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RESUMO 

 

 

 

Com a intenção de se estudar e desenvolver o processo de projeto com base em uma 

metodologia específica apresenta-se, como objeto deste trabalho, o projeto de um condomínio 

de casas na cidade de Natal a partir da aplicação de princípios da gramática da forma, 

utilizados em seu processo de concepção. A gramática da forma é um método de projeto 

desenvolvido na década de 1970 por George Stiny e James Gips, utilizado tanto para a análise 

como para a síntese de projetos, com o objetivo de se criar um “vocabulário formal”, através 

de operações matemáticas e/ou geométricas. Aqui, a metodologia foi utilizada no processo de 

síntese de projeto, numa relação entre subtrações formais e a programação arquitetônica das 

casas. Como resultado, chegou-se à proposição de cinco configurações de unidades 

habitacionais, diferentes entre si no tocante à forma e à programação arquitetônica, 

distribuídas em três grupos geminados, que se repetem até o total final de nove volumes 

arquitetônicos. Além dos estudos de ventilação do condomínio e das simulações de 

sombreamento das edificações, foram realizados estudos de flexibilidade espacial e de 

desempenho acústico. Um dos objetivos específicos da dissertação, o mapeamento do 

processo de projeto, foi composto não só pelo registro dos condicionantes formais (elaboração 

e aplicação de regras), mas também por aspectos físicos, ambientais, legais e de 

sustentabilidade no que se refere, por um lado, à otimização do sombreamento e da ventilação 

passiva para climas quente-úmidos e, por outro, à modulação e à racionalização da 

construção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de arquitetura; Gramática da forma; Modulação; Processo de 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

With the intention of studying and developing the design process based on a specific 

methodology, the object of this work is to present the design of a gated condominium 

community in Natal based on the application of principles of shape grammar, used in their 

design process. The shape grammar is a design method developed in the 1970s by George 

Stiny and James Gips. It is used for the analysis of the project as well as for its synthesis, with 

the goal of creating a "formal vocabulary" through mathematical and/or geometrical 

operations. Here, the methodology was used in the synthesis of the design process, through 

the relationship between formal subtractions and the houses’ architectural planning. As a 

result, five dwellings configurations were proposed, each one different from the other with 

respect to their shape and architectural programming, distributed in three twin groups, which 

are repeated until the final total of nine architectural volumes. In addition to studies of the 

condominium’s ventilation and the buildings’ shading simulations, studies of spatial 

flexibility and acoustic performance were also performed. The mapping of the design process, 

one of the specific objectives of the dissertation, was composed not only by the record of 

formal constraints (the preparation and application of rules), but also by physical, 

environmental, legal and sustainability aspects in relation to, on one hand, the optimization of 

the shading and passive ventilation for hot and humid climates, and, on the other hand, the 

modulation and rationalization of the construction. 

 

KEYWORDS : architecture design; shape grammar; modulation; design process. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dissertação aqui apresentada tem como tema a aplicação de princípios da gramática 

da forma ao processo de concepção do projeto de um condomínio residencial horizontal na 

cidade de Natal, com foco na criação de uma identidade arquitetônica para as casas, através da 

elaboração de uma diversidade de modelos volumétricos. 

O principal motivo para a escolha deste tema é de ordem pessoal: o desejo de morar 

em uma casa com as mesmas características das que foram elaboradas no projeto do 

condomínio desta dissertação, que dividem o mesmo terreno com outras, estando inseridas em 

uma área de fácil acesso em relação aos demais bairros da cidade. 

Além disso, deve-se também destacar a inquietação pessoal em relação ao ato de 

projetar no cotidiano do escritório de arquitetura, em que, muitas vezes, o que poderia ser 

identificado como etapa de uma metodologia de projeto, transforma-se em resoluções de 

problemas inesperados e em curto espaço de tempo. Assim, como estimular a criatividade no 

processo de projeto diário? Ou como aliar poesia e razão (PINTO, 2007, p. 67), no caso 

específico da arquitetura? Foram essas as questões iniciais que motivaram a procura pelo 

Mestrado Profissional do PPGAU/UFRN e, no âmbito das discussões e conhecimentos 

adquiridos nas suas disciplinas, notadamente de metodologia de projeto e de conforto e 

sustentabilidade ambiental, delineou-se de forma mais clara o objeto desta dissertação. 

Dessa maneira, como objeto deste trabalho, será apresentado o anteprojeto de 

arquitetura de um condomínio residencial horizontal para um segmento da classe média, 

desenvolvido a partir da aplicação de princípios de uma metodologia específica, associados ao 

processo de projeto individual, contemplando, também, princípios de sustentabilidade 

ambiental. 

A gramática da forma, metodologia de projeto estudada, foi desenvolvida por George 

Stiny e James Gips na década de 1970, e é utilizada para a análise e a síntese de projetos, 

através da elaboração de regras formais que envolvem operações matemáticas e geométricas, 

como adições e rotações. No caso deste trabalho, princípios da gramática da forma foram 

utilizados ao longo do processo de síntese projetual.  

Além das regras elaboradas através de alguns princípios da metodologia escolhida, 

outros fatores complementaram as tomadas de decisões durante o processo de concepção, tais 

como os condicionantes legais, físicos e ambientais, indispensáveis quando se pretende 

estudar um objeto com possibilidade de execução real, e não apenas se trabalhar no campo 

dos estudos formais. Nesse contexto, ainda foram acrescentadas questões sobre a modulação e 
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a racionalização do projeto, como possíveis viabilizadoras da flexibilidade formal e funcional 

e de uma obra sem desperdícios, com menor impacto ao meio ambiente. 

Assim sendo, constituíram-se como objetivos específicos desta dissertação: 

 Mapear o processo de projeto individual, desenvolvido no decorrer do 

trabalho; 

 Definir e aplicar regras de composição a partir de princípios da gramática da 

forma ao processo de projeto; 

 Aplicar princípios de sustentabilidade ambiental no projeto; 

 Aplicar princípios de flexibilidade (formal e funcional) ao projeto residencial; 

 Aplicar noções de coordenação modular e racionalização construtiva no 

projeto de condomínio proposto para segmento da classe média natalense, com 

perfil predominantemente universitário.  

O terreno escolhido para a implantação do condomínio residencial horizontal está 

situado no bairro de Capim Macio, na zona Sul da cidade de Natal, em uma rua que dá acesso 

ao Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sua localização 

privilegiada, já que está inserido em um bairro hoje em dia considerado central na cidade, 

associada ao seu gabarito, limitado a seis metros de altura, e ao seu desnível natural, de 

aproximadamente 7% ao longo de sua maior extensão, apresentaram-se como importantes 

elementos condicionantes da elaboração do projeto. 

Nesse contexto, é importante destacar a vocação residencial existente no bairro e a 

especulação imobiliária sobre alguns de seus terrenos, que possuem grandes áreas, associadas 

a um limite de gabarito que só permite a construção de no máximo dois pavimentos, e que, 

por isso, encontram-se sem uso. Dessa forma, como seria o projeto de um condomínio de 

casas para um terreno nessa área, considerando-o para a classe média, representada por um 

público hipotético de professores universitários, que buscam um estilo de vida mais 

sustentável do ponto de vista ambiental e econômico? 

 Os estudos de referência sobre forma, processo de projeto, princípios de 

sustentabilidade e elementos construtivos (metálicos) aplicados a condomínios de casas foram 

desenvolvidos tanto de forma direta, com visita ao local, como de forma indireta, através de 

informações coletadas em dissertações, livros, artigos e sítios na internet. Analisar projetos 

existentes foi imprescindível para o entendimento do objeto e o desenvolvimento das casas 

aqui apresentadas. Tanto que, além dos cinco estudos desenvolvidos, outras referências são 

citadas no decorrer do texto. 
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 O trabalho apresenta-se dividido em dois volumes. O primeiro, em forma de registro 

textual do projeto, com a explicitação de seu processo de concepção, desde a definição dos 

conceitos, partido arquitetônico e sua evolução até se chegar à proposta final, através do 

memorial descritivo e justificativo. O segundo, com as pranchas e os modelos tridimensionais 

do projeto em fase de anteprojeto, contendo desenhos técnicos e esquemáticos para o melhor 

entendimento da proposta. 

 O Volume I, textual, foi dividido em duas partes. A primeira, composta por dois 

capítulos, trata sobre as referências utilizadas para o desenvolvimento do projeto. A segunda, 

que abrange os capítulos quatro a oito, discorre sobre os condicionantes projetuais, o processo 

de projeto e o seu memorial.  

No que se refere aos capítulos, o primeiro é composto por esta introdução. 

 No segundo, apresenta-se um breve referencial teórico-conceitual, em que foi revisada 

a teoria da gramática da forma, além de estudado o conceito de modulação do projeto como 

uma estratégia de flexibilidade residencial e de sustentabilidade econômica e ambiental. 

 No terceiro capítulo, são apresentados os estudos de referências projetuais, que 

contemplaram exemplos locais, regionais e internacionais. 

 No capítulo quatro são apresentados os aspectos que condicionaram o projeto em sua 

fase inicial, no que se refere à área de intervenção, às questões ambientais, legais e 

programáticas.  

 No quinto capítulo, o processo de concepção aparece mapeado, com o objetivo de 

representar, mesmo que de forma simplificada, como as etapas foram sendo superadas, 

marcando progressões e retornos. 

 No capítulo seis apresenta-se o memorial descritivo e justificativo, com ênfase na 

descrição do partido arquitetônico, fruto do processo de concepção descrito no capítulo 

anterior, composto pela opção pela modulação do projeto, pela adoção de soluções formais 

baseadas em regras de uma gramática e em princípios da arquitetura vernacular do Nordeste 

(beirais e varandas como meios de sombrear as fachadas, por exemplo) para a promoção do 

conforto térmico nas edificações em climas quente-úmidos. 

 Em seguida, são apresentados os capítulos sete, com as considerações finais; em 

seguida as referências bibliográficas e de internet utilizadas; além dos apêndices, com os 

estudos realizados, e os anexos, que trazem as normas consultadas. 

 No Volume 02, as pranchas de representação gráfica do projeto apresentam plantas 

baixas dos pavimentos dos três grupos geminados de casas, suas respectivas plantas de 

cobertura, cortes, fachadas, e modelos tridimensionais, além das pranchas das implantações, 



17 

 

 

sendo uma com as coberturas das casas e a outra com as mesmas representadas em planta 

baixa. Além disso, outros projetos foram desenvolvidos, como o da guarita e o do salão de 

festas.  
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PARTE I: REFERÊNCIAS PARA O PROJETO 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

Neste referencial teórico-conceitual foram revisados os dois aspectos que mais se 

destacaram e deram suporte ao processo de projeto apresentado nesta dissertação. Um deles 

foi a gramática da forma, o formalismo (CELANI ET AL., 2006) que embasou o estudo e a 

definição da forma das casas, através de regras definidas a partir dos princípios da subtração e 

dos marcadores, explicitados no item seguinte. 

O outro tema abordado foi o da modulação como uma estratégia para o alcance da 

flexibilidade formal e funcional residencial, e da sustentabilidade econômica e ambiental. 

Assim, o texto apresenta alguns exemplos práticos da aplicação do módulo e da coordenação 

modular no decorrer da história, além de uma síntese sobre o que foi publicado sobre o 

assunto por alguns autores nos contextos mundial, nacional e local. 

 

2.1 A GRAMÁTICA DA FORMA COMO PROCESSO DE SÍNTESE DO PROJETO 

No contexto deste trabalho de mestrado, pode-se dizer que a gramática da forma foi 

adotada como um meio para se estudar relações formais de uma maneira lógica, 

particularmente diferente do praticado no dia a dia do escritório. Neste sentido, é válido 

destacar o que escreveu Mitchell (2008, p. 196) sobre o processo de composição formal: 

[…] o processo de exploração projetual raramente se constitui em um processo 

indiscriminado de tentativa e erro, sendo normalmente guiado pelo 

conhecimento do arquiteto sobre como combinar as formas. Esse conhecimento 

pode ser explicitado de maneira uniforme e concisa, por meio da definição de 

regras de composição. 

Assim, através da busca por regras definidoras de formas a partir de suas relações, é 

que foi estudada a gramática da forma, método desenvolvido na década de 1970 por James 

Gips e George Stiny para descrever e gerar formas através de relações matemáticas ou 

geométricas. Inicialmente, seus criadores, que se basearam na gramática generativa de 

Chomsky
1
 (1957) e nos sistemas de produção do matemático Emil Post (1943), imaginavam 

utilizar a gramática no campo da escultura (tridimensional) e da pintura (bidimensional), 

através da elaboração de regras de composição que dariam origem a uma linguagem, criada 

                                                
1 O linguista Noam Chomsky, na década de 1950, criou uma gramática própria, formada, segundo Vaz (2009), 

“[…] por um vocabulário constituído de palavras ou símbolos e um conjunto de regras que especificam a 

combinação dos elementos para formar uma string (sequëncia) de símbolos, ou sentenças, em uma linguagem”. 
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como própria e identificadora de uma série de trabalhos. A ideia era que as regras de 

composição das formas fossem elaboradas antes das obras.  

De acordo com Gips e Stiny (1971) no primeiro trabalho sobre o assunto, as formas 

deviam ser criadas por uma gramática através da aplicação sucessiva de regras sobre um 

elemento inicial. Assim, através de duas colunas, em que a da esquerda é reservada à forma 

inicial, e a da direita à derivada, num sistema lógico de transformação do tipo se A →B (Se A, 

então B), o processo de aplicação de regras segue como descrevem seus criadores:  

(1) encontre a forma geometricamente semelhante ao lado esquerdo da regra, 

tanto no que se refere ao elemento acabado, como à sua continuidade; (2) 

encontre as transformações geométricas (escala, translação, rotação, 

espelhamento), que fazem com que o lado esquerdo da regra se torne idêntico à 

sua parte correspondente na forma; e (3) aplique as transformações ao lado 

direito da regra e o substitua pela parte correspondente da forma (GIPS; STINY, 

1971) (tradução nossa) 

Celani et al. (2006) traduzem de maneira muita didática o início do processo em questão, 

destacando os elementos de uma gramática da forma (Figura 2-1): 

 

Figura 2-1: Elementos de uma gramática da forma 

 

Fonte: Celani et al., 2006 

 

 Derivadas da gramática da forma, surgiram a gramática paramétrica, em que, segundo 

Duarte, 2007 (apud Vaz, 2009, p. 45), uma regra parametrizada equivale a um conjunto de 

regras; e a gramática das cores, que insere um terceiro elemento, o campo de cor, às regras 

(Knight apud Vaz, 2009, p. 47) (Figura 2-2). 
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Figura 2-2: Exemplo de uma gramática das cores (Jardins Persas) 

 

Fonte: Knight, 1989, apud Vaz, 2009 

 

 No que se refere ao processo, Vaz (2009, p. 42) explica que marcadores podem ser 

empregados às regras, possibilitando o “controle do processo de geração e manipulação das 

formas em uma gramática”. Assim, marcadores (qualquer forma, letra ou símbolo gráfico – 

ponto, eixo, entre outros) que limitem a simetria da forma, a pré-ordenação das regras que 

serão utilizadas e o número de vezes que serão aplicadas, podem ser reconhecidos como 

restrições necessárias para que não sejam obtidos resultados incoerentes no que se refere às 

características funcionais e formais dos projetos analisados ou em processo de síntese (Figura 

2-3). 

