autora 

 
Figura 80. Diagrama solar - 
Fachada Oeste. 
Fonte: Software Suntools 
2014. Elaborado pela autora 

 

Os resultados revelaram para:  
 
 
Fachada Norte: Durante os meses de março a setembro recebe incidência solar durante todos 

os horários. Já durante setembro a março não recebe, ou seja, durante o verão esta fachada não recebe 

radiação direta. 

Fachada Sul: Durante os meses de setembro a março recebe incidência solar durante todos 

os horários. Já de março a setembro não recebe, ou seja, durante o verão esta fachada recebe radiação 

direta. Reforçando uma maior necessidade de protetores solar 

Fachada Leste: Durante todos os meses recebe incidência solar durante toda manhã – até 

por volta do meio dia. 

Fachada Oeste: Durante todos os meses recebe incidência solar durante toda tarde – a partir 

do meio dia. 

 
Independente do azimute da fachada sempre haverá um período de insolação, a menos que 

se enterre o edifício. Apesar disso, a intensidade de radiação solar não é a mesma para todas as 

fachadas. Pedrini (2007, p. 02) apresenta uma média de radiação diária ao ano em Natal: Norte (2000 

W/m²); Sul ( 4000 W/m²); Leste (2000 W/m²); Oeste (4500 W/m²).  Vistos estes dados mais os 

resultados me surgiu uma dúvida que seria transformada em uma decisão de projeto quanto à 

orientação: Voltar a maior face do edifício para o Sul e assim deixar a menor face para Oeste que tem 

maior média de incidência solar anual ou voltar a maior face para o Leste e assim receber a incidência 

solar no máximo até o final da manhã no verão, diferente da fachada Sul que recebe a radiação direta 

no verão durante o dia todo. A resposta a esta dúvida está no desenvolvimento do projeto, próximo 

capítulo.  

O entendimento da geometria solar bem como os dados da radiação direta nas fachadas é 

necessário ao desenvolvimento do projeto de arquitetura. Mas é preciso saber também se no entorno 

existe edificação ou vegetação que provoque sombreamento em alguma região do terreno ao longo do 

ano e assim tomar partido disso.  

Para verificar se já existia sombreamento no terreno, fiz o uso do programa sketchup para 

modelagem e Vasari para análise. Ver próximo quadro resumo. 

 

QUADRO RESUMO – SOMBREAMENTO DO ENTORNO 
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Equinócio de outono - 07h00min. Equinócio de outono - 17h00min . 

Equinócio de primavera - 07h00min. Equinócio de primavera - 17h00min. 

Solstício de verão  - 07h00min. 
 

Solstício de Verão - 17h00min. 

 
Solstício de inverno - 07h00min. 

 
Solstício de inverno - 17h00min. 

Fonte: Software Vasari, Autodesk 2013.Elaborado pela autora. 
 

 

O estudo no programa Vasari mostrou-me que o sombreamento provocado pelas edificações 

do entorno é pouco significativo, portanto o uso de protetores na edificação é indispensável.  Mesmo 

com estes dados, fiz algumas visitas ao terreno, cerca de umas cinco visitas durante os meses de 

outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, durante o inicio da manhã e final da tarde. Por meio 

dessas visitas verifiquei que existe certo sombreamento na região da fachada sul do terreno em 

consequência das árvores que existem no terreno a frente desta face.  Apesar disso, o uso de protetores 

não deve será dispensável. Ver figura 81. 
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Figura 81. Vista da área do projeto e terreno ao lado arborizado. 

Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. Acesso em Janeiro de 2013. Nota: modificado pela autora 
 

Ventilação 
 

 “A ventilação é muito importante, não só por causa do conforto, mas também por razões de 

salubridade. Por esse motivo, um mínimo de ventilação permanente é indispensável”. (HERTZ, 1997, 

p. 80). A ventilação cruzada permanente é  obtida através do uso de entrada e saídas de ar, na forma 

de janelas e venezianas abertas, por exemplo em lados opostos da edificação. Ver figura 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o uso dessa estratégia procurei inicialmente utilizar o gráfico de incidência dos ventos 

na área da proposta a fim de identificar o sentido e direção da ventilação. Ver figura 83.  

 

 

 
Figura 82. Esquema gráfico - ventilação cruzada. 

Fonte: Lambert et al, 2000 



75 
 

 

Edifício esquina 

 

  
Figura 83. Terreno da proposta e gráfico de incidência de vento de Natal. 

Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>> e Estação do INPE – CRN, 2009. Acesso em Janeiro de 2013. Nota: 
modificado pela autora. 

 
 

Em seguida, fiz uma análise da influência do entorno, para tanto me baseei no método de 

Santamouris et al (2002) que por meio de cálculos matemáticos determina a esteira de ventos, ou seja, 

região que terá a ventilação natural alterada por edificações existentes no entorno. Para tal estudo 

considerei os prédios de entorno que estivessem situados no sentido e direção da ventilação e tivessem 

largura e altura significativa10, tendo em vista que esses são os parâmetros utilizados na fórmula deste 

autor.   Os resultados indicaram que o entorno pouco influenciará no terreno. Ver figura 84: 

 

 
 

Figura 84. Simulação da esteira de vento do entorno.  
Fonte: Disponível em <<www.google.com.br / maps>>. Acesso em Janeiro de 2013. Nota: modificado pela autora 

 
 

                                                   
10 Dimensão acima de 10 metros. 
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Utilizei também o programa Vasari que apresenta a simulação do vento entre as edificações 

adjacentes ao terreno do projeto. A simulação indicou que as edificações escolhidas para o método de 

Santamouris tem sim certa influência no local no projeto. Na figura 85, a cor azul representa baixa 

incidência da ventilação e a amarela o contrário. No entanto, durante as visitas ao terreno percebi que 

a  ventilação é intensa e quase constante, portanto esta interferência na ventilação e mínima.  

 

 

 
 

Figura 85.  Simulação do fluído dos ventos no entorno do terreno. 
Fonte: Software Vasari, Autodesk 2013.Elaborado pela autora. 

 

Sistemas construtivos de baixa transmitância térmica e refletores 
   

A NBR 15220-3 (ABNT, 2005) apresenta os valores de transmitância térmica e atraso térmico 

para diversos sistemas construtivos (paredes e coberturas). Entre estes escolhi os seguintes para a 

proposta. 

 

TRANSMITÂNCIA TÉRMICA E ATRASO TÉRMICO 

Parede Descrição Transmitância Atraso 

 

Parede de tijolos 8 furos 
quadrados, assentados na 
menor dimensão. Tijolo: 9,0 
x 19,0 x 19,00 cm. 
Espessura arg. de assente.: 
1,0 cm; Espessura arg. de 
emboço: 2,5 cm; Espessura 
total da parede:14,00cm. 

2,49 3,3 

Tabela 6 - Sistemas construtivos – Parede. 
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TRANSMITÂNCIA TÉRMICA E ATRASO TÉRMICO 

Cobertura Descrição Transmitância Atraso 

 

Cobertura de telha de fibro-
cimento com forro de laje 
mista. Espessura da telha: 
0,70 cm; Espessura da laje:  
12,00cm;  

1,93 3,6 

Tabela 7 - Sistemas construtivos – Cobertura. 
 

 

Além das estratégias extraídas da carta bioclimática de Natal, consultei os critérios presente 

no Manual do “Selo Casa Azul: Boas Práticas para Habitação Mais Sustentável”. Conforme o site11 do 

Labee: 

 
O Selo Casa Azul CAIXA, tem como objetivo o reconhecimento e incentivo de 
projetos que demonstrem suas contribuições para a redução de impactos 
ambientais, considerando 53 critérios em relação aos temas qualidade urbana, 
projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, 
gestão da água e práticas sociais.  O Selo Casa Azul CAIXA é o primeiro 
sistema de classificação da sustentabilidade de projetos desenvolvido para a 
realidade da construção habitacional brasileira. O objetivo do manual é dar 
suporte aos projetistas e empreendedores com estratégias adaptadas para a 
realidade habitacional do país e na incorporação da “agenda do 
empreendimento” como forma de escolha para a adoção de ações que sejam 
mais relevantes desde o ponto de vista socioambiental.  

 

Entre estes critérios, escolhi os que poderiam ser adotadas na concepção, são eles: 

 

• A utilização de paisagismo; 

• Local para coleta seletiva; 

• O projeto deverá ter uma relação com a vizinhança, ou seja, a busca da maior 

integração possível, evitando a construção de muros altos e longos, por exemplo; 

• Oferta de equipamentos de lazer, social e esportivo; 

• Melhor orientação possível, ao sol e ventos, a fim de obter melhor desempenho 

térmico; 

• Adequação às condições físicas do terreno; 

• A utilização de modulação e componentes industrializados ou pré-fabricados 

(construção limpa); 

• Uso de pavimentação permeável como o cobograma.  