Figura 2-3: Exemplo da aplicação de marcadores em regras de adição de uma gramática básica 

 

Fonte: Knight, 1997, apud Vaz, 2009 
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 Segundo Mitchell (2008, p.121), no que se refere a operações projetuais, um operador 

pode ser definido como “uma ferramenta que permite a manipulação de formas em um mundo 

projetual”. Assim, um operador é uma função que ao ser aplicada altera o “estado 1” (estado 

inicial), transformando-o em “estado 2” (estado derivado). Graficamente, a sentença descrita 

pode ser representada pela Figura 2-4: 

 

Figura 2-4: Operador no mundo projetual 

 

Estado 1 operador  Estado 2 

 

Fonte: Mitchell, 2008 

 

Os operadores podem ser encarados como transformações no mundo projetual. Nesse 

sentido, as transformações unárias mais comuns são, segundo Mitchell (2008, p.127), a 

rotação e a translação. As transformações binárias, com as quais a partir da interação entre 

duas coisas se obtém uma terceira, podem ser exemplificadas com a subtração, a união e a 

intersecção, conforme Gips e Stiny (apud Vaz, 2009, p. 37). Essas últimas são conhecidas por 

operações booleanas
2
. 

Assim, é possível visualizar o exposto através da Figura 2-5: 

 

Figura 2-5: Representação gráfica simplificada das operações 

 

Objeto 1 Operação unária Objeto 2 

 

Objeto 1 Operação binária Objeto 3 

Objeto 2  

Fonte: Mitchell, 2008 

 

No que se refere ao princípio da transformação “subtração”, Vaz (2009, ps. 39, 40) 

explica, através das formas iniciais S1 e S2, em que S1 – S2 resulta sempre numa subforma 

de S1, que o resultado formal será composto por linhas presentes na primeira forma que não 

existem na segunda (Figura 2-6). 

 

 

 

                                                
2 George Boole (1815- 1864), em seu livro “The laws of Thought”, iniciou o estudo sistemático da lógica através 

de um sistema algébrico, hoje conhecido como álgebra booleana. 
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Figura 2-6: Exemplo da operação algébrica subtração 

 

Fonte: Stiny, 1975, apud Vaz, 2009 

 

Sobre a utilização da gramática da forma para a criação de novas linguagens 

(gramática utilizada no processo de síntese de projeto), modo como foi trabalhada nesta 

dissertação, Vaz (2009, p. 60) afirma que o processo é menos objetivo e mais livre que o de 

análise, pois o conjunto solução a ser alcançado será a partir de regras criadas pelo próprio 

autor da gramática, que possui a liberdade de modificá-las se assim achar conveniente para a 

contemplação de seus objetivos. Na gramática da forma utilizada como método de análise, um 

grupo de projetos se torna a referência para a extração das regras, num processo de descoberta 

de composições que sejam semelhantes às existentes no rol inicial.  

Foi a partir da compreensão da citação abaixo (MITCHELL, 2008, p. 122),  

Uma estratégia prática para caracterizar operadores de projeto, de maneira 
incompleta porém útil, é supor que eles podem ser aplicados diretamente às 

formas, e identificar seus efeitos geométricos imediatos sobre elas. Em seguida, 

é possível identificar seus efeitos indiretos, combinando-se os efeitos 

geométricos com informações sobre o mundo projetual, o que permite que se 

façam novas interferências […] 

associada à busca constante por regras de composição formal, que se tornou possível 

encontrar uma coerência entre o princípio da utilização de marcadores, o operador binário 

(transformação) “subtração” e o programa arquitetônico de base, resultando numa relação 

através da qual se criou uma linguagem formal para as casas do condomínio proposto.  

 A gramática da forma, desta maneira, apareceu no processo de síntese do projeto do 

condomínio residencial desta dissertação, através de dois princípios relacionados à 

programação das casas, com subtrações formais e restrições no que se refere à estética das 
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unidades conjugadas, bem como à relação entre as casas vizinhas, como será explicitado no 

capítulo 5. Deve-se, desde logo, destacar que, apesar do recurso a esta importante 

metodologia, o estudo não foi puramente formal. Ele também levou em consideração os 

demais condicionantes projetuais como os aspectos legais, os fatores climáticos e a topografia 

do lugar, que já estavam sendo analisados em paralelo aos estudos formais.  

 

2.2 A MODULAÇÃO E A COORDENAÇÃO MODULAR COMO ESTRATÉGIAS DE FLEXIBILIDADE 

NO EDIFÍCIO E DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL 

No âmbito da discussão sobre sistemas estruturais e de vedação relacionados a 

princípios de sustentabilidade econômica e ambiental, cabe considerar a modulação como 

uma estratégia para a racionalização da construção, que viabiliza o uso de produtos pré-

fabricados/ industrializados de uma forma planejada e responsável, e ao mesmo tempo, 

permite a flexibilidade das composições formais e de layouts. 

Segundo Greven e Baldauf (2007, p. 15), em seu trabalho sobre coordenação modular, 

o módulo significa, de forma objetiva, “a medida reguladora das proporções de uma obra 

arquitetônica; ou a quantidade que se toma como unidade de qualquer medida”. 

Assim, é importante considerar a coordenação modular, que pode ser entendida como 

um sistema que qualificou a produção e a indústria da construção em vários países e que deve 

ser considerada, no momento atual, aliada a questões de sustentabilidade econômica e 

ambiental. Segundo os autores citados,  

As quest es econ micas dizem respeito à redução de custos em várias etapas do 

processo construtivo quando do uso da Coordenação  odular. Essa redução de 

custos ocorre seja por otimização do uso da matéria-prima, seja pela agilidade 

no processo de decisão de projeto ou compra dos componentes, seja por 

aumento da produtividade, seja por diminuição das perdas. Com relação à 

sustentabilidade, a utilização da Coordenação Modular traz um melhor 

aproveitamento dos componentes construtivos e, em conseq  ncia disso, 

otimização do consumo de matérias-primas, de consumo energético para 

produção desses componentes e, por fim, de sobras desses componentes em 
função dos in meros cortes que sofrem na etapa de construção. (GREVEN; 

BALDAUF, 2007, p.12) 

É com a coordenação modular que os estudos sobre a padronização de medidas dos 

elementos da construção, a sua produção e montagem, além da organização do tempo e 

controle de custos durante a execução da obra, até a sua posterior manutenção, podem ser 

relacionados e postos em prática. 

No que se refere à forma de utilização do módulo no decorrer da História, segundo 

Rosso, 1976 (apud Greven e Baldauf, 2007), os gregos imprimiram um caráter estético, 

através do diâmetro da coluna como unidade básica de harmonia; os romanos, estético-
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funcional, com a criação de padrões de medidas com base antropométrica, utilizadas tanto 

para componentes construtivos como para o planejamento das cidades; e os japoneses, 

funcional, em que, em linhas gerais, as dimensões dos ambientes seguiam a dimensões 

modulares dos tatames. 

Para melhorar o entendimento sobre módulo, coordenação modular e a consequente 

racionalização projetual, foram também revistas referências de sua utilização na prática, 

através de alguns exemplos ao longo da história. Nesse sentido, a primeira aplicação de 

coordenação modular foi registrada entre 1850 e 1851, no panorama da Revolução Industrial 

na Europa, com a construção do Palácio de Cristal para a Exposição Universal de Londres. 

Nesse contexto, os processos de produção e construção, com a utilização crescente do ferro e 

do vidro e sua produção em massa, passaram por estudos, revisões e adaptações. O Palácio de 

Cristal, assim, pôde ser construído em nove meses, com componentes pré-fabricados 

produzidos e montados no local, seguindo a dimensão da maior placa de vidro (240 cm) que 

era produzida, como módulo determinante do reticulado da malha. 

No início do século XX, 

[…]  a casa de  eissenhof, a planta era modular, e na “Casa Ampliável”, 

Gropius obtinha o crescimento da edificação por adição de alguns corpos 

volumétricos.  ara Grisotti (1 6 ), essas casas eram, até então, os exemplos, em 

termos tecnológicos, mais aprofundados sobre os estudos de modulação, pois 

nelas a escolha do módulo teve uma precisa justificação técnico-produtiva. 

Além disso, foram realizados a Coordenação  odular em tr s dimens es, a 

indicação das juntas, o estudo das esquadrias e dos equipamentos fixos, 

dimensionalmente coordenados com a malha de refer ncia, as preocupaç es 

com os tempos e custos de montagem. Tudo isso demonstrava a qual grau de 

profundidade havia chegado a pesquisa de Gropius, seja no nível teórico, seja 

no estudo tecnológico dos materiais e dos processos de fabricação. (GREVEN; 
BALDAUF, 2007, ps. 25 e 26) 

Para Gropius (1994, p. 1 7), “ser racional é ser literalmente razoável”.  o contexto da 

Bauhaus, a frase em destaque se apresentava tanto nas exigências econômicas, como nas 

psicológicas e sociais, sendo assim, já em 1919, na realidade da cidade industrial da época, 

bastante atual e, por que não dizer, sustentável do ponto de vista econômico e social.  

Na obra “Ensaio sobre a razão compositiva”, Mahfuz (1995) apresenta, em “Como as 

partes são geradas”, quatro métodos de composição de projeto utilizados, de forma geral, 

combinados entre si. O método Normativo insere o conceito de norma relacionado às decisões 

estéticas na forma de princípios reguladores assumidos pelos projetistas, sejam esses 

bidimensionais ou tridimensionais. Como exemplos, é possível citar a grelha bidimensional 

de Mies van der Rohe e a grelha geométrica do sistema estrutural das casas Domino, de Le 

Corbusier, composta por lajes e uma escadaria (Figura 2-7). Este último projeto, de 1914, 
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apresenta como solução racional a sua fabricação através de elementos-padrão combináveis 

entre si, o que permite uma variedade de composições no agrupamento das casas.  

 

Figura 2-7: Grelha bidimensional em projeto de Mies van der Rohe, à esquerda, e Grelha 

tridimensional Do-mino, de Le Corbusier, para casas pré-fabricadas 

 

Fonte: Mahfuz, 1995 

 

Em outro momento, a reconstrução que deveria acontecer por causa do estrago 

causado pela Segunda Guerra Mundial foi o fenômeno que inspirou o alemão Ernst Neufert a 

criar um sistema de coordenação que não alterasse substancialmente a dimensão do tijolo 

utilizado à época, o sistema octamétrico. Baseada em seu estudo, a primeira norma alemã 

sobre o assunto, a DIN 4172, foi elaborada em 1951. Desde então até o ano de 1965, 

4.400.000 habitações foram construídas na Alemanha de acordo com o sistema criado por 

Neufert. Através desses resultados, foi possível comprovar a viabilidade da utilização da 

coordenação modular naquele contexto. 

No que se refere à flexibilidade formal e funcional, proporcionada pela utilização do 

módulo, são citados como exemplo os projetos das Casas Usonianas, de Frank Lloyd Wright, 

e os apontamentos de Holanda (1976), além da contribuição de Finkelstein (2009), que 

acrescenta também sobre a aplicação do conceito na arquitetura do século XXI. 

Assim, seguindo a linha da racionalização do projeto, relacionada à economia da 

construção, as Usonian Houses, ou Casas Usonianas de F.L.Wright, surgiram durante a 

Grande Depressão Americana (1929) como uma alternativa de casa acessível à população. 

Com ambientes mais compactos e zoneados de forma estratégica para a sua ampliação e 

adaptação a diferentes composições familiares, a Casa Usoniana, com seus panos de vidro na 

sala de estar, permitindo a relação da edificação com a natureza, pertence ao racionalismo 

orgânico de Frank Lloyd Wright (PANET et al., 2007) (Figura 2-8). 
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Figura 2-8: Modulação da planta da Casa Usoniana 

 

Fonte: Panet et al., 2007 

 

Trazendo o conceito da modulação para o Nordeste do Brasil, é importante lembrar 

Armando de Holanda (1976, p.37), que aponta diretrizes para a forma de construir na região. 

Neste ponto, entre outras sugestões, Holanda incentiva a racionalização da construção quando 

indica o desenvolvimento e a utilização de elementos padronizados que possam ser 

combinados de diversas formas, promovendo relações diferentes entre si (flexibilidade 

formal), podendo assim reduzir os custos de execução da obra. Uma postura que pode ser 

entendida como sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental (Figura 2-9). 

 

Figura 2-9: Diferentes combinações para o mesmo elemento construtivo 

 

Fonte: Holanda, 1976, p. 37 

 

 No que se refere à modulação em planta como uma estratégia facilitadora da 

flexibilidade residencial, Finkelstein (2009) afirma que a utilização do módulo pode 

proporcionar a interação planejada entre os elementos componentes em uma obra, 

promovendo a compatibilização entre os sistemas e elementos envolvidos, alcançando a 

redução dos custos, consequentemente.  