                                                   
11 Disponível em <<http://www.labeee.ufsc.br/projetos/manual-selo-casa-azul-caixa>> Acesso em junho de 2013. 
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5 O PROCESSO PROJETUAL  
 

Neste capítulo apresentarei de forma sucinta o processo de concepção da proposta 

arquitetônica, desde a definição do partido arquitetônico a sua evolução até a proposta final. 

 

5.1 PARTIDO ARQUITETÔNICO  
 

Inicialmente, defini o partido como conjunto de unidades com sistemas de camadas. Ver figura 

86 e 87. A ideia preliminar foi trabalhar nestas camadas e na relação entre eles às informações teóricas 

obtidas neste trabalho, em especial os indicadores de urbanidade e flexibilidade. É importante 

salientar que à medida que os estudos teóricos foram evoluindo o processo de concepção também 

estava evoluindo, portanto as primeiras propostas são elaboradas em meio a um referencial ainda em 

construção.  

As unidades - No subsolo existe uma unidade para abrigar o estacionamento, no pavimento 

térreo uma unidade maior que representa a base do edifício e nos pavimentos superiores diversas 

unidades que representam cada tipo de apartamento e a circulação vertical.  Além disso, defini o 

gabarito em oito pavimentos, assim como visto nos estudos de referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada unidade apresenta um sistema composto por quatro camadas: A rua (1), o Lote (2), a envoltória 

(3) e a função (4). Ver figura 87.    

 

 

 

 

 

Figura 86. Partido arquitetônico. 
Fonte: Software sketchup, 2014. Elaborado pela autora 
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5.2 EVOLUÇÃO DO PARTIDO 
 

A partir do conjunto de unidades de camadas, elaborei esquemas volumétricos que mostram 

as ideias iniciais para implantação, paisagismo e acessos, além das soluções gerais para questões 

referentes à urbanidade, a flexibilidades, à envoltória, à questão da segurança, o conforto, os 

condicionantes legais entre outras para proposta.  Por meio deste esquema gráfico narrarei à evolução 

da proposta. 

 

Proposta 01  
 

Na primeira proposta busquei trabalhar inicialmente os condicionantes bioclimáticos e legais.  

Orientei a maior face do edifício para o Sul – Rua Ataulfo Alves a fim de colocar a menor face no Oeste, 

ou seja, o de maior intensidade da radiação solar direta, além disso, busquei colocar na área adjacente 

a Rua Paulo Lyra (Oeste) arborização com objetivo de minimizar a radiação direta, durante o período 

da tarde, no passeio público. O acesso principal (veículos e pedestres) do prédio ficou para Rua 

Ascenso Ferreira que tem menor movimento e assim evitaria qualquer tipo de trânsito na saída ou 

entrada de carros. Adicionei recuos e estacionamentos no térreo para atender a legislação local. Com 

o intuito de evitar ao máximo murro ou gradil, e assim atender um dos critérios do Manual do Selo azul 

e os indicadores de urbanidade, surgiu nessa fase à ideia de acrescentar à proposta o uso comercial / 

serviço.  Para tanto, coloquei uma unidade (de comércio e serviço) na rua de maior movimento e 

visibilidade. Ver figura 88.  Este acréscimo da unidade comercial/serviço também favoreceria a ideia de 

diversidade, tão enfatizada no conceito de urbanidade. 

 

 

 
Figura 87. Camadas da unidade. 

Fonte: Software sketchup, 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 88. 1º Proposta. 
Fonte:  Software sketchup, 2014. Elaborada pela autora. 

Proposta 02 
 

Na proposta 02, decidi mudar a orientação do prédio. Optei por não receber o sol o dia todo 

durante o verão, neste caso a orientação da maior face passou a ser leste.  Com esta modificação os 

apartamentos voltados para Leste terão a visão do Parque das Dunas, na região da UFRN. Ver figura 

89.  Resolvi também estender a unidade do comércio / serviços para Rua Paulo Lyra para aproveitar o 

potencial que naturalmente o terreno em esquina oferece. 

 
 

Figura 89. 2º Proposta. 
Fonte: Software sketchup, 2014. Elaborada pela autora 
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Proposta 03 
 

Na proposta 03, adicionei protetores solares nas fachadas das unidades do comércio/serviço, 

aumentei o pé-direito desta unidade a fim de possibilitar a construção de mezanino, caso o consumidor 

final queira ampliar o estabelecimento, e criei uma marquise com intuito de proteger do sol e chuva o 

pedestre e sombrear a cortina de vidro existente nessa unidade. Além disso, inclinei uma das faces e 

cobertura da unidade de circulação e desloquei no plano horizontal algumas das unidades dos 

apartamentos a fim de obter mais dinâmica na fachada principal. Ver figuras 90 a 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 91. Detalhe brises da unidade de comércio. 

Fonte: Software sketchup, 2014. Elaborado pela autora 
 

 
 
Figura 90. 3º Proposta. 

Fonte: Software sketchup, 2014. Elaborado pela autora 
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Proposta 04 
 

A partir do estudo esquemático apresentado na proposta 03, modelei a proposta 04 no 

software Autodesk Revit Architecture 2013, que é uma plataforma BIM (Building Information Model ou 

Modelo de Informação da Construção). Dado isso, trabalhei mais a função e com mais precisão alguns 

detalhes como esquadrias, sistema estrutural, instalações, modulação entre outros elementos. Plantas 

baixas e um novo estudo formal foram resultados desta etapa que foi apresentada na banca de 

qualificação. Ver figura 92 a 98. Em azul a locação dos shaft’s que estariam associados aos pilares em 

vermelho. A quantidade de pilares foi baseada nos estudos de referências assim como a quantidade 

shaft’s. 

 

 

 

 

 

 

O resulto desta etapa  

 

 

 

 

 

Optei em criar planta livres (sem qualquer layout definido) em todos os apartamentos a fim de 

permitir ao consumidor final personalizar o apartamento. Para tanto, deixei os pilares nas proximidades 

do perímetro. Junto a estes coloquei as prumadas de instalações (água e esgoto).  A circulação vertical 

ficou no centro com o intuito de permitir as unidades habitacionais mais liberdade de locação das 

esquadrias no perímetro.  

Adicionei varandas na fachada principal a fim de promover o sombreamento das aberturas 

voltadas para Leste e adotei o sistema de modulação para atender um dos critérios do Manual do Selo 

Azul, para isso tomei o módulo de 1,20 m, que é múltiplo ou submúltiplo de diversos tipos de sistemas 

construtivos e de vedação. Além disso, trancei alguns espaços com paisagismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 92. Planta baixa - pavimento tipo. 
Fonte: Software REVIT, Autodesk, 2014. Elaborado pela autora 

 

Figura 93. Proposta 04. Vista 01. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela 

autora 
 

 
Figura 94. Proposta 04. Vista 02. 

Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 
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Algumas recomendações e observações foram feitas na banca de qualificação para esta 

proposta como: retornar os brises como protetores; eliminar o murro da fachada Norte; integrar mais a 

proposta com o entorno, trabalhar mais a forma plástica; expor outros elementos que indiquem mais 

estratégias de conforto ambiental; ver a possibilidade de ligar as Ruas Ataulfo Alves e Ascendo Ferreira; 

eliminar ou minimizar as fachadas cegas da torre residencial; ofertar ao cliente opções de layout.  Foi 

solicitado também maior aprofundamento no aporte teórico, em especial, no que se refere aos conceitos 

(flexibilidade e urbanidade) e mais expressão da reflexão teórica na proposta arquitetônica.   

 

Proposta 05 
 

Na proposta 05: criei uma rua entre as vias Ataulfo Alves e Ascenso Ferreira; retornei os 

elementos dos brises na unidade comercial e em alguns trechos das unidades habitacionais; coloquei 

dois elementos simbólicos no espaço livre no percurso da nova via; aumentei a largura das calçadas; 

e por último formulei um novo estudo formal em que paredes inclinadas nas cores vermelha e amarelo 

foram usados como destaque. Ver figuras 99 a 100. 

Figura 95. Proposta 04. Vista 03. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela 

autora. 
 

Figura 96. Proposta 05. Vista 03. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela 

autora. 

Figura 97. Proposta 06. Vista 03. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela 

autora. 
 

Figura 98. Proposta 07. Vista 03. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela 

autora. 
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Figura 99. 5º Proposta. Vista 01. 
Fonte: Fonte: Software sketchup 2014. Elaborado pela 

autora. 
 