Finkelstein (2009) ainda discute sobre diversos aspectos da flexibilidade residencial e 

constata que  

Atualmente, a oferta de apartamentos baseada em uma família standard  não 

tem a ver com a realidade urbana, visto que esta se modifica constantemente 

caracterizada por diversas mudanças de cultura  e de tecnologia  que 
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transformam os hábitos de trabalho e da vida doméstica […] (FINKELSTEIN, 

2009, p. 61) 

Nesse sentido, é possível associar a flexibilidade no imóvel a ser habitado, seja apartamento 

ou casa, ao grau de liberdade que é passado para o usuário no sentido de poder modificar o 

espaço. Galfetti, 1997 (apud FINKELSTEIN, 2009, p. 61) afirma que a flexibilidade 

residencial aliada à tecnologia e ao conceito de mobilidade preenche um vazio existente entre 

o arquiteto e o cliente final. Ainda segundo o autor, há a flexibilidade inicial, que acontece 

quando o cliente faz suas escolhas ainda na fase do planejamento, quando opta por um tipo de 

planta específica de apartamento entre as ofertadas em um prédio, por exemplo; e a 

flexibilidade permanente, que pode ser entendida como a usabilidade do espaço. No caso 

desse último tipo, ele subdivide-se em:  

[…] 1- mobilidade, que é a capacidade do ambiente de mudar durante o dia; 2 – 

evolução, que significa a potencialidade de seguir as mudanças da família 

através dos anos; 3 – elasticidade, que ocorre quando há a possibilidade de 

aumentar o número ou tamanho de ambientes. (FINKELSTEIN, 2009, p. 61) 

Atualmente, no contexto da realidade brasileira, sistemas construtivos leves, como o 

steel frame, composto por perfis metálicos unidos por parafusos, têm sido propostos para a 

habitação social, por exemplo, representando economia de tempo, material e mão-de-obra, 

além de permitir combinações volumétricas diversificadas.  

Com o exposto, é possível ratificar a coerência, no âmbito deste trabalho, da escolha 

pela modulação das plantas das casas, como uma estratégia de racionalização da construção e 

da flexibilidade residencial, ainda mais considerando os seguintes fatores coordenados: 

repetição das unidades habitacionais; variação formal entre elas, com possibilidades de 

ampliação; e utilização de produtos pré-fabricados internamente e em sua estrutura. 

Além disso, é possível observar também que a opção pela modulação das plantas das 

casas deverá facilitar o entendimento do processo com a utilização de princípios da gramática 

da forma, já que padronizará as dimensões dos volumes a serem estudados através das 

subtrações formais.  
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3 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo, são apresentados quatro estudos de referência, três deles realizados de 

forma indireta, através de consultas a livros, dissertações e internet, e um sobre a utilização de 

elementos metálicos na construção em Natal e cidades vizinhas, produzido diretamente, com 

visita aos locais.  

É válido esclarecer que cada referência foi enquadrada nas modalidades de estudo, 

sugeridas na disciplina Atelier de Projeto II, conforme também detalhado no capítulo 5, 

referente à concepção e ao processo de projeto. Assim, as Casas Cubo de Peter Eisenman 

pertencem à modalidade “Tema”, que abrange os estudos sobre condomínio residencial, 

habitação e processo de projeto. Nesse ponto, é importante registrar que não foram 

encontrados exemplos de gramática da forma utilizada no processo de síntese projetual, que 

pudessem servir como referências. 

Já o estudo 02, referente às Casas Sobrado, participa de tr s modalidades: “Tema”; 

“ artido/ formais e estéticos”, já que são casas assobradadas; e “Programático/ funcional”, 

pois seu programa e zoneamento arquitetônico foram considerados adequados ao contexto 

deste trabalho.  

No que se refere às modalidades “ artido/ formais e estéticos” e “De materiais/ 

Sistema construtivo/ De detalhes”, os estudos 03 e 04 discorrem sobre aspectos dos projetos 

do Dahoam Natur Residence e da Simpson-Lee House, que foram assumidos e adaptados à 

realidade local.  

O estudo 05 trata sobre a utilização do aço em construções em Natal e cidades 

próximas, enquadrando-se na categoria “sistema construtivo”. 

 

3.1 ESTUDO DE REFERÊNCIA 01: CASAS CUBO, PETER EISENMAN 

As três primeiras casas de uma série de dez, desenvolvidas pelo arquiteto Peter 

Eisenman, denominadas CASA I (1968), CASA II (1969-70) e CASA III (1971), foram 

selecionadas para um estudo mais aprofundado porque surgiram como resultado de um 

processo de projeto em que regras foram estabelecidas para a pesquisa da forma. 

 Alheias aos sítios em que foram construídas (CASA I – Princeton/ EUA, CASA II – 

Hardwick/ EUA, CASA III – Lakeville/ EUA), as casas de Eisenman foram geradas a partir 

de uma mesma forma geométrica, o cubo tripartido (Figura 3-1), e cada processo produziu ao 

final um modelo único, que juntos pertencem a uma mesma “gramática”. 
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Figura 3-1: Cubo tripartido 

 

Fonte: <http://architecturalmoleskine.blogspot.com.br/2011/11/peter-eisenman-in-tokyo.html>, acessado em 21.04.2013 

 

Segundo Moneo (2008, p. 146), a estratégia de Eisenman para iniciar o processo de 

cada projeto era ativar as malhas que davam origem às formas por diferentes movimentos, 

como deslocamentos, sobreposições e rotações. 

Nos três casos, o arquiteto utilizou dois sistemas de suporte para cada modelo, sendo 

um de colunas, o outro de paredes, o que resultou em um excesso de elementos arquitetônicos 

por sobreposição. Nos processos estudados, na medida em que um sistema permanecia 

estático, o outro se movia, fosse lateralmente (CASA I), verticalmente e em diagonal (CASA 

II) ou por rotação (CASA III) (Figura 3-2). 

 

Figura 3-2: Montagem a partir de imagens coletadas na internet, mostrando o início do processo 

de projeto de cada casa 

 

Fonte: Imagens coletadas em sítios 3, acessados entre os dias 25.03.2013 e 10.04.2013 

 

                                                
3 <http://archinect.com/features/article/2875457/5-projects-interview-5-alexander-maymind> 

<http://bibliotecadearquitecto.blogspot.com.br/2010/06/casas-de-eisenman.html> 

 

http://architecturalmoleskine.blogspot.com.br/2011/11/peter-eisenman-in-tokyo.html
http://archinect.com/features/article/2875457/5-projects-interview-5-alexander-maymind
http://bibliotecadearquitecto.blogspot.com.br/2010/06/casas-de-eisenman.html
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 A partir destes estudos eisenmanianos, iniciou-se a discussão em torno de algumas 

questões, como a da forma não necessariamente seguir a função, haja vista a quantidade de 

elementos gerados, como vigas e pilares, sem função estrutural.  

 O trabalho do arquiteto, como pode ser constatado através das imagens, possui 

características de uma arquitetura abstrata, com leitura baseada nas relações formais de 

oposição: “[…] cheios/ vazios, linear/ central, opaco/ transparente etc.” (LUCENA, 2010, 

p.89). Tanto é que a identificação dos acessos e dos vazios de portas e janelas não é muito 

fácil.  

Algumas análises puderam ser extraídas do estudo destas três casas. Em relação ao 

processo de projetação, por exemplo, pôde-se constatar que, para o arquiteto, o processo foi 

muito mais importante do que os resultados. Assim, a elaboração da forma através da 

exposição da série de relações que vão se estabelecendo parece ser mais importante que a 

satisfação de exigências funcionais e que a criação de objetos esteticamente interessantes.  

Com Eisenman, o processo de projeto como “investigação intuitiva de formas 

derivadas de tentativas sequenciais” (LUCE A, 2010, p.  1) pode ser caracterizado por 

“normas que foram rigorosamente respeitadas” ( O EO, 2008, p. 148), resultando em uma 

gramática específica para o desenvolvimento dessas três casas.  

Assim como na gramática da forma, é possível afirmar que Eisenman conduziu o 

processo de síntese de projeto através da elaboração e da aplicação de regras iniciais, baseadas 

em uma “lógica de composição” no que se refere aos movimentos dos elementos geométricos 

utilizados (pilares e vigas a partir de um cubo, representando o vocabulário formal utilizado). 

No entanto, para fortalecer a afirmação anterior, seria interessante analisar se há relações 

formais comuns (matemáticas e/ ou geométricas) entre os três exemplares, já que cada um tem 

seu processo iniciado por movimentos diferentes entre si. Como resultado, o projetista 

alcançou uma linguagem arquitetônica que parece ter fugido do seu controle, o que pode 

acontecer também nos processos em que a gramática da forma é utilizada, se esta for a 

intenção de quem elaborar as normas de composição.  

Ainda em relação ao processo das casas, os projetos resultantes parecem não ser 

racionais do ponto de vista construtivo, já que as sobreposições dos sistemas de suporte 

geraram elementos arquitetônicos sem qualquer outra função que não fosse a “estética”. 

As casas estudadas foram pintadas em tons claros, de branco a bege, pois era intenção 

do autor alcançar a ideia de maquete “volumétrica”, ocultando a aparência real dos materiais, 

ratificando ainda mais a ênfase que deu ao processo. 
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Como principal referência extraída dos projetos estudados, é possível citar o próprio 

processo de projeto, já que foi baseado em regras criadas e seguidas pelo arquiteto, com o 

objetivo de defini-los volumetricamente. Ao mesmo tempo, não se tornou uma referência o 

fato de tais regras terem sido baseadas prioritariamente em questões formais. No caso do 

condomínio desta dissertação, foi estudado um processo de projeto com ênfase nas relações 

formais, mas sem deixar de atender a outros condicionantes, como programação, princípios de 

sustentabilidade ambiental e prescrições urbanísticas dos códigos municipais. 

 

3.2 ESTUDO DE REFERÊNCIA 02: CASAS SOBRADO, CONCURSO “HABITAÇÃO PARA 

TODOS” 

Com o objetivo principal de registrar as soluções de sustentabilidade ambiental 

aplicadas a uma casa, e de relacioná-las às decisões programáticas e funcionais para uma 

residência, foi escolhido o projeto que ficou em segundo lugar no Concurso “Habitação para 

Todos”, de 2010, categoria “Sobrados”, de autoria dos arquitetos Carolina Neuding Afif 

Domingos, Kelly Lorenzetti Tirolli, Leonardo Nakaoka Nakandakari, Vanessa Cassettare e 

Nádia Manssur. 

 Promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo – CDHU e organizado pelo IAB-SP, o anteprojeto estudado foi desenvolvido para 

a cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo, localizada na Zona Bioclimática 3, 

segundo a NBR 15.220-3:05.  

 Conforme o Memorial Descritivo da proposta (DOMINGOS et al., 2010), as 

estratégias para projetos em tal Zona Bioclimática devem contemplar mecanismos de controle 

que permitam a entrada do sol durante o inverno, sombreando as aberturas durante o verão, 

quando se faz necessária também a ventilação cruzada. Seguindo tais orientações, é possível 

observar, através dos projetos apresentados, a preocupação dos arquitetos ao criarem 

marquises sobre algumas esquadrias e aberturas zenitais para a permeabilidade dos ventos 

dominantes, além de estudarem o posicionamento dos blocos de casas geminadas em relação 

às orientações (Figura 3-3), destacando a melhor dentre elas para a cidade de Santos.  
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Figura 3-3: Projeto da casa em relação às orientações e destaque para a melhor situação 

 

Fonte: <http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/>, acessado em 21.04.2013 

 

No concurso, vale destacar, os terrenos indicados serviram apenas como referência para o 

desenvolvimento dos projetos (Figura 3-4). 

 

Figura 3-4: Implantação das casas geminadas em terreno hipotético. Destaque para a integração 

dos blocos com o sítio, além da permeabilidade visual entre eles e do terreno 

 

Fonte:< http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/>, acessado em 21.04.2013 

 

Aqui fica a questão sobre a eficiência das soluções adotadas, já que não há, no 

Memorial, esclarecimentos a respeito de cálculos e simulações dos protetores solares e das 

aberturas para a ventilação cruzada e para o efeito chaminé. Outra ideia adotada pelos 

projetistas para garantir inércia térmica, servir de aprisionador de carbono e para a coleta de 

http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/
http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/
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água pluvial para reuso, foi a utilização de teto jardim, o que também é questionável do ponto 

de vista da manutenção, já que se trata de um projeto para uma habitação social. 

Em relação ao programa, os projetos contemplam dois tipos de plantas: um com dois e 

outro com três quartos; ambos podem ser geminados em torno de um núcleo rígido que 

engloba circulação vertical, horizontal e áreas molhadas como banheiros e cozinha, o que 

certamente garante flexibilidade aos outros setores (Figura 3-5).  

 

Figura 3-5: Volumetrias, tipos de plantas e possíveis ampliações 

 

Fonte: <http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/>, acessado em 21.04.2013 

 

As possíveis ampliações no térreo são sempre de mais um quarto e um banheiro 

acessível (Figura 3-5). Quanto ao zoneamento, as áreas íntimas ocupam o pavimento superior 

e as sociais, o inferior. Todas as soluções programáticas e funcionais foram consideradas pela 

autora como simples e racionais no que se refere à construção e à reprodução dos modelos, o 

que demonstra coerência com o exigido pelo edital do Concurso. 

 Sobre o edital, não foi possível a sua leitura, mas houve acesso a textos da abertura do 

Concurso e da comissão julgadora sobre os projetos, que dão noções sobre o que havia sido 

pedido e o que foi apresentado. Além disso, o Memorial Descritivo da proposta, que apresenta 

o projeto, mas sem falar sobre o seu processo de concepção, foi analisado. 

 Em relação às soluções de sustentabilidade adotadas (Figura 3-6),  

http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/
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foram sugeridos equipamentos para promover o uso racional de água, tais como 

restritores de vazão para duchas, arejador para a torneira de pia, regulador de 

vazão para torneiras de uso geral, além de equipamentos para a utilização das 

águas cinzas para irrigação de gramados. Para racionar energia elétrica foi 

proposta a utilização do sistema híbrido de aquecimento de água: solar + 

sistema auxiliar elétrico, além do chuveiro com reaproveitamento indireto de 

calor da água (tipo kit Rewatt). (DOMINGOS et al., 2010) 

Dessa forma, entende-se por tais apontamentos que a integração de algumas soluções com a 

arquitetura (proposição de aberturas para a exaustão dos ventos, p.e.) e a simplicidade dos 

equipamentos (proposição de arejadores para a torneira de pia, p.e.) foram seus principais 

balizadores. 

 

Figura 3-6: Corte esquemático demonstrando as soluções de sustentabilidade ambiental para a 

casa sobrado 

 

Fonte: <http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/>, acessado em 21.04.2013 

 

 Como visto, o grupo concentrou as soluções de sustentabilidade para a casa (de uma 

forma geral) em três frentes: o uso racional da água e da energia elétrica, e o conforto térmico 

da edificação. Todas, dentro do possível, integradas à arquitetura, seja através do uso de 

equipamentos auxiliares, aparentemente acessíveis do ponto de vista da habitação social, seja 

http://concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-sobrados-02/
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através de proposições na própria arquitetura da casa, no que se refere aos beirais, às aberturas 

posicionadas em lados opostos para a ventilação cruzada, e ao teto jardim. 