Figura 100. 5º Proposta. Vista 02. 
Fonte: Fonte: Software sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

Proposta 06 
 

Pareceu-me que a proposta formal 05 não teria ênfase no entorno, pois os pavimentos dos 

apartamentos se apresentavam como “laminas” que pareciam se empilhar, uma verdadeira alusão aos 

prédios adjacentes, portanto contrária às ideias deste trabalho. A solução que encontrei foi diferenciar 

as unidades dos apartamentos e esta diferenciação ocorreu por meio de cores, da forma e da área das 

unidades.  Este fator não só acarretou uma nova forma plástica ao edifício como também favoreceu a 
uma variedade na área total dos apartamentos, atendendo melhor o programa elaborado. Além 

de eliminar a possibilidade de ter apartamentos padronizados.  

Tratei também de colocar nos apartamentos grandes aberturas recuadas que seriam 

constituídas  por vidro e brises de madeiras os quais poderiam se movimentar ao longo da extensão 

da abertura. A decisão de colocar brises móveis permitiria a vista ao Parque das Dunas sem 

comprometer a ventilação e sombreamento no período de maior insolação, além do mais a imagem 

final do edifício seria fruto da participação ativa dos moradores, que a cada movimento, transforma 

sutilmente as fachadas. Ver figura 101. 

A decisão de colocar grandes aberturas teve o intuito de favorecer a ventilação e, em especial, 

a percepção do outro (seja por copresença ou cociência). É importante salientar que no térreo foram 

colocadas grandes aberturas para atender também a percepção do outro, facilitar a divulgação do 

serviço ofertado pela unidade comercial e facilitar a permeabilidade entre o espaço público e 
privado. 

 Além disso, retirei a nova via que ligava a Rua Ataulfo Alves e Ascenso Ferreira e coloquei 

uma praça, pois a Rua Paulo Lyra que fica ao lado do terreno já faz esta ligação, e percebi que este 

espaço “vazio” deveria ser utilizado como espaço para descanso e paisagismo  para os usuários, 

pedestre e ciclistas, porque estes seriam a prioridade na proposta e não o veículo.   
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Figura 101. Brises nas aberturas da fachada principal. 

Fonte: Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora. 
 

 

Realizei também outras modificações como: adição da entrada do subsolo, sob a forma de 

um volume escuro e inclinado a fim de contrastar com o restante do edifício e assim ter destaque; a 

criação de um pilar com três pontas para apoiar a marquise (da unidade de comércio) que serviria ao 

mesmo tempo de pórtico para entrada da praça. Este pilar desenhado em três pontas teve além da 

função estrutural, a função simbólica em marcar um novo espaço público no entorno; a colocação de 

bancos ao longo dos passeios públicos e mesinhas cobertas na praça para permitir maior interação 

social entre moradores e entre estes e os transeuntes; além da definição de algumas cores e materiais 

como a pedra em algumas paredes. Ver figuras 102 a 105. 

 

 
Figura 102. 6º Proposta. Vista Sudeste. 

Fonte: Software sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
 

 
Figura 103. 6º Proposta. Vista Noroeste. 

Fonte:: Software sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
. 
 

 
Figura 104. 6º Proposta. Vista Nordeste. 

Fonte: Software sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
 

 
Figura 105. 6º Proposta. Vista 04. Apartamentos 

dissociados. Fonte: Software sketchup 2014. Elaborado 
pela autora. 
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Esta proposta definiu finalmente o partido arquitetônico que em síntese abrange: a 

permeabilidade entre o espaço privado e público, a ênfase a circulação do pedestre e o estacionamento 

integrados à via de circulação de veículos e calçadas; espaços para descanso com paisagismo; 

pequenos comércios e serviços; o uso de planta livre internamente a qual poderá ser transformada ao 

longo da vida útil do edifício. Em fim tudo que faz alusão aos conceitos de urbanidade e flexibilidade. 

 

Proposta final 
 

A proposta final apresenta a configuração do estudo formal 06, com duas  alterações.  Uma, 

a colocação de plano retos na marquise da Rua Paulo Lyra para estender o sombreamento desta 

fachada e compor a mesma linguagem da marquise na Rua Ataulfo Alves. Aumentei também estas 

marquises de 2,00 metros para 4,00 metros.  

A segunda modificação se fundamentou na minha preocupação com o problema da 
segurança em Natal.  A ausência de limites entre o espaço público e privado, em particular, na área a 

frente da fachada principal poderia trazer consequências negativas para implantação do 

empreendimento, pois neste espaço a passagem de  transeuntes seria irrestrita. Oferecer segurança 

sem empobrecer a paisagem urbana e sem destruir a relação do edifício com o espaço público foi um 

desafio nesta etapa do trabalho. 

Para isso, tomei as ideias de Newman (1996) que sugere que na arquitetura os espaços 

privados devem ser controlados pelos proprietários. Este controle pode ser realizado de dois modos: 

um, o edifício deve possuir janelas nas fachadas paras as ruas e acesso; e dois, deve ser claro a divisão 

entre o espaço público, privado ou semi-privado. Todas as fachadas da proposta já possuem aberturas 

e no território que não havia demarcação foram colocados vidro e parede de cobogós, além de uma 

guarita para fazer o controle dos acessos ,de veículos e pedestres, ao edifício no lado Norte.   

Nesse sentido, a praça foi transformada em um jardim interno que poderá ser transformado 

em outro uso caso os moradores almejem no futuro.  Apesar desta modificação, não existirá muros 

altos ao longo dos limites do edifício, os pedestres terão acesso visual ao jardim interno (assim como 

ocorre no primeiro estudo de referência) e poderão fazer uso livremente dos bancos ao redor do passeio 

e da fonte existente no pilar de três pontas que segura a marquise. É importante ressaltar que as 

medidas espaciais para promover segurança foram tomadas sempre com a preocupação em não 

comprometer a integração entre o espaço público e privado.  Ver figura 106 a 111. 

Com a diversificação dos apartamentos, dada pela variação de área construída  e layouts, o 

que fica explícito na forma plástica do edifício, as chances para a satisfação dos usuários são maiores 

e é menor a possibilidade de obsolescência do objeto arquitetônico. Com isto é assegurado à qualidade 

arquitetônica residencial, ao mesmo tempo possibilita que o edifício construa a sua própria identidade, 

passando a fazer parte da memória do local.  
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Figura 106. Proposta final. Vista Sudeste. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora. 

 
Legenda:  
 
1 – Fonte;  2 – Divisória de vidro;  3 – Canteiro arborizado;  4 – Banco na fonte; 5 – Estacionamento para lojas. 

 

Figura 107. Proposta final. Vista Sul das unidades de apartamento e praça interna. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 

Legenda: 
 
1 – Praça interna;  
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Figura 108. Proposta final. Vista Nordeste. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 

 
 
Legenda:  1 – Entrada de veículos;  2 – Divisória de cobogó;  3 – Estacionamento para visitantes; 4 – Guarita.  
 

 

 

 

 

Figura 109. Proposta final. Vista Norte. 
Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 110. Proposta final. Vista  Guarita. 

Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 
 

 

 
Figura 111. Proposta final. Vista  fachada Norte. 

Fonte: Software sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora. 
  

Nesta proposta foi definido o sistema estrutural (laje alveolar, pilares e vigas de concreto 

armado) . Ver figura 112. E definido como seria os shaft diante da estrutura. Ver figura 113. 
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Figura 112. Sistema de estrutura ( pilares  e laje) e volume da escada e volume rampa.  
Nota: As vigas estão no contorno da laje. Estes elementos foram “escondidos” na maquete  assim como as paredes e 

esquadrias. 
Fonte: Software Revit, Audotesk 2014. Elaborado pela autora. 

 
 

 

 

Figura 113. Detalhe pilar e shaft’s.  
Fonte: Software Revit, Audotesk 2014. Elaborado pela autora. 
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Proposta revisada 
 

A proposta final foi apresentada a banca e recebeu diversas observações e recomendações. 

Em função destas reformulei a proposta em vários pontos que são descritos logo abaixo. 

 
Estrutura 

 

A solução final apresentada não deixou claro para os avaliadores da banca como a estrutura 

iria dar aporte ao jogo volumétrico provocado pelo deslocamento das unidades habitacionais. A partir 

disso, elaborei a montagem construtiva e estrutural de um apartamento por meio da modelagem virtual 

no software sketchup (2014) a fim de deixar mais compreensível esta informação do projeto. É 

importante salientar que esta montagem se repete em todos os apartamentos. Ver figuras 114 a 120. 

Figura 114. Montagem da unidade. 01  
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

Figura 115. Montagem da unidade. 02 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
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Figura 116. Montagem da unidade. 03 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 
Figura 117. Montagem da unidade. 04 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 
 

Figura 118. Montagem da unidade. 05 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 119. Montagem da unidade. 06 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
 

 
 

Figura 120. Montagem da unidade. 07 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

 

É importante ressaltar que a viga de bordo e os painéis variam conforme a área do 

apartamento, consequentemente ocorre variação na extensão da alvenaria de vedação em teclev. A 

viga de bordo em algumas unidades torna-se invertida para assim permitir o jogo volumétrico, dado 

pelo deslocamento do apartamento que está em nível superior.  Ver figura 121. Outro recurso utilizado 

foi manter as vigas convencionais e criar lajes maciças que em sua parte superior não contempla piso 

e sim uma laje impermeabilizada, desse modo é possível também o deslocamento da unidade 

habitacional. Ver figura 122. Com estas alternativas os balanços tanto no sentido transversal como 

longitudinal foram mantidos na proposta, em especial, na torre residencial. Ver figura 123.  

 



94 
 

 

Edifício esquina 

 

 

 
Figura 121. Detalhe da estrutura. 01 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

 

 

Figura 122. Detalhe da estrutura. 02 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 123. Estrutura torre residencial. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

Outra informação relevante que foi preciso ser destrinchada refere-se ao shaft das tubulações 

que na posição em que se encontrava incialmente iria coincidir com as vigas, além de ter um tamanho 

bem reduzido. Deste modo, o Shafts foi reposicionado para face maior dos pilares. Ver figura 124. A 

fim de evitar esta interferência e ter maior dimensão.  

 
Figura 124. Detalhe shaft. 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
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Condicionantes legais  

 

Na proposta final a área construída ficou superior ao permitido pelo Plano diretor, visto isto 

todas as unidades habitacionais, assim como o pavimento térreo foram reduzidos para atender a 

legislação.  

 
Flexibilidade  

 

A solução apresentada na última proposta pouco expressava  flexibilidade nas fachadas. Na 

verdade, o usuário só tinha a possibilidade de alterar a posição dos brises de madeira. Apesar de ser 

algo interessante no projeto e ser um recurso para o conforto,  isto não permitiria ao usuário, por 

exemplo, adicionar ou extrair alguma janela no futuro, por sua vez iste fato poderia dificultar a novos 

aranjos espaciais. Feito está observação, coloquei na proposta, paineis que podem ser modificados 

pelo morador, desde que o mesmo apenas modifique o tipo de painel na sua fachada. Ver figura 125.  

No geral, foram criados 18 tipos de paines que possuem a mesma largura (1,20m), apenas variam pela 

cor, material e tamanho da abertura e altura. Além disso, foi dada cores para algumas unidades de 

apartamento com intuito de reforça a variedade interna de layouts.  Estas decisões no projeto tornaram 

as fachadas mais diversificadas e dinâmicas. Ver figura 126. 

Figura 125. Tipos de painéis. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

Com relação às plantas baixas para maior flexibilidade foram ofertados mais layouts a fim de 

atender mais perfis domiciliares. No próximo capítulo, este ponto será mais detalhado. 

 

Urbanidade 
 

Um dos avaliadores observou que a posição do estacionamento no térreo (entre as lojas e 

rua) pode ser visto como uma ruptura entre a circulação de veículos e pedestres, isto seria  incoerrente 

com o conceito de urbanidade, o qual promove conexão e não barreiras. A partir desta observação, 

busquei retirar este estacionamento, no entanto o próprio Plano Diretor exige que o uso comercial tenha 



97 
 

 

Edifício esquina 

vagas para carros, logo a proposta seria inviável do ponto de vista legal. A solução foi  retirar apenas o 

estacionamento de visitantes e coloca-los na Rua Ascenso Ferreira (de menor fluxo) o que é viável 

legalmente e criar um passeio público paralelo a todas as ruas e manter o passeio (com largura superior 

a quatro metros) ao lado das lojas.   

Outra modificação foi colocar o estacionamento que está no lote em um nível mais baixo que 

a calçada limitrofe ao logradouro. Esta decição projetual tem a intenção de possibilitar maior visibilidade 

entre quem está no nível das lojas e quem está no nível das ruas, ou seja, maior conexão, 

consequentemente maior copresença.  Ver figura 126.  

O mesmo avaliador citou que o recuo extenso pode indicar uma ruptura entre o espaço público 

e privado. Apesar  de concordar com a observação colocada, fica inviável legalmente diminuir os 

recuos, haja visto  as caracteristicas do prédio. Para reforçar a permeabilidade do espaço público e 

privado aumentei os vazios da envoltoria, ou seja, as aberturas. 

 

Figura 126. Perspectivas Sudeste. 
Fonte: Software Sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 
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6 MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 

Neste capítulo descrevo a proposta com o objetivo de comunicar as informações do projeto e 

facilitar entendimento da proposta arquitetônica em nível de Anteprojeto (Volume 02).  

 

6.1 REPRESENTAÇÃO DO PROJETO  
 

Procedimento metodológico - BIM 
 

Toda representação do projeto foi realizada no BIM, Building Information Modeling, ou 

Modelagem da Informação da Construção, que vem sendo apresentado como uma nova filosofia de 

trabalho que integra profissionais de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) através de 

programas computacionais que trabalham em conjunto na elaboração de uma edificação virtual, onde, 

além de informações topológicas, com a modelagem tridimensional, trabalha-se com objetos 

paramétricos e alimenta-se um banco de dados que armazena informações que vão desde as 

dimensões das estruturas, aos seus materiais constitutivos, possibilitando uma quantificação 

automática, para geração de orçamentos (ANDIA, 2011).  

O arquiteto, o engenheiro responsável pelo cálculo estrutural, o engenheiro responsável pelos 

projetos de instalações elétricas e hidráulicas e o engenheiro orçamentista podem, assim, trabalhar 

conjuntamente em tempo real, através de uma rede, ou não, sempre trocando informações no formato 

IFC (Industry Fundation Classes) e evitando o retrabalho e as possíveis colisões (GEROLLA, 2011). 

Pode-se afirmar, ainda, que a BIM é n-dimensional. Quando tratando da modelagem 

tridimensional com alimentação do banco de dados com tipos de materiais e intercomunicação entre 

projetos, diz-se estar trabalhando em um projeto 3D-BIM. Ao se informar um quarto parâmetro, o tempo, 

pode-se ter uma simulação das fases da construção em um 4D-BIM. Analisando-se as fases 

construtivas aliadas ao parâmetro custo, com elaboração automática de cronogramas de custo, tem-se 

o 5D-BIM.  

Alimentando-se o banco de dados com informações acerca do desgaste dos materiais, 

obtém-se a simulação do ciclo de vida da edificação, ou 6D-BIM. Mais recentemente, iniciou-se a 

discussão em torno do KanBIM (TAMAKI, 2011), o qual prevê o controle de módulos de trabalho no 

canteiro de obras. Quando bem adotada, a plataforma BIM favorece a redução de custo e tempo de 

construção e projeto; reduz também o custo por uso de energia, permitindo projeto e construção 

sustentáveis; melhora O desempenho da edificação; além de permitir o aumento da complexidade de 

projeto (EASTMAN et al). 

Nesta última década, a BIM tem ganhado cada vez mais atenção nas terras brasileiras, 

principalmente nos escritórios de arquitetura. Apesar do alto custo de implantação, a correta adoção 

dessa plataforma prevê a médio e longo prazo o retorno do investimento. Semelhantemente ao que 
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ocorreu nos Estados Unidos e Europa, a falta de bibliotecas nacionais e de uma cultura de trabalho em 

equipe são as maiores dificuldades existentes na atual fase da experiência brasileira.  

 Analisando a implantação da BIM na comunidade acadêmica do Brasil, deve-se considerar 

inicialmente que o país apresentou um relativo atraso no que se refere à implantação da plataforma 

BIM, uma vez que começou tardiamente o próprio uso do CAD (Computer Aided Design ou Projeto 

Auxiliado por Computador). A arquiteta Gabriela Celani, professora livre-docente e coordenadora do 

Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção, da Faculdade de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, lembra que esse atraso se deu desde a década de 1970, 

quando os países desenvolvidos começaram a implantar a cultura do CAD, a qual, salvo raras 

exceções, só teve início no Brasil nos anos de 1990, tanto no que se refere à prática da arquitetura, 

quanto ao seu ensino, devido à portaria 1770 do MEC, de 1994, que fixou as diretrizes curriculares e o 

conteúdo mínimo do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo (GEROLLA, 2011).  

Nesse aspecto, Rego (2011) esclareceu sobre a referida portaria, que dentre outras 

providências, incluiu-se obrigatoriamente a disciplina ‘Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo’ 

e houve situações em que, inicialmente, o aprendizado foi voltado a programas como editores de texto, 

planilhas eletrônicas, sem qualquer inclusão de ferramentas CAD.  