 Como será visto no projeto das casas desta dissertação, as soluções de sustentabilidade 

adotadas restringem-se àquelas propostas através da própria arquitetura das casas, com ênfase 

no conforto térmico das mesmas. Entre outras estratégias para clima quente e úmido, destaca-

se desde já a necessidade de sombreamento, o que pode ser permitido por beirais e painéis 

volantes, por exemplo.   

 

3.3 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 03 E 04: DAHOAM NATUR RESIDENCE E SIMPSON-LEE 

HOUSE  

O Dahoam Natur Residence, projetado em 2010 pelo arquiteto Manuel Benedikter, 

está situado na região de Scena, província de Bolzano, Itália. Trata-se de uma casa passiva, 

cuja filosofia é causar menor impacto ao meio ambiente, através de medidas como a utilização 

passiva e ativa da energia solar, o aproveitamento das águas pluviais e a utilização da madeira 

local para a execução dos seus elementos construtivos. 

A casa é compacta e possui painéis volantes que correm em uma estrutura 

independente, porém conectada ao volume (Figura 3-7). 

 

Figura 3-7: Casa Passiva Dahoam Natur Residence, perspectiva explodida 

 

Fonte: <http://www.dahoam.it/de/fotogalerie.html>, acessado em 22.04.2013 

 

Composta por quatro apartamentos para alugar, todos com um terraço que dá acesso 

ao jardim, uma sala com cozinha equipada, um ou dois quartos e banheiro, possui também 

grandes esquadrias envidraçadas para captar a luz e o calor do sol no inverno (Figura 3-8).  

http://www.dahoam.it/de/fotogalerie.html
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Figura 3-8: Aberturas envidraçadas para a captação de luz e calor do sol no interior do 

apartamento 

 

Fonte: <http://www.dahoam.it/de/fotogalerie.html>, acessado em 22.04.2013 

 

Ao mesmo tempo, tais aberturas são protegidas do sol no verão por painéis volantes 

(de correr) e grandes beirais sobre os terraços (Figura 3-9). 

 

Figura 3-9: Casa Passiva Dahoam Natur Residence 

 

Fonte: <http://www.dahoam.it/de/fotogalerie.html>, acessado em 22.04.2013 

http://www.dahoam.it/de/fotogalerie.html
http://www.dahoam.it/de/fotogalerie.html
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Como se vê, os painéis volantes são uma solução flexível, já que são adaptáveis, 

permitindo que a proteção seja definida pelo usuário de acordo com suas necessidades, 

através da manipulação dos mesmos, servindo também como um anteparo para aumentar a 

privacidade sem prejudicar a ventilação. 

Com tal constatação, percebeu-se também que a flexibilidade dos painéis permitiria a 

adequação da solução a vários tipos de clima, viabilizando a utilização da mesma ideia para a 

proteção das fachadas dos grupos geminados desta dissertação. Vale ressaltar que a solução 

está sendo aqui classificada como uma referência formal, mesmo tendo sido também 

selecionada por sua aparente funcionalidade para a construção no Nordeste do Brasil. 

Outra referência formal que está sendo utilizada é o modelo de cobertura empregado 

pelo australiano Glenn Murcutt em vários projetos, aqui exemplificado através da Simpson-

Lee House, New South Wales, Austrália, 1994 (Figura 3-10). 

 

Figura 3-10: Simpson-Lee House 

 

Fonte: <http://robertaguarnieri.blogspot.com.br/2011/04/progetto-tema-della-scacchiera-nonche.html>, acessado em 03.01.14 

 

A cobertura inclinada, no caso do projeto desta casa, possui a função de aumentar a 

área envidraçada (Figura 3-11) acima das esquadrias, proporcionar a penetração dos raios 

solares no interior da edificação em diferentes inclinações do sol (Figura 3-12) e incrementar 

a iluminação natural dentro dos cômodos (Figura 3-13). 

 

 
 

http://robertaguarnieri.blogspot.com.br/2011/04/progetto-tema-della-scacchiera-nonche.html
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Figura 3-11: Área envidraçada acima das esquadrias 

 

Fonte: <http://www.flickr.com/photos/latemodernist/958962863/>, acessado em 03.01.14 

 

Figura 3-12: Estudo de inclinações dos raios solares sobre a edificação 

 

Fonte: <http://bnlllr.unblog.fr/2008/02/02/glenn-murcutt/>, acessado em 03.01.14 

 

Figura 3-13: Quarto com iluminação natural incrementada pela abertura envidraçada acima das 

esquadrias 

 

Fonte: <http://14jsc.wordpress.com/2011/09/19/simpson-lee-house/>, acessado em 03.01.14 

http://www.flickr.com/photos/latemodernist/958962863/
http://bnlllr.unblog.fr/2008/02/02/glenn-murcutt/
http://14jsc.wordpress.com/2011/09/19/simpson-lee-house/
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No projeto das casas desta dissertação, situado em uma região de clima tropical, que 

possui características relativamente opostas às do clima temperado, onde está situada a 

Simpson-Lee House, propõe-se também a utilização da cobertura inclinada e dos apoios em 

“V”. No entanto, embora a plástica do elemento tenha sido a referência formal claramente 

adotada, a cobertura inclinada aqui possui outra função: viabilizar a ventilação da laje de teto, 

bem como o seu sombreamento, adequando-se às exigências do clima local (ver item 6.2.1). 

 

3.4 ESTUDO DE REFERÊNCIA 05: O AÇO EM EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE EM NATAL 

E CIDADES VIZINHAS 

Tendo em vista o interesse de utilizar o aço no projeto das casas deste condomínio, 

procurou-se, dentro da cidade de Natal e em cidades vizinhas, encontrar exemplos de 

utilização do aço em edificações de pequeno porte, como casas de 02 a 03 pavimentos.  Após 

ampla busca, não foi possível achar exemplares construídos com este elemento como sistema 

estrutural, mas apenas como um viabilizador de soluções de proteção solar, em coberturas e 

varandas que se projetam em balanço. 

No condomínio Sun Serville, em Nova Parnamirim, o aço aparece apenas nas treliças 

metálicas das garagens das casas, solução que dispensou a existência de pilar (Figura 3-14). 

 

Figura 3-14: Treliça metálica em casas de condomínio horizontal 

 

Fonte: Acervo do engenheiro José Júlio Melo de Machado, 2013 
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No bairro de Cidade Alta, em Natal, com vista para o Rio Potengi, encontra-se o 

Atelier da artista plástica Selma Bezerra. O projeto, do arquiteto Felipe Bezerra, indicou a 

utilização do aço em partes específicas da edificação, como na marquise de entrada, nas 

varandas que se projetam sobre o terreno estreito e desnivelado, além de estar presente nos 

cabos de aço e na composição dos guarda-corpos (Figura 3-15) 

 

Figura 3-15: Utilização do aço no projeto de um atelier 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013 

 

Já no projeto desta casa no condomínio Porto Brasil, em Parnamirim, projetada pelo 

escritório Bernardes e Jacobsen Arquitetura, o aço foi utilizado, segundo o professor e 

projetista estrutural Márcio Medeiros, na cobertura e nas esquadrias. As paredes laterais, 

marcantes na arquitetura desta casa, são em concreto armado (Figura 3-16). 
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Figura 3-16: Casa projetada por Bernardes e Jacobsen Arquitetura 

 

Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br>, acessado em 12.07.13 

 

Como visto nesse pequeno grupo de edificações, o aço tem sido utilizado de forma 

discreta na arquitetura residencial, auxiliando outros sistemas estruturais, mais convencionais 

na região. Aqui ficam as questões: é interessante propor que se construa diferente, pensando 

no que é melhor para a edificação? Ou o mais interessante é continuar projetando com o que é 

conhecido na cidade? Existiria um caminho intermediário? Qual seria esta solução mais 

adequada atendendo a princípios de racionalização construtiva e de menor impacto ambiental, 

sem perda da qualidade formal? 

Numa tentativa de responder a tais questões, entende-se que construir casas de acordo 

com o conhecimento, a produção e a prática locais parece ser uma decisão sustentável do 

ponto de vista ambiental e econômico. Dessa forma, como será detalhado mais adiante, nas 

casas do condomínio desta dissertação a utilização do aço deverá ser apenas como estrutura 

da cobertura e para a fixação dos painéis volantes para a proteção solar das fachadas.  
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PARTE II: PROPOSTA PROJETUAL 
 

4 CONDICIONANTES PROJETUAIS 

Os condicionantes projetuais apresentados neste capítulo foram os responsáveis pelas 

primeiras decisões de projeto no que se refere às características do local e do público alvo 

(item 4.1); aos aspectos físicos e ambientais predominantes no terreno (item 4.2); às 

prescrições legais utilizadas no processo de concepção da proposta (item 4.3); à elaboração do 

programa arquitetônico (item 4.4) e à adequação do projeto ao mercado, no que se refere à 

área total das casas, caso fossem postas à venda (item 4.5). 

 

4.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO E PÚBLICO ALVO  

Para a escolha do terreno do projeto desta dissertação, foram consideradas, entre 

outras, duas importantes características: sua localização, de preferência nos arredores do 

Campus Central da UFRN, e a sua limitação de gabarito a dois pavimentos, já que desde o 

início a intenção era projetar casas, e, desse modo, o potencial construtivo do terreno 

escolhido não viria a ser subutilizado. Com isso, foi realizada uma busca por áreas livres na 

região denominada pelo  lano Diretor de  atal como “Entorno do  arque das Dunas”, que 

possui trechos próximos ao Campus e limite de gabarito de 6m. 

Contemplando tais aspectos norteadores, o terreno escolhido localiza-se no bairro de 

Capim Macio, na Zona Sul de Natal, em uma das ruas que dão acesso ao Campus Central da 

UFRN. O bairro em questão limita-se a Norte com Lagoa Nova, a Sul com Ponta Negra, a 

Leste com o Parque das Dunas e a Oeste com Candelária e Neópolis (Figura 4-1). 

De acordo com o seu posicionamento dentro da cidade de Natal, pode-se dizer que 

Capim Macio é um bairro fácil de ser acessado, principalmente se através de veículo 

particular ou de transporte público rodoviário. 

O trecho do bairro em que o terreno encontra-se inserido (Figura 4-2) faz parte do 

polígono do Entorno do Parque das Dunas, dentro da Zona de Adensamento Básico
4
, segundo 

Macrozoneamento do Município. 

 

 

 

                                                
4 Zona de adensamento básico é aquela em que, segundo o Plano Diretor de Natal, se aplica estritamente o 

coeficiente de aproveitamento básico (1,2). Segundo o mesmo documento, “adensamento” é definido como a 

intensificação do uso do solo. 
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Figura 4-1: Limites do bairro de Capim Macio, dentro do município de Natal 

 

Fonte: Montagem a partir de mapas produzidos pela SEMURB, 2012 

 

 
 

Figura 4-2: Terreno, localizado em um trecho do bairro de Capim Macio inserido no Entorno do 

Parque das Dunas 

 

Fonte: Montagem a partir de mapas produzidos pela SEMURB, 2012 
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O bairro de Capim Macio foi ocupado, historicamente, por conjuntos habitacionais e 

loteamentos. A partir da década de 1970, com o Conjunto Mirassol e a criação do Campus 

Central da UFRN, estabeleceu-se uma relação entre a área e esta instituição de ensino.  

Na década de 1980, é implantado no bairro, pela Construtora Ecocil, o Conjunto dos 

Professores, que recebeu esse nome devido à sua proximidade com a UFRN.  

Atualmente, Capim Macio pode ser identificado por alguns contrastes, tais como: 

enquanto a rede geral de esgotos é praticamente inexistente (apenas 8,04% dos domicílios 

particulares permanentes são contemplados – ver anexo A), a taxa de alfabetização é superior 

à da Zona Sul da cidade, chegando a quase 100%. O bairro é servido por escolas, a maioria 

particulares, dois hospitais privados e uma Unidade Básica de Saúde, além de uma delegacia 

especializada em assistência ao turista e ao meio-ambiente. Isto sem falar nos shoppings, 

supermercados e faculdades particulares, que o elevam ao status de importante polo de 

consumo da cidade.  

Nesse contexto, observou-se que, mais recentemente, dentro dos cursos oferecidos 

pela Universidade Federal, há número significativo de professores que vêm de outros estados, 

mas que não fixam residência na cidade, morando em flats ou apartamentos alugados próximo 

ao seu local de trabalho, muitos em Capim Macio. Nesse ponto, questiona-se: tal realidade 

assim se apresenta por que motivos? Será pela ausência de oferta de casas compactas na 

região? Se houvesse a oferta, o público hipotético, formado por professores universitários, 

migraria para essas casas, em que poderiam também acomodar suas famílias? 

No que se refere ao perfil do público estudado, são imaginadas as seguintes 

características e possibilidades de composições familiares: professores/ pesquisadores 

universitários que vêm de outros Estados e buscam morar próximo de onde trabalham, no 

caso a UFRN, com suas famílias ou não. No caso, entende-se por família tanto casais 

heterossexuais e homossexuais sem filhos e que moram na mesma casa, como aqueles com 

um ou mais filhos, contemplando o número máximo de cinco pessoas por unidade 

habitacional. Esse público, pressupõe-se, procura ter um estilo de vida sustentável do ponto de 

vista ambiental e econômico, já que, entre outras coisas, não dependerá mais de meio 

motorizado para se deslocar para o trabalho, por exemplo. 

Diante do exposto, acredita-se ser uma das respostas possíveis a proposição de um 

condomínio de casas para um público hipotético de professores universitários, em um bairro 

com vocação residencial, e vizinho ao Campus Central da UFRN, procurando adequá-lo a este 

perfil de público. 
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4.2 ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

Confrontado por três ruas, o terreno estudado possui área de 6.325,31m² e um desnível 

total de 7m ao longo de 105m, o que representa, aproximadamente, uma inclinação natural 

aproximada de 7%. O seu quarto limite é com casas da quadra em que está inserido (Figura 

4-3). 

Figura 4-3: O terreno e seus limites 

 

Fonte: Montagem a partir de base cartográfica do IDEMA, 2006  

 

Sobre sua superfície, não há vegetação representativa; pelo contrário, o terreno parece 

ter sido desmatado e encontra-se atualmente murado (Figura 4-4). 

 

Figura 4-4: Solo e terreno murado, no seu ponto mais alto, com vista para o Parque das Dunas 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013 
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Em relação às diretrizes projetuais a serem seguidas considerando o clima da região, é 

possível citar as indicadas pela Norma Brasileira NBR 15.220-03:05, que trata do 

Zoneamento Bioclimático Brasileiro, e insere Natal na zona 08, além dos apontamentos de 

Armando de Holanda (1976), em seu trabalho “Roteiro para Construir no  ordeste”. Nesse 

contexto, ambos indicam a ventilação cruzada permanente e o sombreamento das aberturas 

como soluções necessárias para que haja conforto térmico na cidade e em seus edifícios. A 

Norma frisa, porém, que mesmo com tais propostas passivas, é importante o resfriamento 

ativo dos ambientes em horários mais quentes. 

Holanda (1976, p. 15) sugere que sejam utilizadas soluções vernaculares, inspiradas 

nos antigos engenhos e casas de fazenda brasileiras, em que varandas e terraços, espaços 

externos sombreados, funcionavam como filtros de luz e resfriavam a brisa, antes que a 

mesma atingisse os ambientes internos. A utilização do elemento vazado, como o cobogó, 

também é valorizada pelo autor. 

 No âmbito do processo de análise das fachadas do condomínio, bem como das 

edificações, foram elaboradas as cartas solares, referentes a cada frente do terreno e a cada 

face das casas, pelo programa Sun Tool, e desenvolvidos estudos de esteiras de vento 

(SANTAMOURIS ET AL., 2002)
5
 (Figura 4-5) (Apêndice B). 

 

Figura 4-5: Cartas solares do terreno  

 

Fonte: Rosa dos ventos, INPE, 2009; Cartas solares, Sun Tool, 2013 

                                                
5 O estudo desenvolvido pelos autores leva em consideração a relação entre três variáveis: a altura, a largura e o 

comprimento dos edifícios. O objetivo, com a análise, é identificar o tipo de fluxo de vento que ocorre: se 

“planar”, “variável” ou de “rugosidade isolada”. Como esta  ltima situação se apresenta como a ideal, pois com 

ela as edificações encontram-se a distâncias suficientes para que o vento recupere suas características originais, 

este foi o objetivo estipulado e alcançado com os estudos sobre as edificações do condomínio.  
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Através das cartas solares do terreno, foi possível identificar que as fachadas Sudoeste 

e Sudeste sofrem incidência solar maior no verão, enquanto as faces Noroeste e Nordeste, no 

inverno, situação também identificada nas fachadas das casas, já que as mesmas estiveram 

posicionadas paralelas aos limites do terreno na maior parte dos estudos (Figura 4-6 e Figura 

4-7). Associado à análise da insolação nas fachadas, o estudo de esteiras de ventos em até três 

direções (apêndice B) foi útil para definir a posição das casas no terreno, de forma que 

aquelas possivelmente localizadas na face Sudeste não prejudicassem a ventilação das da face 

Noroeste.  

 

Figura 4-6: Planta do condomínio, ainda em fase de estudo da incidência solar  

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Figura 4-7: Planta da casa, ainda em fase de estudo da incidência solar  

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 

Depois das referências e análises através das cartas solares, foi possível compreender 

que a solução para o sombreamento das edificações, mais especificamente das casas (que 

provavelmente permaneceriam posicionadas lado a lado na solução final), deveria possuir 

dupla função: além de proteger as fachadas da radiação solar direta, teria também que permitir 

a ventilação cruzada no interior da edificação. O estudo então seguiu nesse caminho. 

 

4.3 ASPECTOS LEGAIS 

Segundo Silva (2004), a obscuridade existente entre os conceitos jurídico e urbanístico 

para os condomínios horizontais permite escolhas múltiplas, de acordo com o que for mais 

conveniente para o empreendedor, considerando as leis vigentes. Assim, o licenciamento ou 

registro de um condomínio residencial horizontal depende, em geral, da interpretação das 

normas legais, normalmente do município, não havendo uma legislação específica para tal 

uso. Ainda segundo a autora citada, no entanto, existem duas leis que são bastante utilizadas 

como referência para o projeto de condomínios. São elas: a Lei Federal de Parcelamento do 

Solo 6.766/79, quando o empreendimento é composto por lotes, e a Lei Federal 4.591: 64, que 
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dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Esta última lei é 

mais usualmente considerada nos projetos de condomínios de casas prontas (horizontais) e 

verticais. 

Nesse sentido, os aspectos legais (Anexo B) que nortearam a elaboração do 

condomínio de casas desta dissertação foram os normalmente utilizados para o licenciamento 

de condomínios verticais na cidade, além de outros acrescentados no decorrer do processo. 

Assim, foram consultados o Código de Obras do Município, no que se refere às áreas 

mínimas dos ambientes; a Norma de Desempenho NBR 15.575:13, que balizou as decisões 

sobre as dimensões dos ambientes e o desempenho acústico do condomínio e das casas; o 

Plano Diretor da cidade de Natal, quanto às prescrições urbanísticas, ao limite de gabarito 

(6m), aos recuos (3m frontal e 1,5m lateral), e à área (200m²) e à dimensão mínima (8m) dos 

lotes, os dois últimos dados considerados hipoteticamente, já que a proposta se refere a um 

sistema de fração ideal e não de loteamento. Na fração ideal, segundo Código Civil Brasileiro, 

cada condômino é proprietário de uma unidade habitacional que possui, como parte 

inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns do empreendimento. 

A NBR 9050/2004 (Norma Brasileira de Acessibilidade) também foi consultada e 

aplicada no que se refere à adaptação das áreas comuns do empreendimento, tais como piscina 

e circulações de pedestres, aos portadores de necessidades especiais. Além disso, foi realizada 

uma reunião com o analista Daniel Nicolau, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB), para a apresentação do projeto e a certificação de sua adequação à 

legislação pertinente.  

Dessa maneira, a revisão legal acima descrita tornou o projeto apto a ser aprovado e 

licenciado pelo órgão municipal responsável na cidade de Natal (SEMURB). 

 

4.4 ASPECTOS FUNCIONAIS DAS CASAS E DO CONDOMÍNIO 

Para a definição da planta de base, foi elaborado um programa inicial a partir do qual 

outros pudessem ser derivados, adequando-se a diferentes configurações familiares.  

Dessa forma, com base na prática profissional, a unidade habitacional inicialmente 

estudada foi composta por terraços, salas (estar e jantar), escritório, cozinha, dois banheiros 

sociais, área de serviço, quarto 01, quarto 02, e suíte (quarto 03 com banheiro). 

Em fase posterior ao pré-dimensionamento dos ambientes da casa (feito a partir da 

Norma de Desempenho NBR 15.575:13 e do Código de Obras do Município – ver anexo B), 

foram realizados estudos do posicionamento dos ambientes na planta, considerando desde o 

início que as casas seriam assobradadas e que o zoneamento separaria os ambientes íntimos 
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(pavimento superior) dos sociais e de serviço (pavimento térreo), ideia assimilada do estudo 

de referência 02 (item 3.2 deste trabalho). 

Apesar do embasamento na Legislação, as áreas finais dos ambientes e 

consequentemente das casas, bem como os tipos de programa e o número de unidades 

habitacionais, deveriam ser definidos considerando também o que tem sido praticado no 

mercado imobiliário natalense (item 4.5 deste trabalho). Além disso, mais alterações 

poderiam ocorrer com a aplicação das regras de composição formal elaboradas para este 

projeto (ver item 5.3.1).  

 Em resumo, o processo de definição dos programas arquitetônicos teve início com a 

elaboração de um primeiro, aqui denominado como “de base” ou “tipo A”. Abaixo, apresenta-

se o programa arquitetônico da casa tipo A e o seu respectivo pré-dimensionamento: 

 

CASA TIPO A (programa arquitetônico de base) 

 

Térreo (áreas úteis):  

 Salas (jantar/ estar): 20,00m² 

 Cozinha: 6,00m² 

 Área de serviço: 4,00m² 

 Bwc social: 2,40m² 

 Escritório: 10,00m² 

Pavimento superior (áreas úteis): 

 Quarto 01: 10,00m² 

 Quarto 02: 10,00m² 

 Quarto 03: 10,00m² 

 Bwc social 01: 2,40m² 

 Bwc quarto 02: 5,40m² 

 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL FINAL (contabilizando também as áreas de circulações e 

terraços): 110,00m² 

 

Em relação ao conceito de flexibilidade, houve a intenção, desde o início, de se 

estudar formas de ampliação e de modificações de layout, o que poderia aumentar as 
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possibilidades de organização dos ambientes e a adaptação das casas às diversas necessidades 

dos usuários (item 5.3.2).  

No que se refere à programação do condomínio, considerou-se o que foi constatado 

pela arquiteta Florésia Souza e Silva, em sua dissertação, quando identificou que os usos mais 

recorrentes em áreas de lazer de condomínios natalenses são o infantil e o adulto, este último 

para caminhadas (SILVA, 2004, p. 273). Assim, foram sugeridos e dimensionados os 

“espaços” destinados a tais atividades (Figura 4-8). 

 

Figura 4-8: Quadro com o programa arquitetônico do condomínio proposto (áreas iniciais) 

 

CASAS ADMINISTRATIVO LAZER VIAS ÁREAS VERDES 

20 CASAS com áreas 
de 110,00m²,  

distribuídas duas a  
duas em 10 volumes 

Vestiário  
masculino (6,00m²) 

Área de lazer (salão  
de festas e piscina) 

(120m²) 

Circulação  
pedestres  (1000,00m²) 

Áreas  
verdes (1500,00m²) 

 Vestiário  
feminino (20,00m²) 

Parque infantil (25,00m²) Circulação  
veículos (1000m²) 

 

 Copa (6,00m²)  Estacionamento (200m²)  

 Área de serviço (4,00m²)    

- Guarita (8,00m²)    

- Casa de lixo (4m²)    

2200,00m² 48m² 145m² 2200m² 1500m² 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

4.5 ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS: ESTIMATIVAS DE ÁREAS 

No contexto do processo de concepção deste projeto, foram feitos dois cálculos com o 

objetivo de estimar a área total necessária para que as casas e o condomínio fossem 

desenvolvidos em conformidade com os números praticados no mercado local. Um primeiro 

cálculo, como se faz na prática diária do escritório
6
, foi realizado antes de se iniciar a 

programação arquitetônica. Na ocasião, o valor do terreno foi superestimado (Apêndice C) e a 

área total para as casas a serem comercializadas deveria ser de 3600m²; o segundo cálculo foi 

feito com o objetivo de diminuir tal adensamento, conforme descrito a seguir. 

                                                
6 No escritório, considera-se a relação entre o valor do terreno e o do metro quadrado de venda de casas na 

região (que multiplicado por uma metragem estimada, gera o Valor Geral de Vendas - VGV), além de outros 

quesitos, também estimados, com o intuito de se alcançar 20% de lucro sobre a venda das casas.  
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O cálculo seguinte alcançou a menor quantidade de área construída vendável para que 

um possível empreendedor hipotético obtivesse pelo menos 20% de lucro
7
 na venda das casas 

deste condomínio, viabilizando a proposta; optou-se, dessa forma, por não utilizar o 

adensamento total, que corresponde a 1,2 (coeficiente de aproveitamento básico
8
 do terreno) 

X a área do terreno, ou seja, 1,2 X 6.325,31 = 7.590,372m². Assim, a busca por um 

adensamento menor se justifica pelo fato de ser este um condomínio em que são propostas 

casas recuadas entre si, privilegiando a permeabilidade do solo e dos ventos entre elas, além 

de vias e equipamentos de uso comum, que ocupam áreas consideráveis no terreno. É 

importante observar também que de qualquer modo, devido à limitação de gabarito existente 

no terreno (6m de altura) e a outras prescrições urbanísticas, seria praticamente impossível 

alcançar o adensamento total neste terreno (7.590,372m²). 

Segundo a NBR 12.721:2005 (Avaliação de custos da construção), o cálculo do custo 

da construção pode ser feito com as seguintes parcelas:  

a) produto da área equivalente em área de custo padrão global pelo custo 
unitário básico, correspondente ao projeto-padrão que mais se assemelhe ao da 

edificação objeto de incorporação;  

b) parcelas adicionais, relativas a todos os elementos ou condições não incluídas 

nas relações quantitativamente discriminadas de materiais e mão-de-obra 
correspondentes ao projeto-padrão, tais como: fundações especiais, elevadores, 

equipamentos e instalações, playground, obras e serviços complementares e 

outros serviços;  

c) outras despesas indiretas;  

d) impostos, taxas e emolumentos cartorários;  

e) projetos;  

f) remuneração do construtor;  

g) remuneração do incorporador. 

Assim, utilizando dados do mercado, em sua maioria fornecidos pela Construtora 

Caldas
9
, em atividade no setor da construção civil na cidade de Natal, e por imobiliárias, 

obteve-se o seguinte resultado com base nas parcelas impostas pela Norma acima 

referenciada: 

 

                                                
7 Porcentagem sugerida pelo engenheiro Fabrízio Caldas, em 30.05.2013. Fabrízio Caldas é diretor-proprietário 

da Construtora Caldas, que possui sede em Natal- RN e atua no mercado local da construção civil há sete anos. 
8 O índice que se obtém dividindo-se a área construída pela área do lote. O coeficiente 1,2 é o máximo instituído 

pela Prefeitura de Natal para o terreno em questão. 
9 Construtora dirigida pelo engenheiro Fabrízio Caldas, com experiência na execução de obras de pequeno a 

médio porte no mercado local. 
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PARA CONSTRUIR:  

OBRA:  

Custo das UHs: CUB/ Abril 2013 para R-1 N (residência unifamiliar padrão normal), segundo 

o SINDUSCON RN x área vendável estimada  R$ 1.099,22 x 2.200m² = R$ 2.418.284,00 

INFRAESTRUTURA (terraplenagem, pavimentação, drenagem de águas pluviais, esgoto 

sanitário, água potável, telefone, energia e iluminação, paisagismo, muro de fechamento, 

portões de acesso, guarita, casa de lixo etc.): R$ 350.000,00
10

 

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS (PISCINA): R$ 35.000,00
11

 

+ 

BDI (Bonificações e despesas indiretas: administração, lucro do construtor, impostos e 

despesas eventuais): 30% do valor da OBRA  30% de (R$ 2.418.284,00 + R$ 350.000,00 + 

R$ 35.000,00 = R$ 2.803.284,00) = R$ 840.985,20 

+ 

TERRENO: R$ 3.162.655,00
12

 

PUBLICIDADE (3% do VGV): R$ 297.000,00
13

 

DESPESAS COM CARTÓRIO/ PARA APROVAÇÕES (5% DO VGV): R$ 495.000,00
14

 

PROJETOS GERAIS ( % do quesito “OBRA”): R$ 140.164,20
15

 

=  

CUSTO TOTAL DA OBRA PARA CONSTRUIR: R$ 7.739.088,40  

 

PARA VENDER:  

VGV (Valor geral de vendas): Valor do metro quadrado praticado na venda de casas em 

condomínios com as mesmas características em Natal x área vendável estimada  R$ 

4.500,00
16

 x 2.200㎡ = R$ 9.900.000,00 

 

PARA A COMPROVAÇÃO DO LUCRO MÍNIMO DE 20% PARA O 

EMPREENDEDOR: 

VGV – CUSTO TOTAL DA OBRA= ? 