Portanto, perceber-se que para a inserção do conhecimento sobre plataforma BIM no meio 

acadêmico brasileiro, é necessário muito mais uma mudança cultural do que propriamente a aquisição 

de softwares. Essa mudança, segundo Gabriela Celani, já começou a ser implementada, em alguns 

cursos de arquitetura, como o da Unicamp. “Isso exige, antes, uma mudança radical no ensino do 

desenho e do projeto, com a inclusão de linguagens de programação de alto nível (scripts), ou mesmo 

de software de modelagem paramétrica, sistemas de colaboração remota e equipamentos de 

fabricação digital - na busca de uma compreensão mais profunda dos conceitos que estão por trás da 

BIM” (GEROLLA, 2011). 

Outro curso onde o sistema BIM foi implantado como disciplina obrigatória, foi o de Arquitetura 

e Urbanismo, na Universidade São Judas, em São Paulo, no ano de 2004. Passados onze anos, o 

arquiteto Luiz Augusto Contier, coordenador de Engenharia Civil e de Arquitetura, na referida 

universidade, observa hoje que, tendo em vista a maior empregabilidade de seus alunos, outras 

instituições estão agora seguindo o mesmo exemplo (GEROLLA, 2011). Ainda, outro curso que então 

merece ser citado é o de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, que já está utilizado há três anos o software 

BIM, Revit Architecture, como ferramenta de apoio às disciplinas de expressão gráfica. 

Contudo, pode-se dizer que as escolas de engenharia e arquitetura ainda não acordaram 

para o ensino da BIM no Brasil, tendo em vista que estudam a possibilidade de inclusão da mesma na 

grade curricular (ao invés de já estarem implantando) e, com isso, perpetuam o atraso nacional em 

relação aos países mais desenvolvidos (GEROLLA, 2011).  

Nesse contexto, os escritórios de arquitetura que trabalham para construção civil não podem 

manter o atraso herdado da formação. Eles precisam inovações tecnológicas e soluções técnicas para 

modernizar o setor supracitado e principalmente, minimizar o impacto gerado pelo desperdício no 

canteiro de obra diante de projetos executivos pouco detalhados e levantamentos de quantitativos feitos 

em CAD, além da falta ou incorreta compatibilização de projetos.  
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A plataforma BIM uma inovação tecnológica que surge como um novo paradigma no mundo 

do trabalho da área da construção civil seja no canteiro de obras ou nas instituições de ensino. Indica 

que as universidades, escritório de projetos e construtoras necessitam acompanhar esse 

desenvolvimento, no tocante à confecção dos seus projetos e planejamento da obra.   

Neste contexto, tomei este conceito (BIM) como um dos parâmetros para a confecção do 

trabalho, em especial, no tocante da representação gráfica (no projeto final), ou seja, 3D. Acredito que 

será uma contribuição para a universidade em estudo que veem explorando esta temática, assim como 

outras no país.  

 

6.2 IMPLANTAÇÃO E SUBSOLO – PRANCHA 01 
 

A implantação apresenta a locação do edifício e o pavimento térreo (com 861,84 m²) que por 

sua vez fica apenas 15 cm acima do nível da Rua Ascenso Ferreira e 1,20 m acima do nível da Rua 

Ataulfo Alves. Em todo o perímetro, que é circulado pelas ruas, há uma calçada pública (com 2,00 

metros de largura) a qual possibilita os acessos ao edifício e estacionamentos. No perímetro das lojas 

existe também uma calçada, de maior largura (com 5,00 metros), onde boa parte de seu trajeto fica 

protegido do sol e chuva pela marquise (em estrutura metálica) que avança 5 metros e brises de 

madeiras no beiral desta estrutura. Nesse trecho o pedestre pode observar as vitrines das lojas durante 

o dia e a noite.   

Existem três acessos para a unidade comercial, na Rua Ataulfo Alves, por meio de escada; 

nas Ruas Paulo Lira e Ascenso Ferreira por meio de calçadas que iniciam no passeio público limítrofe 

as vias públicas. Para torre residencial há apenas 02 acessos (veículos e pedestres) na Rua Ascenso 

Ferreira. Nas Ruas Paulo Lira e Ataulfo Alves estão locados os estacionamentos para as lojas 

comerciais. Ao todo são 25 vagas mais um bicicletário. Segundo o Plano Diretor para as lojas deste 

empreendimento, sendo consideradas as categorias comércio varejista em geral e 

restaurante/lanchonete na maior loja, respectivamente são necessários: 1 vaga a cada 60m² na via 

local e 1 vaga a cada 15m² na via coletora, ao todo seriam 20 vagas.   

Existe uma praça interna (com mais de 200,00 m²) entre o espelho d’água e as lojas que é 

sombreada por uma estrutura metálica a qual avança até o pilar deste espelho d’água. Ver figura 126.  

A ideia é que este espaço possa ser utilizado tanto pelos lojistas como pelos transeuntes, sem qualquer 

restrição, através do uso de mesas e bancos onde os usuários possam utilizar ou não os serviços das 

lojas e possam contemplar a fonte, o jardim interno do prédio e a rua. 

Reservei uma área de 548,25 m² para as lojas que podem ser de variados tipos (bares, 

restaurantes, padarias, lojas de roupa, salão de beleza etc.). Fiz uma sugestão quanto à locação das 

divisórias e banheiros. Mas é apenas uma sugestão, os usuários tem a liberdade de definir o melhor 

layout, ou seja, este espaço é flexível ao uso.   

Tem-se ainda um espaço destinado ao lixo, gás e  guarita que fará o controle dos pedestres 

e veículos que adentrarem no prédio. Ao entrar no prédio o pedestre terá acesso ao hall de entrada, à 

sala de reuniões e banheiros, circulação, jardim interno, hall dos elevadores e o acesso à parte interna 

da guarita. O segundo ambiente mencionado terá acesso direto ao jardim interno do prédio que será 
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mais bem definido após a ocupação do empreendimento com a participação dos moradores. O espaço 

comum será também flexível ao uso. 

Por fim, busquei por medidas que contribuíssem com a urbanidade do local, tais medidas 

foram: boas condições de circulação para pedestre; permeabilidade entre o espaço privado e público, 

através do uso de vidro e lojas onde o transeunte possa entrar; estacionamento e bicicletário integrados 

à via de circulação de veículos e calçadas; espaços para descanso, como bancos e mesas em alguns 

pontos do empreendimento; paisagismo; o uso de pequenos comércios e serviços que possam se 

estender à noite e ao fim de semana; e o uso de guarita e sistema eletrônico como câmeras para maior 

segurança. 

A garagem  fica no subsolo está 3,40 metros abaixo do nível da Rua Ascenso Ferreira. A 

parede que contorna o subsolo é mais espessa (30 cm), pois tem função estrutural, no caso suporta o 

empuxo do terreno. Boa parte dos pilares existentes nessa área segue até outros pavimentos e sua 

locação foi definida no software Autodesk Revit Architecture 2013 o qual me permitiu visualizar o edifício 

em 3D, consequentemente facilitou um melhor posicionamento dos pilares tanto na garagem como nos 

outros pavimentos.  

Todo o subsolo ocupa uma área de 1.107,71 m² e é destinado aos proprietários dos 

apartamentos. No geral, há 36 vagas de garagem mais um espaço para motos e bicicletário. Para o 

Plano Diretor é preciso ter no mínimo 24 vagas de garagem, pois no projeto existem 15 unidades de 

habitação, sendo que 9 delas tem área superior a 150m² (02 vagas no mínimo) e 06 inferior ( 01 vaga 

no mínimo) a 150 m². Ou seja, a proposta excede o número de vagas e estas podem ser utilizadas para 

os visitantes, assim sendo desnecessário estacionar na Rua Ascenso Ferreira. 

A circulação interna e as dimensões das vagas atendem as prescrições urbanísticas do Plano 

Diretor.  As menores vagas tem 2,50 m por 5,00 m, ou seja, superior ao exigido pelo Plano (2,40m x 

4,50m). A unidade de circulação começa no subsolo e vai até a cobertura. Por fim existem dois jardins 

internos que tem a função de ventilar e iluminar o local. 

O intuito de colocar um subsolo no projeto foi de proteger o morador da chuva e sol no dia–

a–dia e mais que isto, evitar aquele “mar” de estacionamento no térreo típico dos empreendimentos 

destinados à habitação coletiva em Natal.  Deste modo, foi possível liberar o térreo para o uso de 

paisagismo, assim como visto nos estudos de referências, e uso misto. 

 

 

6.3 PAVIMENTOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º E 8º – PRANCHA 02 E 03. 
 

Durante a concepção da distribuição interna dos apartamentos, o meu objetivo foi atender os 

mais diversos arranjos domiciliares e não apenas a família nuclear, que é formada por um casal com 

ou sem filhos, para tanto busquei traçar o perfil de possíveis moradores do edifício em questão. Com 

base na minha prática profissional, nos dados apresentados pelo IBGE e nos estudos de referências, 

identifiquei como perfil, além das famílias nucleares (que podem ser reconstituídas ou não, e ainda é a 

maioria dos compradores de apartamentos): as famílias unitárias (formada por 01 pessoa); as famílias 
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monoparental (formada por 02 ou mais pessoas), a coabitação (formada por 02 ou mais pessoas); e as 

famílias de idosos (formada por 02 ou mais pessoas). 

A partir dos estudos de Griz (2012), a legislação urbanística de Natal e a minha prática 

profissional, dimensionei os ambientes dos mais diversos arranjos, sempre buscando atender aos 

conceitos afins a noção de flexibilidade, visando a possibilidade de o apartamento atender a mais de 

um arranjo ao longo de sua vida útil. Os apartamentos foram pensados de modo que não só os arranjos 

sofressem mudanças, mas também a envoltória a partir da adição ou subtração de janelas como já foi 

mencionado.  Além disso, busquei colocar nos apartamentos dimensões e áreas superiores ao exigido 

pelo Código de Obras, pois assim atenderia aos almejos observados no escritório e no trabalho de Griz 

(2012). Segue abaixo a descrição sucinta de cada apartamento.  

 

Apartamento 01 ( localização: 1º e 2º pavimento) 
 

Destinado a arranjos domiciliares do tipo família nuclear (constituída ou não)  com pelo menos 

04 pessoas e que possuem agregados ou recebam estes com frequência. O apartamento se divide em 

dois pavimentos, o primeiro pavimento tem sala de estar e jantar com pé-direito duplo, cozinha, área 

de serviço, despensa, depósito, lavabo, suíte e closet, quarto de hóspedes com closet e bwc, escritório, 

hall e escada.  O segundo possui 02 suítes com closet, hall e escada. Ao todo são 367,00m² de área 

construída. Ver figura 127. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 127. Opções  para  arranjos no apartamento 01. 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora. 

 

Apartamento 02 (localização: 1º pavimento) 
 

Destinado a um casal de idosos ou arranjos domiciliares pequenos com pessoas com 

necessidades especiais. As portas têm 90 cm e os ambientes estão com dimensões que atendem a 

NBR 9050 – acessibilidade. Neste, existem os seguintes ambientes:  sala de estar e jantar, 01 quarto, 

01 suíte com closet, cozinha e área de serviço. Ao todo são 151,82m² de área construída. Ver figura 

128. 

 

 
Figura 128. Opções  para  arranjos no apartamento 02. 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

Apartamento 03 e 04  (localização: 2º pavimento)  
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Destinado a arranjos domiciliares (solteiros/casais) com pequeno número de pessoas. Dispõe 

de cozinha, quarto, closet e bwc que ficam situados em mesmo espaço como um loft. Respectivamente 

tem 33,17m² e  54,59 m² de áreas construídas. Ver figura 129. 

 

 

 

 

 

 
Figura 129. Opções  para  arranjos no apartamento 03 e 04 . 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

 
 
Apartamento 05 (localização: 2º e 3º pavimento) 
 

Destinado a arranjos domiciliares (solteiros/casais) com pequeno número de pessoas. 

Possuem  sala de jantar e estar, escritório, cozinha, área de serviço, quarto, closet e bwc que ficam 

situados em dois pavimentos. Com 132,67 m² de área construída. Ver figura 130. 

 

 

 

 

 
Figura 130. Opções  para  arranjos no apartamento 05 . 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

 

Apartamento 06  (localização: 3º pavimento) 
 

Destinado a arranjos domiciliares por coabitação (três pessoas no mínimo). Dispõe de sala de 

jantar e estar, cozinha, área de serviço e 03 suítes com closet. Todos os ambientes estão  situados em 

um pavimento.  Pensando na coabitação as suítes foram dimensionadas com áreas superiores a 30,00 

m² que comparado ao mínimo (8,00 m²) estabelecido pelo Código de Obras local é quase quatro vezes 

maior.  A ideia é que este ambiente possa ser utilizado para outros usos como escritório e possa ter 

espaço para receber outras pessoas na ideia de coabitação ou não.  Área construída 212,19 m². Ver 

figura 131. 

 

 
Figura 131. Opções  para  arranjos no apartamento 06 . 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

 

Apartamento 07 (3º 4º e 5º pavimento) 
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Destinado a arranjos domiciliares por família nuclear (reconstituída ou não), com no mínimo 05 

pessoas. No 5º pavimento tem 01 suíte máster, 01 sala íntima, 01 escritório, varandas e escada; no 4º 

pavimentos com sala de multiuso, 01 quarto para hóspedes, 01 bwc, cozinha, área de serviço,  01 

quarto  e bwc de empregada, sala de estar e jantar e escada; no 3º pavimento 01 suíte com closet, 02 

quartos, 01 bwc, hall e escada. Área construída 473,44 m². Ver figura 132. 

 

 

 

 

 
Figura 132. Opções  para  arranjos no apartamento 07 . 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

 
Apartamentos 08 e 09 (localização: 4º pavimento) 
 

Destinado a arranjos domiciliares (solteiros/casais) com pequeno número de pessoas. Dispõe 

de cozinha, quarto, closet e bwc que ficam situados em mesmo espaço como um loft. Respectivamente 

tem 45, 81 m² e  45,35 m² de áreas construídas. Ver figura 129. 

 

Apartamentos 10 (localização: 4º pavimento) 
 

Destinado a arranjos domiciliares (solteiros/casais) com pequeno número de pessoas. Compõe  

um loft, sendo que sem layout definido. 80,49 m² de área construída. Ver figura 129. 

 

Apartamentos 11 (localização: 5º pavimento) 
 

Destinado a pequenos arranjos domiciliares formados por família nuclear (reconstituída ou 

não), com no mínimo 03 pessoas, famílias monoparental e coabitação (mínimo 03 pessoas). Composto 

de 03 suítes, sendo 02 com closet, lavabo, sala de estar e jantar, cozinha e área de serviço. 203,31 m² 

de área construída Ver figura 133. 

 

 

 

 

 

Figura 133. Opções  para  arranjos no apartamento 11 . 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

 

 

Apartamento 12 e 13 (6º pavimento) e 14 (7º pavimento) 
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Planta baixa livre – pode compor diversos arranjos. 

 

Apartamento 15  (7º pavimento) 
 

Destinado a pequenos arranjos domiciliares formados por família nuclear (reconstituída ou 

não), com no mínimo 03 pessoas, famílias monoparental e coabitação (mínimo 03 pessoas). Composto  

de 03 suítes, sendo 01 com closet, lavabo, sala de estar e jantar, cozinha, despensa e área de serviço. 

Área construída 216,88 m². Ver figura 134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 134. Opções  para  arranjos no apartamento 15. 
Fonte: Adaptado de: BAHAMÓN, Alejandro (ed). Bajo pressupesto. Vivenda contenporánea. Barcelona.: Parramón, 2008, 
p.24. Nota: modificado pela autora 

 

 

Cada unidade habitacional tem uma área específica e layout, ou seja, não há apartamentos 

padronizados.  A menor área é a do apartamento 03 com 33,17m² e a maior 473,44 m² do apartamento 

07. Algumas unidades têm varandas outras não e apesar das unidades serem distintas existe alguns 

aspectos em comum. Os pilares em todos os apartamentos estão locados próximos ao perímetro da 

vedação externa e há o uso de Shafts em conjuntos destes elementos estruturais. Esta decisão de 

projeto, que foi influenciada pelos estudos de referências e referencial teórico, teve o intuito de compor 

uma planta livre que poderá ser personalizada pelo consumidor final ao longo da vida útil do edifício.  

O Hall pode ser ampliado  de forma que possam existir mais de uma porta em cada lado. O 

intuito disso é possibilitar o duplo acesso, por exemplo, a transformação de um apartamento em dois. 

Outra coisa comum é o uso de painéis (com 1,20m de largura)  no vedo perimetral.  Esta medida tem 

a intenção de favorecer a adição ou subtração de janelas e ainda responder a dois dos critérios do 

Manual do Selo Azul, no caso: a modulação e racionalização dos sistemas construtivos. 

 

Durante a confecção do Anteprojeto optei em aumentar o número e as dimensões das 

aberturas nos pavimentos mais baixos (1º, 2º, 3º e 4º pavimentos). O objetivo disso é favorecer a 

ventilação nestes pavimentos, onde o vento tem menor velocidade, e minimizar o uso de fachadas 

cegas, e assim contribuir mais com a percepção do outro, que está no térreo, e inibição da violência no 

espaço público.  
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 Em suma, entre os elementos, estratégias ou instrumentos de flexibilidade espacial visto no 

aporte teórico optei pelas seguintes opções:   

Organizacional - Consiste em organizar no projeto núcleos fixo (Shafts) para instalações e núcleo fixo 

para circulação, de modo que libere a periferia do edifício para diversos usos.  