                                                
10 Custo estimado pelo engenheiro Fabrízio Caldas 

11 Custo estimado pelo engenheiro Fabrízio Caldas 

12 Valor estimado (R$ 500,00 o metro quadrado) a partir de valores de terrenos à venda no bairro de Capim 

 acio, praticado pelas imobiliárias “Da Hora Imóveis” e “Iglesias”, em 31.0 .2013 

13 Valor estimado pelo corretor Tasso Fernandes 

14 Valor estimado pelo corretor Tasso Fernandes 

15 Valor estimado de acordo com o praticado no mercado natalense 

16 Valor praticado pela construtora Ecocil na venda de casas em condomínios similares em bairros próximos a 

Capim Macio, em Natal. 
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R$ 9.900.000,00 - R$ 7.739.088,40 = R$ 2.160.911,60 

R$ 2.160.911,60 = 21% DE LUCRO PARA O EMPREENDEDOR 

 

 Com a comprovação dos 21% de lucro para o empreendedor, a área total referente às 

casas passou a ser de 2200m², correspondente a um coeficiente de aproveitamento igual a 

0,34, inicialmente traduzido em 20 casas de 110m² cada.  

Durante o processo, no entanto, cada unidade habitacional terminou ficando com uma 

área maior, tornando possível diminuir o número de casas para 18, com área construída final 

rentável igual a 2370,69m². Além das casas, com o acréscimo das áreas dos outros 

equipamentos, a relação entre a área final do empreendimento e a área do terreno subiu para 

0,40 (prancha 01/14 do Volume II). 
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5 CONCEPÇÃO E PROCESSO PROJETUAL  

Este capítulo apresenta o processo de projeto e a justificativa das soluções 

empregadas. No primeiro item, é feito o relato ou registro geral de cada fase do percurso; em 

seguida, procede-se ao detalhamento das principais “etapas” tanto no que se refere ao 

desenvolvimento da proposta do condomínio (item 5.2), como à evolução das ideias para os 

projetos das casas (item 5.3). Importante destacar o subitem 5.3.1, em que foram registradas 

as regras de composição formal utilizadas nas unidades habitacionais e nos grupos geminados. 

Os subitens seguintes (5.3.2 e 5.3.3) tratam, respectivamente, dos estudos de flexibilidade 

residencial e do desempenho acústico do condomínio e das casas. Por fim, no item 5.4, o 

processo dos projetos da área de lazer e da guarita foi descrito e ilustrado. 

 

5.1 RELATO GERAL DO PROCESSO 

Com o objetivo de registrar as etapas que foram desenvolvidas no processo de 

concepção do projeto deste condomínio, destaca-se o que diz Bryan Lawson sobre 

mapeamento de processo: “o que o mapeamento faz é nos dizer que os projetistas t m de 

reunir informações sobre o problema, estudá-lo, imaginar uma solução e desenhá-la, embora 

não necessariamente nessa ordem” (LAWSON, 2011, p. 43). Para o autor, o ato de projetar é 

caracterizado por um “processo mental claramente muito complexo” (LA SO , 2011, p. 

55), variando de caso a caso. Assim, um dos desafios deste trabalho foi o registro do processo 

de projeto individual associado a princípios da gramática da forma, metodologia de projeto 

utilizada como referência para a formulação de um vocabulário formal. 

Para registrar o processo, fez-se uso, durante todo o desenvolvimento da dissertação, 

de um caderno em que todas as etapas foram documentadas, fosse através de croquis, fosse 

através de anotações. Além disso, com as apresentações regulares das etapas em que se 

encontravam as dissertações, realizadas em seminários nas disciplinas Atelier de Projeto II e 

III, foi possível produzir imagens explicativas (presentes em todo o capítulo 5), utilizar 

maquetes de estudo como meios de criação, refinar análises e refletir sobre os próximos 

passos que seriam dados.  

 o caso deste trabalho, as etapas foram representadas em “linhas do tempo” 

(apresentadas ao final deste texto), que foram preenchidas na medida em que os 

acontecimentos foram se sucedendo.  

Partindo para o mapeamento, no que se refere ao processo de concepção deste 

condomínio residencial, o evento considerado seu ponto de partida foi a definição dos 

conceitos. 
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Como orientado pelos professores em sala de aula ao longo do Atelier Integrado de 

Projeto II, houve inicialmente a busca por palavras-chave que definissem o futuro projeto. Em 

seguida, procedeu-se à procura por imagens que as representassem. 

Assim, com o objetivo de organizar as ideias que surgiam e para a obtenção de 

conceitos mais abrangentes, optou-se por seguir os passos de um exercício desenvolvido com 

os alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, apresentados por Fávero e 

Passaro (FÁVERO; PASSARO, 2005):  

PASSO 01 (SENSO E SIGNIFICADO): Distribuição das palavras-chave dentro de 

quatro categorias – Implantação, Materialidade, Espacialidade, Morfologia (Figura 5-1). 

Figura 5-1: Quadro com categorias e palavras-chave utilizadas (Conceitos)  

CATEGORIAS IMPLANTAÇÃO MATERIALIDADE ESPACIALIDADE MORFOLOGIA 

PALAVRAS-CHAVE Adequação Sustentabilidade Flexibilidade 
Modulação 

Subtração 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

PASSO 02 (SEMÂNTICA E CONCEITO): Conceituação de cada palavra-chave. 

 ADEQUAÇÃO: Da arquitetura ao sítio; 

 SUSTENTABILIDADE: No que se refere à exploração do sombreamento e da 

ventilação passiva para climas quente-úmidos e, por outro lado, à modulação e à 

racionalização do projeto; 

 FLEXIBILIDADE: Na arquitetura residencial, em “três níveis”: planta, prisma 

(volume) e pele (protetores solares); 

 MODULAÇÃO: Padronização de dimensões para facilitar a aplicação de regras de 

composição e para a racionalização da construção; 

 SUBTRAÇÃO: Como estratégia utilizada no processo de estudo da forma. 

Após a definição dos conceitos, deu-se início à fase dos estudos de referência para o 

projeto. Para tanto, também se fez necessário um levantamento de ideias iniciais para a 

proposta das casas. Naquele momento, a partir das aulas expositivas, da revisão bibliográfica 

realizada e da própria experiência profissional, optou-se pela procura por referências na área 

residencial, pautadas em princípios de sustentabilidade ambiental, e que contivessem as 

seguintes características arquitetônicas, adequadas ao clima quente-úmido: 

 Casas com varandas, beirais e elementos de proteção solar, como cobogós ou brises; 

 Casas assobradadas; 
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 Coberturas ventiladas, descoladas do volume da casa. 

Durante a busca pelas referências projetuais, houve a constatação da dificuldade em encontrar 

exemplares que representassem fidedignamente o objeto deste trabalho. Nesse contexto, 

foram selecionados e organizados diversos exemplares internacionais, nacionais e locais, 

adequando-os às seguintes modalidades de estudo: temático, partido, programa e sistemas 

construtivos/ detalhes. Diante das opções elencadas, foram escolhidos três grupos de projetos 

como estudos de referência indiretos (realizados através da internet, de livros e de 

dissertações) e um como estudo direto (realizado através de visita ao local), todos 

relacionados, de alguma forma, aos conceitos pré-definidos e às modalidades de estudo 

(Figura 5-2). 

Figura 5-2: Quadro de referências, organizadas por modalidades de estudo  

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Assim, foram selecionadas as três primeiras Casas Cubo de Peter Eisenman, como 

Estudo de Referência 01, que teve como foco o processo de projeto (tema); as “Casas 

Sobrado”, segundo lugar no Concurso “Habitação para Todos”, promovido pelo Instituto dos 

Arquitetos do Brasil, de São Paulo (IAB-SP), em 2010, como Estudo de Referência 02, 

voltado para as soluções programáticas e de sustentabilidade ambiental no contexto de um 

condomínio de casas (tema, partido, programa); o projeto do Dahoam Natur Residence e o da 

Simpson-Lee House, de Glenn Murcutt, como referências formais (partido), compondo o 

estudos de referência 03 e 04 (acrescentados em fase posterior à Qualificação); e como Estudo 
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de Referência 05, um conjunto de soluções em aço, encontrado em três edificações de 

pequeno porte em Natal- RN, e cidades vizinhas (sistemas construtivos/ detalhes). Estes 

estudos foram apresentados no capítulo 3. 

Para a programação arquitetônica do projeto em desenvolvimento, buscou-se 

inicialmente analisar o contexto em que seria inserido. Assim, foram revisadas questões como 

o terreno e sua localização no Município de Natal (Anexo A), os aspectos funcionais 

utilizados em condomínios similares para a classe média no RN, a Legislação do Município 

(Plano Diretor e Código de Obras) (Anexo B), a Norma de Desempenho (NBR 15.575:13) 

(Anexo B), princípios de sustentabilidade ambiental e seu rebatimento nas soluções para 

ambientes residenciais, além de uma breve estimativa de área, considerando o valor de custo 

do terreno e da venda das casas, com o objetivo de calcular a área total a ser trabalhada, no 

que diz respeito às casas.  

Posteriormente, o programa arquitetônico foi elaborado, pré-dimensionado, e 

apresentado na disciplina de Atelier de Projeto II sob a forma de diagramas conceituais, 

explicitando o fluxo dos usuários e a setorização dos usos, tanto nas plantas residenciais, 

como na implantação geral do condomínio (Figura 5-3).  

 

Figura 5-3: Diagramas conceituais  

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Em seguida, foram desenvolvidos vários desenhos, tanto na forma de croquis a mão, 

como através do computador, representando a evolução das ideias para a implantação e para 

as casas, conforme foram sendo efetuados mais estudos de estimativas de áreas e de conforto 

térmico na edificação (Figura 5-4). 

 

 Figura 5-4: Croquis da casa e da implantação 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Nesse ponto, assumiu-se a ventilação cruzada como principal estratégia para a 

existência do conforto térmico nas edificações da cidade de Natal (LAMBERTS, 1997, 

p.133), o que levou ao desenvolvimento de um estudo de esteira de ventos (SANTAMOURIS 

et al., 2002) (Apêndice B) para comprovar ou não se todas as casas, que até o momento 

apareciam isoladas e com pequenos recuos entre si, estavam numa posição favorável aos 

ventos. 

Constatado que não, foi então realizada uma nova estimativa de área do 

empreendimento. O intuito era conseguir baixar a área vendável do condomínio para que, 

menos adensado, o terreno pudesse acomodar as casas em uma posição mais interessante em 

relação aos ventos de Sudeste, Leste e Sul, direções predominantes dos ventos em Natal, 

segundo Rosa dos Ventos produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

em 2009 (Anexo C). 
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Assim, com a metragem total finalmente definida em 2200m² de área (o que 

representaria em média 20 unidades habitacionais de 110m² cada), novos croquis de casas e 

de implantação foram desenvolvidos até se chegar a uma proposta em que as esteiras de 

ventos provocadas pelas edificações não prejudicassem o conjunto. A proposta em questão, 

composta por vinte casas geminadas duas a duas, distribuídas em dez volumes, possuía 

também um estacionamento separado das unidades habitacionais, uma via para veículos, vias 

para pedestres, além de equipamentos administrativos e de lazer ao ar livre. 

Durante todo o processo, regras baseadas em princípios da gramática da forma foram 

sendo criadas e testadas em relação às fachadas das casas e à distribuição das mesmas no 

terreno (Figura 5-5). Apesar disso, foi somente após a definição da implantação que as regras 

foram relacionadas ao programa arquitetônico, previamente estabelecido, e finalmente 

elaboradas. Dessa forma, associando a subtração de ambientes à utilização de marcadores, foi 

possível utilizar o programa arquitetônico de base (casa com três quartos e um escritório) para 

se chegar a cinco configurações diferentes para as edificações, subtraindo 01, 02 quartos e/ ou 

escritório (Figura 5-6) (item 5.3.1).  

 

Figura 5-5: Alguns croquis das tentativas de criação das regras 

  

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Figura 5-6: Confirmação do uso dos marcadores, da subtração e das fachadas frontais das casas 

como elementos gráficos 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Em seguida, foi definido o sistema estrutural, considerando os conceitos de modulação 

e flexibilidade. Nesse mesmo período, foram tomadas decisões iniciais a respeito de vedações, 

cobertura e esquadrias.  

Em tal contexto, como naquele momento a estrutura metálica havia sido o sistema 

escolhido, bem como as vedações com placas cimentícias, a planta da casa, já definida, 

passou por pequenas alterações e foi modulada em uma malha de 1,20m x 1,20m, adaptando-

se às dimensões das placas. 

Na sequência, os volumes até então explorados foram modelados no software 

Sketchup e impressos através de impressora a laser, com o auxílio do programa Pepakura. 

Com a manipulação dos protótipos, foram propostas mais regras que nortearam a combinação 

entre as unidades, com o objetivo de definir a forma final dos grupos geminados (ver item 

5.3.1).  

Com isso, três padrões de casas geminadas, repetidos até serem contemplados dez 

volumes, foram eleitos como uma resposta possível para resolver as condições em forma de 

regras.  

Posteriormente, foram feitas simulações no Heliodon para o estudo dos protetores 

solares para as casas, bem como no programa Ecotect (Apêndice D). 

Nesta época, o trabalho sofreu uma “interrupção”, representada pela sua apresentação 

à banca, com vistas à Qualificação no Mestrado Profissional. 
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A partir daí, com base no que foi comentado pelos professores, fez-se necessária a 

retomada dos estudos de implantação e o das casas, que ainda estava em desenvolvimento. 

Em paralelo, este texto de registro foi recebendo as devidas correções e atualizações. 