Cômodo independente - A circulação interna do prédio deve permitir mais de um acesso para a 

unidade e nesta localizar um cômodo polivalente e independente dos demais espaços. Nesta estratégia 

é possível desmembrar um apartamento em dois por exemplo.  

Fachada flexível - Visa dinamizar a paisagem e refletir a pluralidade residencial. Os resultados são: 

Fachadas descontínuas; altura, formas, e posicionamento diversificado das aberturas; e materiais, 

cores, estilos e até volumes diversos na envoltória.   

Planta baixa livre – Tem como o intuito oferecer ao proprietário a possibilidade de participação e 

escolha da concepção do arranjo interno, durante a obra e após a obra. 

Por último, como se trata de um anteprojeto alguns detalhes não foram colocados, apesar 

disso sempre ocorreu o cuidado de conferir se na proposta havia coerência com os preceitos teóricos, 

sejam eles no campo do referencial teórico ou nos condicionantes. No desenvolvimento dos arranjos 

internos, a percepção de que os modos de vida mudam e, muitas vezes, as habitações não, sempre foi 

presente, por isso tive o cuidado em ofertar diversos layout e plantas baixas e fachadas livres. Este fato 

tem a intenção de refletir, depois, na sustentabilidade dita económica, ambiental e, nomeadamente, 

social para os usuários e o local. 

 

6.4 COBERTURA -  PRANCHA 04 
 

 A cobertura acima da unidade comercial é formada pela telha metálica tipo sanduíche em 

EPS (transmitância térmica, U=0,60) com inclinação 5%. Esta telha, que apresenta transmitância 

inferior ao recomendado pela NBR 15220 – Norma brasileira de desempenho térmico para edificações 

(ABNT, 2005) – parte 3, é sustentada por uma estrutura de metálica, a qual permitirá os grandes vãos 

existentes no projeto (a marquise: no passeio público e na praça ao lado da fonte). Abaixo desta 

cobertura há forro de gesso, mas não há restrição caso o consumidor final o modifique. 

A cobertura do acesso ao subsolo, da guarita, hall de entrada, do reservatório superior e de 

algumas unidades habitacionais é definida por laje alveolar ou maciças sendo estas impermeabilizadas. 

Já a cobertura dos apartamentos localizados no último pavimento também é impermeabilizada, no 

entanto seu uso está indefinido, pois a intenção é que está parte seja concebida com a participação 

dos usuários.  Apesar disso, coloquei na maquete eletrônica uma proposta para esta cobertura. A 

proposta consiste em um espaço de lazer, o qual é delimitado por painéis de vidros, com cobertura em 

alguns trechos por caramanchão em madeira e composta por alguns mobiliários, como sofás, mesas e 

jacuzi entre outros. Ver figuras 135 a 138. 
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Figura 135. Perspectiva cobertura 01 
Fonte: Software Sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 

 

 

 

 
Figura 136. Perspectiva cobertura 02 

Fonte: Software Sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 137. Perspectiva cobertura 03 
Fonte: Software Sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 
Figura 138. Perspectiva cobertura 04 

Fonte: Software Sketchup e lumion 2014. Elaborado pela autora. 
6.5 CORTES E FACHADAS - PRANCHA 05 -10 
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 O aspecto mais relevante e que está presente em todos os cortes e fachadas sãos os painéis 

modulados. Ao todo são 18 tipos de painéis os quais variam conforme a cor, material, altura e tipo de 

abertura. Na modelagem em BIM não foi possível mostrar esta variedade, pois seria necessária a 

criação de novas famílias na categoria de parede cortina e isto levaria certo tempo de estudo, diante 

do prazo deste trabalho optei em apenas detalhar estes painéis na maquete virtual feita no sketchup. 

Ver figuras 139 a 144. 

 

Figura 139. Painéis modulados. Tipo 01 a 03. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 140. Painéis modulados. Tipo 04 a 06. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
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Figura 141. Painéis modulados. Tipo 07 a 09. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

  

 

 

 
 

Figura 142. Painéis modulados. Tipo 10 a 12. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
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Figura 143. Painéis modulados. Tipo 13 a 15. 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
  

Figura 144. Painéis modulados. Tipo 10 a 12. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

   

 

As fachadas da torre residencial são formadas por diversas unidades de habitação, por sua 

vez estas são compostas por diferentes painéis. É possível também que uma mesma unidade 

apresente diversos painéis e que em reformas o morador possa modificar o tipo de painel o que 

consequentemente provocará mudanças visuais nas faces do prédio residencial. Além disso, as 

unidades podem apresentar cores diferentes. Segue abaixo uma sequência de figuras que apresentam 

as possibilidades para uma mesma unidade de apartamento.    
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Figura 145. Fachada 01. 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
 

 

 

 

Figura 146. Fachada 02. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

 

Figura 147. Fachada 03. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 148. Fachada 04. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

Figura 149. Fachada 05. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

Figura 150. Fachada 06. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 151. Fachada 07. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

Figura 152. Fachada 08. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 

 

Figura 153. Fachada 09. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora 
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Figura 154. Fachada 10. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

Figura 155. Fachada 11. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

Além dos 18 painéis que marcam a estética das fachadas no prédio há também um painel 

específico composto por brises. Este painel, em especial, pode ser movimentado, por meio de trilhos 

fixados nas paredes, ao longo da extensão da abertura  e  tem a função de promover o sombreamento 

nas aberturas, e assim atender a um dos quesitos básicos para o Conforto Ambiental, sem antes 

comprometer a ventilação natural e visibilidade para o Parque das Dunas. Este elemento trás ainda a 

volumetria maior dinâmica, pois a imagem final do edifício acaba sendo fruto da participação dos 

usuários, que a cada movimento, transforma sutilmente as faces do prédio. Ver figuras 156 a 157.  A 

intenção de utilizar diversos painéis e compor uma volumetria formada por um jogo de volumes dado 

pelas unidades habitacionais foi expressar na torre residencial a variedade de arranjos internos e a 

flexibilidade da proposta arquitetônica. 
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Figura 156. Painel brises 01. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 

 

 

 

Figura 157. Painel brises 02. 
Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
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6.6 SISTEMA CONSTRUTIVO ESTRUTURAL  
 

Para possibilitar a planta livre procurei um sistema estrutural que permitisse grandes vãos 

entre os pilares e pudesse receber o peso da vedação sem recorrer ao uso de vigas. Com base nos 

estudos de referência escolhi para o edifício residencial a laje alveolar a qual é constituída de painéis 

de concreto protendido com elevada resistência à compressão. Para vigas e pilares decidi pelo uso de 

peças pré-fabricadas de concreto armado.  

Segundo Pinto (2013) a utilização destas peças representa certo progresso em termos 

construtivos, pois permitem a racionalização, redução de resíduos, maior qualidade e segurança a obra, 

rapidez na execução entre outros aspectos que fomentam o aperfeiçoamento técnico. A escolha desse 

sistema atende a um dos critérios do Manual do Selo Azul: construção limpa. 

A laje alveolar pré-moldada protendida de acordo com Costa (2009, p.2) “surgiu da 

necessidade de reduzir o peso próprio do elemento e, dessa forma, reduzir o custo de fabricação e o 

preço de venda, permitindo seu uso em grandes vãos.”. Esta laje permite vãos a partir de 3 metros até 

12 metros e a altura do painel (determinada pelo vão e carga) de 9 cm a 30 cm. Os furos presentes 

neste sistema podem ser utilizados para passagem de instalações elétricas, caso contrário  podem ficar 

embutidos na capa de concreto ou aparentes, a opção que escolhi. Ver figuras 158 a  160. 

  
Figura 158. Corte transversal da laje alveolar 

Fonte: Disponível em <<http://www.tatu.com.br/pdf_novo/LAJE_ALVEOLAR_PROTENDIDA_TATU.pdf>>. Acesso maio de 
2013 

 

 

 
Figura 159. Montagem da laje alveolar 

Fonte: Disponível em <<http://www.tatu.com.br/pdf_novo/LAJE_ALVEOLAR_PROTENDIDA_TATU.pdf>>. Acesso maio de 
2013 
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Figura 160. Formas de passagem de dutos e tubulações – (1) sobre painéis (embutidos); (2) dentro de alvéolos; 

(3) sob os painéis (aparentes) 
Fonte: Villar 2002, p.5 

 

Consultei sites de diversos fabricantes e verifiquei que a largura da placa da laje varia entre 

1,20m a 1,25 e que não há nenhum tipo de restrição ao uso da laje alveolar. Vi exemplos práticos como 

escolas, universidades, shopping centers, supermercados, edifícios comerciais e residenciais, 

estacionamentos, portos, galpões, escolas, pontes e até estádios de futebol. Ver figuras 161 a 162. 

  

 
Figura 161. Universidade universo. 
Fonte: Disponível em 
<<http://www.tea.com.br/site/?p=328>>. Acesso maio de 
2013 

  
 

Figura 162. Universidade universa em construção. 
Fonte: Disponível em 
<<http://www.tea.com.br/site/?p=328>>. Acesso maio de 
2013 
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6.7 MATERIAIS 
 

Nas paredes externas adotei o uso de blocos tipo Tecleve, material de transmitância térmica 

baixa comparada a outros materiais de vedação como tijolo cerâmico e de concreto. Lembrando que 

esta propriedade diz respeito ao calor que será transmitido ao ambiente interno, logo quanto menor é 

o valor desta propriedade, menor o calor transmitido para o interior. Dentro das unidades considerei o 

uso de alvenaria de tijolo cerâmico, típico da região. Na unidade comercial, adotei em alguns trechos 

alvenaria de pedra, tipo São Vicente, e nos demais a alvenaria em blocos de Tecleve.  

Para esquadrias selecionei o alumínio e vidro, sendo este com película/ filtro solar. 

Revestimentos, assim como luminárias, peças sanitárias, bancadas e acessórios ficarão a cargo dos 

usuários. No que diz respeito ao forro decidi utilizar a laje alveolar aparente ficando também a cargo do 

cliente colocar forro de gesso caso almeje. As instalações hidráulicas serão do tipo PEX, um novo tipo 

de sistema que deixa a execução mais limpa e rápida. Ver figuras 163 e 165. 

 

 

 
Figura 164: Montagem – Instalações Pex.  

Fonte: Acervo pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.8 SOMBREAMENTO DAS  ABERTURAS 
 

 

Os brises adotados na proposta são em madeira e para comprovar a eficiência desses 

elementos, fiz um estudo no software Suntools. Os resultados me mostraram que para a fachada Oeste 

que recebe na maior parte do ano a radiação a partir das 12h00min até o pôr-do-sol, com o 

sombreamento passará a receber o sol direto somente após as 15h00 min. Restando então apenas 

02h40 mim de insolação direta nesta fachada que pode ser amenizado pelo uso de vegetação no 

canteiro entre o estacionamento e o passeio das lojas. A fachada Leste, só haverá insolação no início 

da manhã (até às 8h00 mim) e no final da tarde (a partir das 16h: 00mim). Ver figuras 166 a 170 . Logo, 

estes brises atendem a sua função, sendo indispensável à proposta.  

 

Figura 163. Instalação PEX 
Fonte: Acervo próprio 

Figura 165. Instalação PEX 
Fonte: Acervo próprio 
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Figura 166. Marquises da proposta final. 

Fonte: Software Sketchup 2014. Elaborado pela autora. 
 

 

 
Figura 167. Estudo dos brises na fachada Oeste. Perspectiva. 
Fonte: Software Suntool 2014. Elaborado pela autora. 
 
 
 

 
Figura 168. Estudo dos brises na fachada Oeste. Máscara 
de Sombra. 
Fonte: Software Suntool 2014. Elaborado pela autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 169. Estudo dos brises na fachada Sul. Perspectiva. 
Fonte: Software Suntool 2014. Elaborado pela autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 170. Estudo dos brises na fachada Sul. Máscara de 
sombra. 
Fonte: Software Suntool 2014. Elaborado pela autora. 
 

 

6.9 PERSPECTIVAS ELETRÔNICAS 
 

Para maior compreensão da proposta arquitetônica elaborei algumas perspectivas eletrônicas 

a partir do software sketchup e lumion. O resultado foram imagens “foto realista” que me permitiram 

visualizar melhor o material aplicado como as esquadrias de madeira, o vidro, a pedra e as cores. Ver 

figuras 171 a 179.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Apoiada na ideia de segurança é cada vez maior a oferta e a procura por condomínios 

residenciais fechados sejam eles horizontais ou verticais. Esse tipo de empreendimento,  que nas 

últimas décadas vêm transformando os cenários urbanos em todo país, são comumente cercados por 

muros extensos e altos, fachadas cegas e outros atributos físicos que se configuram em barreiras 

físicas e visuais.  Este tipo edilício, promovedor de ruptura na conexão física e visual entre as 

edificações e a rua, é chamado por alguns autores de “desurbano” e vêm sendo alvo de críticas 

fundamentadas.  Diversos pesquisadores mostram que está produção arquitetônica além de ser 

ineficiente diante da violência urbana, favorece o esvaziamento do espaço público e a insegurança da 

coletividade no seu entorno e, ainda, “destrói” a diversidade e vida urbana e, consequentemente, as 

cidades (FIGUEIREDO, 2010) como as conhecemos. 

A justificativa do medo não é a única motivação para disseminação dos condomínios 

fechados; há também outros fatores entre os quais o marketing imobiliário que propaga este modo de 

habitação como o ideal de “morar bem”. Com base na minha experiência empírica adquirida com a 

prática profissional, identifiquei, na arquitetura multifamiliar em Natal, um significativo número de 

clientes insatisfeitos com este “modo de morar” que está longe do ideal.  Paralelo a isto, averiguei a 

partir de alguns estudos mudanças no perfil domiciliar no Brasil nos últimos anos e que este dado não 

vem sendo considerado pelo mercado imobiliário o qual insiste em impulsionar a construção de “ lares 

idênticos” por toda a cidade (OLIVEIRA, 2012). 

Em meio a essas inquietações, decidi trabalhar nesta dissertação o tema de habitação 

multifamiliar e compor um projeto de um edifício residencial sob a luz dos conceitos de flexibilidade e 

urbanidade.  

Vi na flexibilidade o caminho para elaborar uma arquitetura capaz de absorver as 

transformações tecnológicas, os novos conteúdos, significados, comportamentos e acima de tudo os 

diversos modos de morar. Além disso, vejo neste conceito um meio do consumidor final participar da 

composição interna do apartamento, sendo, assim, maior a chance da sua satisfação e 

consequentemente maior apego ao espaço doméstico, o que, por sua vez, promove a longevidade da 

obra e apego ao local.  

A experiência global impõe-nos o compromisso ético de sermos sustentáveis no seu 

significado pleno e abrangente, utilizando aspetos económicos, socioculturais e ambientais. É neste 

sentido pensei em utilizar o conceito da ‘ flexibilidade’ associada a uma versatilidade do espaço da 

habitação, de forma a responder e a adequar-se aos modos de vida do utente, induzindo-o a participar 

na configuração e atribuição dos usos desse espaço. Acredito que este trabalho pode incentivar, 

principalmente os (futuros) arquitetos, a utilizar a ferramenta da flexibilidade espacial, como uma atitude 

intrínseca, para que o edifício se consiga adaptar às necessidades sociais, económicas, ambientais e 

ao uso quotidiano.  
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Por outro lado, percebi na urbanidade o instrumento para compor uma arquitetura alternativa 

a esta modalidade de produção que está se tornando dominante em Natal e em várias cidades 

brasileiras. Vejo neste último conceito a opção de desenvolver uma arquitetura de mais qualidade para 

o prédio e o seu entorno e quem sabe para a cidade. Com isto reforça-se a resiliência do local, por sua 

vez uma contribuição para a sustentabilidade. 

Por fim, o desenvolvimento de todo trabalho foi apoiado nestes conceitos e também na minha 

prática profissional. Cada etapa foi seguida passo a passo, de modo a dar subsídios à etapa seguinte. 

O partido arquitetônico foi delineado a partir dos estudos teóricos, de um melhor conhecimento da área 

de estudo e da apreciação das referências projetuais. A trajetória mostrou-me que a participação do 

cliente no processo projetual da habitação multifamiliar é importante para o sucesso do 

empreendimento, assim como a relação do edifício com a rua é relevante para a vitalidade, animação, 

diversidade, segurança do entorno e a qualidade do espaço público. 

 Por ser trata de um Mestrado Profissional em quase todo o desenvolvimento deste trabalho 

não deixei de efetuar as minhas atividades no escritório e acredito que por isto existem algumas lacunas 

neste trabalho. Mas estas podem ser novos caminhos para outras pesquisas como, por exemplo, o 

porquê de em Natal o uso misto e a flexibilidade serem raramente vistos em projetos multifamiliares e 

como seriam as famílias em BIM para compor os painéis das fachadas.  

Concluo este trabalho afirmando que está trajetória fortaleceu o sentimento de compromisso 

para com a cidade e com o cliente e/ou sociedade e me mostrou um novo jeito de fazer a arquitetura 

residencial atendendo assim os preceitos do mestrado profissional e a carta de intenção que foi 

entregue na seleção desta pós-graduação.  Espero que as informações e reflexões deste trabalho 

venham a auxiliar estudantes e pesquisadores os quais desejam aprofundar seus conhecimentos na 

área de projeto de arquitetura e nos conceitos abordados.  
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