Dessa forma, a primeira mudança, objetivando aumentar a comodidade dos usuários, 

foi propor garagens para cada casa e não um estacionamento único para todas, como havia 

sido apresentado no exame de Qualificação. Consequentemente, houve o aumento de vias 

dentro do condomínio, que passou de uma para duas. Além disso, foi necessário retomar os 

estudos sobre os níveis do terreno. Para tanto, foram produzidas três maquetes com folhas de 

isopor. A ideia era cortar os modelos físicos em escala reduzida, que reproduziam os níveis 

naturais do terreno, até se chegar a uma proposta em que estes fossem mais aproveitados. 

Assim, as casas foram locadas sobre platôs cujas cotas de nível correspondiam às alturas 

naturais do lote e o restante (calçadas e ruas internas) foi tratado com uma inclinação de 5%, 

não se caracterizando como rampas (item 5.2) (Figura 5-7). 

 

Figura 5-7: Maquetes de isopor para estudo dos níveis das edificações e circulações 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 



63 

 

 

Foi nesse momento que, para melhor acomodar a área de lazer no terreno, optou-se por 

diminuir o número de casas de 20 para 18, liberando o espaço que seria de um grupo 

geminado para locar o salão de festas e a piscina e seu entorno. Quanto à área total estimada 

anteriormente para as casas (2200m², ou seja, 20 casas de 110m²), não houve a necessidade de 

refazer os cálculos orçamentários, pois no decorrer do processo as unidades habitacionais 

terminaram ficando com uma área individual maior, resultando em uma área total final de 

2370,69m². 

Com o estudo mais aprofundado do terreno e em visita à SEMURB (Secretaria 

Municipal de Meio ambiente e Urbanismo), observou-se que a cobertura das casas poderia 

assumir uma inclinação maior, mesmo com o limite de gabarito restrito a 6m de altura. Essa 

foi a primeira modificação formal nos grupos geminados após a Qualificação. 

No que se refere às casas, seus projetos foram apresentados à banca com um estudo de 

protetores solares iniciado, porém, optou-se por recomeçá-lo de uma forma diferente após a 

apresentação, considerando as diretrizes regionais para cada fachada, existentes no anexo I do 

RTQ-R (Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edificações Residenciais), sugestão do Laboratório de Conforto da UFRN, prontamente 

acatada. Logo se viu, no entanto, que outras questões deveriam ser valorizadas, como o 

sombreamento gerado por uma edificação sobre a outra, já que estavam sendo estudadas 

dispostas lado a lado, além da privacidade, que deveria ser assegurada em todas as fachadas. 

Assim, em vez de tratar cada fachada com proteções específicas como sugere o RTQ-

R, optou-se por deixar as laterais ( E e SO) mais “fechadas” e as frontais e posteriores ( O e 

SE) mais vazadas e protegidas, permitindo a ventilação cruzada com o devido sombreamento. 

Dessa forma, como havia a necessidade de proteger do sol e ao mesmo tempo permitir as 

trocas de ar, as fachadas NO e SE receberam “protetores flexíveis”, que pudessem ser 

removidos, acrescentados ou simplesmente movidos, através da manipulação do usuário, 

satisfazendo as suas necessidades de acordo com o momento.  

Naquele instante, após o desenvolvimento de novos estudos volumétricos das casas, 

retomou-se e assumiu-se o projeto do Dahoam Natur Residence, do arquiteto Manuel 

Benedikter, e o da Simpson-Lee House, do arquiteto Glenn Murcutt, como estudos de 

referência formais. Com isso, mais croquis foram desenvolvidos (Figura 5-8) até se chegar ao 

projeto final de cada grupo geminado.  

 

 

 



64 

 

 

Figura 5-8: Croquis desenvolvidos depois da incorporação dos projetos do Dahoam Natur 

Residence e da Simpson-Lee House como referências formais 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Em seguida, para verificar a flexibilidade nas plantas e fachadas das casas, tomou-se 

como referência a dissertação de mestrado “Flexibilidade na arquitetura residencial – um 

estudo sobre o conceito e sua aplicação”, de Cristiane  ainberg Finkelstein (FINKELSTEIN, 

2009), sobre flexibilidade residencial, e utilizando os mesmos parâmetros da autora (conforme 

item 5.3.2, p. 76), foi possível comprovar que alguns elementos existentes no projeto da 

presente dissertação (modulação, terraços, estrutura independente, entre outros) permitem a 

geração de diversas possibilidades de plantas, considerando as ampliações; da mesma forma, 

os protetores flexíveis (painéis volantes para a proteção solar), podem mudar as fachadas de 

acordo com as necessidades do usuário. 
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Para a comprovação de que tal sistema de proteção solar flexível era eficiente, foi 

realizado um novo estudo no programa Ecotect, considerando as edificações vizinhas como 

responsáveis pelo sombreamento lateral (item 5.3). Atestada a eficiência em todas as 

fachadas, novo seminário foi realizado para a apresentação do trabalho em andamento. 

Em seguida, foram apresentadas aos orientadores propostas em planta baixa para a 

área de lazer e a guarita do condomínio; esta última deveria ser inicialmente conectada aos 

vestiários feminino e masculino e a uma copa com área de serviço. Concomitantemente, em 

conversa com a professora Bianca Dantas, da disciplina de Conforto Ambiental, chegou-se a 

quatro pontos a serem analisados no que se refere ao desempenho acústico do condomínio: 

atenuação sonora através do muro externo e dos materiais de vedação da casa; isolamento 

acústico entre uma casa e outra, promovido pela parede de geminação; atenuação sonora pelo 

muro interno que separa a área de lazer do primeiro grupo geminado; e atenuação sonora entre 

uma fileira de casas e outra, promovida pela vegetação na faixa central do condomínio, 

atuando mais de forma qualitativa que quantitativa. 

O processo de projeto continuou com o desenvolvimento das volumetrias do salão de 

festas da área de lazer e da guarita, que sofreram modificações também em planta, buscando 

ao mesmo tempo a confirmação da proteção solar através de beirais e de vegetação, com 

simulações no Ecotect (ver item 5.4). Os cálculos e esquemas acústicos para que fossem feitos 

os ajustes necessários no projeto foram realizados com o objetivo de adequá-lo ao que 

recomenda a Norma de Desempenho NBR 15.575:13. 

Nesse ponto, ao se estudar a parede de geminação com mais dedicação, foi realizada 

uma busca pelo material que vedaria a casa proposta pós-qualificação e dividiria o grupo 

geminado em dois. Assim, foi incorporada a ideia de se utilizar o tijolo maciço e não mais as 

placas cimentícias, que estavam presentes no interior das edificações também. Esta foi uma 

decisão baseada em motivos estéticos, reconhecendo que o novo material contribuiu para 

reforçar a identidade de casa. O tijolo que está sendo proposto é fabricado no município de 

Macaíba, região metropolitana de Natal. O sistema estrutural, antes da Qualificação proposto 

em aço, também foi modificado, no caso para o concreto armado pré-fabricado, mais usual na 

cidade de Natal (Figura 5-9). Internamente, as casas passaram a ser divididas por paredes de 

dry-wall, que podem ser consideradas divisórias leves, de montagem/ instalação e remoção 

rápidas, sem geração de entulhos. 
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Figura 5-9: Um dos grupos geminados, antes e depois da qualificação 

 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Por fim, foram realizados estudos sobre o muro externo, que além de garantir certa 

atenuação acústica, deveria se relacionar com o espaço urbano de uma forma mais 

“amigável”, mantendo ao mesmo tempo a ideia de privacidade e da permeabilidade dos 

ventos. Dessa maneira, considerando a contribuição qualitativa no que se refere à atenuação 

acústica dos ruídos promovidos pelo tráfego, foi proposta, na composição do muro, a fixação 

de vegetação em grelhas metálicas, envoltas por quadros modulados em concreto pré-

moldado.  

A seguir, apresentam-se esquemas simplificados (Figura 5-10 e Figura 5-11) sobre 

como foram se sucedendo as etapas de concepção do condomínio de casas. Importante frisar 

que a sua representação linear é, como dito anteriormente, uma simplificação. Os retornos, em 

amarelo, aconteceram na verdade durante todo o processo, mas, para facilitar a compreensão, 

foram destacados os mais relevantes. 

 

 



67 

 

 

Figura 5-10: Representação simplificada do mapeamento do processo de concepção do projeto 

(antes da qualificação) 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Figura 5-11: Representação simplificada do mapeamento do processo de concepção do projeto 

(depois da qualificação) 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

5.2 CONDOMÍNIO: EVOLUÇÃO DAS IDEIAS PARA A IMPLANTAÇÃO À LUZ DAS ESTIMATIVAS 

DE ÁREA E DA VENTILAÇÃO 

A evolução das ideias para a implantação deste condomínio teve como principais 

balizadores a estimativa da área total das casas, além dos estudos com esteira de ventos, 

realizados em sala de aula, na disciplina de Sustentabilidade, Conforto e Eficiência Energética 

II (Apêndice B). Outros condicionantes, como as características climáticas da região, a 
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topografia natural do terreno, que apresenta 7m de desnível, além do limite de gabarito de 6m 

e do fato de o lote possuir três frentes, ou seja, três recuos frontais, foram também muito 

importantes. Um fator que não teve impacto direto nas tomadas de decisões foi o entorno, 

composto basicamente por residências térreas.  

Fazendo um resgate cronológico, os primeiros estudos desenvolvidos para este 

condomínio representavam o terreno dividido em lotes com casas isoladas, com muita área 

permeável e vias que desprezavam a topografia natural do terreno (Figura 5-12). 

 

Figura 5-12: Croquis iniciais para a implantação de casas isoladas no terreno 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 Depois de tais estudos, na fase da programação arquitetônica, a primeira estimativa da 

área das casas para o empreendimento foi realizada. Como dito anteriormente, devido ao valor 

superestimado do terreno num primeiro momento, a área vendável a ser implantada deveria 

ser por volta de 3600m². Com isso, a partir do primeiro croqui desenvolvido dali em diante 

(Figura 5-13), as casas, que em média teriam por volta de 100m², apareceram combinadas 

duas a duas, resultando em volumes de 200m². Com os ambientes pré-dimensionados e 

organizados na planta, foi possível desenvolver variações da mesma, sempre com o intuito de 

acomodar os grupos geminados de forma a manter um núcleo verde central entre eles e de 

diminuir a quantidade de vias para veículos (Figura 5-13). Nesse ponto, os estudos da 

implantação com a topografia do terreno ainda não estavam coordenados. 

 Em relação à leitura das implantações nas próximas duas figuras, em verde está 

representada a área permeável, em laranja as edificações, em vermelho as áreas destinadas ao 
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lazer, em cinza as vias, tanto para veículos como para pedestres, e em roxo as áreas 

administrativas. 

 

Figura 5-13: Evolução dos estudos de implantação a partir da primeira estimativa de área para as 

casas. Área vendável em torno de 3600m² 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

  

No momento seguinte, foi desenvolvida uma proposta com casas isoladas numa 

tentativa de resgatar o almejado inicialmente. Assim, plantas de casas alongadas, com recuos 

de pelo menos 1,5m entre si e com frentes estreitas, constituíram o projeto por algum tempo. 

Para que este fosse escolhido definitivamente, no entanto, era importante observar se todas as 

casas estavam devidamente ventiladas. Assim, foi aplicado o exercício de esteira de ventos e 

comprovou-se que não (Apêndice B). A partir desse ponto, nova estimativa de área foi 

realizada (item 4.5 deste trabalho) e, mesmo com a diminuição da área total das casas para 

2200m², os estudos com casas geminadas voltaram a ser desenvolvidos até se chegar a uma 

implantação que satisfizesse a ventilação cruzada através das casas, e em que os volumes não 

gerassem sombras de vento consideráveis uns nos outros (Figura 5-14) (Apêndice B). Entre as 

direções dos ventos consideradas como predominantes em Natal, foram utilizadas nos 

primeiros estudos a Leste, a Sudeste e a Sul, a partir da Rosa dos Ventos da cidade (Anexo 

C). 
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Figura 5-14: Evolução dos estudos de implantação após estudo de ventilação e da nova estimativa 

de área, com adensamento menor 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Com a definição da área total das casas e da sua distribuição no terreno, foram 

desenvolvidos os primeiros protótipos dos grupos geminados, bem como o do terreno, 

naquele ponto dividido em cinco platôs com a diferença de 1,75m de altura entre eles, 

vencendo o desnível total de 7m.  

 Após a manipulação dos modelos volumétricos sobre o terreno em escala reduzida, 

percebeu-se que rotacionando os grupos geminados, a perspectiva do conjunto arquitetônico 

ficaria interessante. Novo estudo de esteira de ventos foi então realizado e aprovado, 

configurando a proposta apresentada à banca de Qualificação (Figura 5-15) (Apêndice B). 

 

Figura 5-15: Implantação apresentada à banca de Qualificação, depois da manipulação de 

modelos volumétricos 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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 Quando as orientações foram retomadas, depois de assimiladas as considerações da 

banca, houve a necessidade de, além de alterar o estacionamento (que passou de único para 

distribuído em cada casa, na forma de garagens) e o número de vias internas (que passou de 

uma para duas), definir melhor os níveis do terreno, especificando acessos, rampas e escadas.  

Para tanto, o método utilizado foi o estudo a partir de três maquetes de isopor, que 

reproduziam o perfil natural do terreno e a nova locação das edificações (com esteira de 

ventos devidamente revisada e aprovada) e vias impressas a laser. O procedimento utilizado 

foi o corte de cada protótipo com estilete, simulando a remoção de terra (Figura 5-16).  

 

Figura 5-16: Procedimento utilizado para o estudo dos níveis do terreno 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

O estudo 03, em que houve menos corte, ou seja, em que foram mais aproveitadas as cotas 

naturais do terreno, foi o modelo escolhido. É válido ressaltar, nesse ponto, que tal 

configuração influenciou a arquitetura dos grupos geminados, que antes havia sido 

desenvolvida em um mesmo plano e, a partir daquele momento, foi adequada aos níveis 

naturais do terreno, apresentando-se em duas cotas, com diferença de 1m entre as casas (cada 

casa do grupo geminado em um nível) (Figura 5-17).  

 

Figura 5-17: Estudo 03: escolhido por cortar menos o terreno, em comparação com os outros 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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As vias para pedestres e carros, de qualquer maneira, seriam cortadas até ficarem com a 

inclinação de 5%, não sendo assim caracterizadas como rampas.  

Posteriormente, as vantagens e desvantagens de cada estudo foram expostas em um 

quadro para melhorar a visualização e facilitar a análise (Figura 5-18). 

 

Figura 5-18: Quadro resumo, destacando os três estudos realizados nas maquetes de isopor 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Depois dos estudos com as maquetes de isopor, o desenho da implantação foi 

desenvolvido no AutoCAD. Em seguida, os grupos geminados foram concluídos e inseridos 

em posições específicas do condomínio, com a definição de seus acessos. Para finalizar, 

foram propostos os “equipamentos” que, apesar de não constituírem o foco principal deste 

trabalho, foram essenciais para a composição deste condomínio de casas para a classe média. 

São eles: a área de lazer (salão de festas, vestiário feminino, banheiros adaptados, depósito, 

piscina e parque infantil), a guarita (guarita, vestiário masculino, copa, área de serviço), a casa 

de lixo e o muro externo (Figura 5-19). 
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Figura 5-19: Implantação final, depois de locados os grupos geminados, e das circulações, dos 

acessos e dos equipamentos auxiliares definidos 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

5.3 CASAS: EVOLUÇÃO DAS IDEIAS À LUZ DA IMPLANTAÇÃO E DA GRAMÁTICA DA FORMA 

No decorrer do trabalho, as estimativas de área para as casas e os estudos de esteiras 

de ventos não só influenciaram as decisões sobre a implantação do condomínio, como 

também a configuração da “planta de base” que seria desenvolvida. Além disso, foi após a 

definição da implantação, que as regras de composição formal, baseadas em princípios da 

gramática da forma, foram concluídas e aplicadas, configurando mais quatro tipos de plantas a 

serem trabalhados.  

Nesse contexto, o desenvolvimento de croquis começou a partir da ideia de casa 

assobradada, compacta (devido às limitações impostas pelo terreno), e com possíveis 

proteções solares tipo brises, varandas e beirais (Figura 5-20). Naquela época, ainda não havia 

sido feita quaisquer estimativas ou programação. Os primeiros croquis, inclusive, revelam 

casas isoladas, e não geminadas. Importante observar também, desde o início, a intenção de 

desenvolver duas estruturas independentes, porém conectadas: o volume da casa, prismático, 

sempre esteve envolto por uma estrutura leve (pele/ casca) que protegeria as suas fachadas e 

aberturas da radiação solar direta. Outro ponto a ser ressaltado nesses desenhos são as 

tentativas iniciais de definir regras formais, através do registro de diversas possibilidades de 

protetores solares. 
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Figura 5-20: Croquis iniciais para as casas do condomínio 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Abaixo, apresenta-se a evolução das ideias a partir do momento em que as casas 

passaram a ser geminadas, ou seja, depois da primeira estimativa de áreas, em que são vistas 

desde configurações mais espalhadas (fachadas frontais largas – estudo 01), até as mais 

compactas (fachadas frontais estreitas – estudo 04) (quando houve uma segunda tentativa de 

trabalhar as casas isoladamente), passando pelas geminadas intermediárias (estudos 02 e 03) 

(Figura 5-21). 

 

Figura 5-21: Evolução da planta da casa (fachada frontal larga, intermediária e estreita, 

indicadas pelas setas vermelhas) 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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A variação das plantas até se chegar a uma “planta de base”, em que seriam aplicadas 

as regras da gramática, aconteceu em função da evolução da implantação das mesmas no 

terreno. Nesse sentido, o que houve foi uma adequação das plantas das casas, tanto às áreas 

requeridas pelas estimativas desenvolvidas na etapa de programação arquitetônica, como aos 

estudos de esteira de ventos.  

 Como dito no item 5.2, foi após a primeira análise de esteira de ventos, realizada com 

as casas do estudo 04, que se decidiu pela retomada do estudo 02 para desenvolvê-lo melhor, 

já que as casas alongadas isoladas (estudo 04) não apresentaram uma resposta satisfatória no 

que se refere à penetração dos ventos no condomínio.  

 Em resumo, após duas estimativas de áreas, alguns estudos de esteiras de ventos e 

muitas propostas desenvolvidas, foi possível concluir que para a manutenção do conceito de 

permeabilidade, tanto dos ventos como do solo, o projeto mais adequado para a “planta de 

base” seria o apresentado no estudo 02. 

 Em seguida, foram aplicadas nas casas as regras criadas de acordo com os princípios 

da subtração e dos marcadores, extraídos da gramática da forma como método de síntese, 

relacionados ao programa arquitetônico até então definido. Assim, a partir da planta A, 

considerada a “de base” (Figura 5-22), quatro novas plantas surgiram: B, C, D e E (ver item 

5.3.1). 

 

Figura 5-22: Plantas baixas dos níveis térreo e superior da casa tipo A 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Em fase posterior, houve a busca por referências relativas ao sistema estrutural em 

aço, além de terem sido produzidos outros estudos. Naquele momento, fez-se a opção pela 

utilização de um sistema estrutural leve, no caso uma estrutura metálica, tanto para o suporte 

dos protetores solares que envolvia a casa, como para as vigas e pilares do seu próprio 

volume. A decisão teve rebatimento direto na planta, como dito anteriormente, que a partir de 

então passou por alterações até se adequar a uma modulação de 1,20m x 1,20m (Figura 5-22), 

que comportaria de forma racional placas de vedação pré-fabricadas. 

Neste ponto do trabalho, antes de ser apresentado à banca de Qualificação, foram 

elaboradas mais regras de composição formal e os cinco tipos de plantas foram 

definitivamente combinados dois a dois, formando três grupos geminados (BB, CD e AE). 

Tais conformações foram estudadas no Heliodon e no programa Ecotect (Apêndice D). A 

Figura 5-23 representa o grupo BB na forma como foi apresentado à banca de Qualificação. 

 

Figura 5-23: Estudo volumétrico para o padrão de casas BB 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Na sequência, considerando o que foi apontado pela banca, optou-se por rever o 

sistema construtivo, bem como o partido das casas, que aproveitaria, do que havia sido 

apresentado até aquele momento, apenas a sua lógica de composição formal. Isso para tornar 

o projeto, já que é residencial e para classe média, mais adequado à realidade de Natal, do 

ponto de vista econômico. 

A partir dali, três passos na seguinte ordem foram dados: primeiro houve a adequação 

dos grupos geminados ao terreno, permitindo que fosse trabalhada uma cobertura com 

inclinação de até 8%, depois foram retomados os estudos sobre os protetores solares das 

fachadas e em seguida foram assumidos dois projetos como estudos de referência formais, o 

Dahoam Natur Residence e a Simpson-Lee House. As volumetrias dos grupos geminados, 
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consequentemente, foram sofrendo alterações na medida em que essas e outras ideias iam 

surgindo (Figura 5-24, Figura 5-25 e Figura 5-26). 

 

Figura 5-24: Alterações iniciais relativas à cobertura das casas e a sua adequação ao terreno 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Através das imagens apresentadas acima e a seguir, é possível perceber que aos 

poucos, não só o sistema estrutural foi modificado, passando de metálico para concreto 

armado, mas também o material antes escolhido para a vedação, as placas cimentícias, foi 

substituído pelo tijolo maciço. Esta última decisão foi motivada pelo aspecto alcançado com a 

parede de tijolos sem reboco, que conferiu mais identidade à casa. As esquadrias também 

foram modificadas ao longo do processo, tanto no que se refere ao seu layout, como ao seu 

posicionamento na unidade residencial, concentrando-se nas fachadas Sudeste e Noroeste.  

A seguir, estão representadas as primeiras ideias desenvolvidas para a proteção solar 

das fachadas e o aumento de privacidade no terraço, que depois do acréscimo de um anteparo 

vertical, passou a servir também como uma espécie de “vestíbulo” antes da sala de estar. 

Nesse ponto, com base na referência formal do Dahoam Natur Residence (item 3.3 deste 

trabalho), foi proposta a utilização de painéis volantes no térreo para a proteção solar desse 

trecho da fachada. 
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Figura 5-25: Novos estudos no que se refere aos protetores solares das fachadas 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Figura 5-26: Penúltimo estudo produzido para as casas 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Por fim, os painéis volantes para a proteção das fachadas foram projetados para os 

pavimentos térreo e superior, dando unidade às elevações, sem esconder as subtrações 

formais, inserindo nos grupos geminados a ideia de “pele” vazada e que ao mesmo tempo 

protege a edificação, tanto visualmente como da radiação solar, de maneira flexível. 
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Para confirmar a eficiência dos painéis volantes no que se refere à proteção solar das 

fachadas, foram feitas novas simulações no programa Ecotect, dessa vez considerando 

também a proteção que seria gerada pelos volumes vizinhos (Figura 5-27).  

 

Figura 5-27: Simulação da proteção solar nas quatro fachadas de um grupo geminado 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Como pode ser visto na mancha amarela marcada no gráfico correspondente à fachada 

Sudeste, o painel volante pode proteger durante toda a manhã no verão, se assim for a vontade 

do usuário. Da mesma forma ocorre na fachada Noroeste, só que na tarde de inverno. Com as 

simulações, foi possível comprovar que o sistema de painéis volantes é uma solução 

realmente flexível e que os volumes vizinhos são importantes para que haja um 

sombreamento nas fachadas laterais, além do promovido pelos beirais. 

No que se refere aos beirais, para que sua extensão pudesse avançar a mesma 

dimensão da circulação que envolve a casa, ou seja, 1,5m, foi proposta uma estrutura 

metálica, com “mãos francesas” tubulares fixadas na própria estrutura de concreto da 

edificação. Antes disso, o elemento em forma de “V” era apoiado sobre pilares de concreto, 

mas a ideia foi abortada quando a Simpson-Lee House, de Glenn Murcutt, passou a ser 

assumidamente uma das referências formais. As telhas isotérmicas foram escolhidas porque 

além de serem eficientes do ponto de vista térmico e acústico, são visual e fisicamente leves. 
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Abaixo, na Figura 5-28, a volumetria final do grupo BB, decomposta em suas três 

partes componentes principais: “casca”, “pele” e “prisma”. 

 

Figura 5-28: Grupo geminado BB, em fase de estudo, decomposto em suas partes principais 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

5.3.1 REGRAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA 

Na fase da programação arquitetônica, percebeu-se que na medida em que quartos e/ 

ou escritório eram excluídos da planta de base (tipo A), novas configurações de plantas eram 

formadas, ou seja, novos programas surgiam derivados através de subtrações de ambientes do 

programa arquitetônico da casa A. 

Após tal constatação, foi resgatado o princípio da subtração, uma operação binária, em 

que a partir da interação de dois elementos há o surgimento de um terceiro. Dessa forma, 

estabeleceu-se como elemento 1 (S1) a fachada sem subtrações, e como elemento 2 (S2), a 

porção da fachada correspondente ao ambiente subtraído, no caso um quarto ou escritório. O 

resultado seria a interação entre S1 e S2, associado ao uso de marcadores que serviram para 

remover a simetria na aplicação da regra de subtração (Figura 5-29). 
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Figura 5-29: Esquema da lógica utilizada para a composição da regra, baseada nos princípios da 

subtração e dos marcadores 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Antes disso, porém, a partir da compreensão de que a subtração de ambientes poderia 

ser um caminho para a elaboração de novos programas arquitetônicos, foram elencados cinco 

tipos possíveis de programação, no que se refere ao número de quartos e à existência ou não 

do ambiente escritório. Assim, arbitrariamente foram selecionados para estudo os seguintes 

programas: casas com “três quartos e um escritório” (tipo A), com “três quartos”, com “dois 

quartos”, com “dois quartos e um escritório” e com “um quarto e um escritório”.  

Ao mesmo tempo houve a modulação da planta em uma malha de 1,20m x 1,20m, fato 

que ajudou a ampliar a compreensão sobre a relação entre a fachada e o ambiente a ser 

subtraído (quartos 01, 02, 03 ou o escritório, todos com as mesmas dimensões, representando 

a mesma extração no plano da fachada). 

Após a definição do grupo de programas, foi aplicada a regra inicial sobre as fachadas 

da casa de base (tipo A) para conferir as possibilidades de subtração geradas por cada um no 

que se refere à extração do ambiente posicionado na planta, no caso quarto 01, quarto 02, 

quarto 03 e/ou escritório. Para facilitar o entendimento, as figuras seguintes demonstram o 

que foi descrito. A Figura 5-30 mostra em laranja os ambientes que poderiam ser subtraídos 
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de acordo com os programas, e a Figura 5-31 representa de forma esquemática a relação entre 

o programa e a regra aplicada. 

Figura 5-30: Ambientes que poderiam ser subtraídos através da regra, na casa tipo A 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Figura 5-31: Quadro explicativo sobre a relação entre os 5 tipos de programa (retângulos 

coloridos) e a aplicação da regra nos ambientes possíveis 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Na imagem anterior, a regra foi aplicada sobre as fachadas, relacionadas às plantas 

através de setas amarelas (quando a subtração ocorria na fachada lateral), e de setas roxas 

(quando a subtração ocorria na fachada frontal). 

Na etapa seguinte, foram produzidas maquetes em papel cartão na escala 1/125 de 

todas as possibilidades de casas, respeitando os tipos de programas mencionados na Figura 

5-31 (retângulos coloridos à direita). Nesse momento, através da manipulação dos protótipos, 

foram elaboradas novas regras, aqui denominadas “complementares”, para a definição da 

composição dos grupos geminados. 

Assim, institui-se que nas fachadas frontais deveria haver pelo menos duas subtrações, 

equilibrando a relação entre cheios e vazios, e que não seria possível a existência de um vazio 

colado a outro. Em resumo, a Figura 5-32 mostra o que não poderia acontecer: 

 

Figura 5-32: Regras complementares para definir os grupos geminados 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Depois de encontrar os modelos possíveis de acordo com as regras estabelecidas, 

chegou-se ao número de três grupos geminados (BB, CD e AE), repetidos até o total de nove 

volumes na implantação (Figura 5-33): 

 

Figura 5-33: Quadro resumo com as definições programáticas depois de aplicadas todas as regras 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Ao final, foi possível retornar às regras possíveis (Figura 5-31) e elencar as que foram 

efetivamente utilizadas nas fachadas frontais para a composição dos grupos de casas deste 

condomínio, considerando o espelhamento que aconteceu em alguns casos (casas C, D e E) 

depois da manipulação das maquetes (Figura 5-34).  

 

Figura 5-34: Quadro resumo com as regras utilizadas 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Nesse ponto, cabe constatar que no processo aqui desenvolvido a programação 

arquitetônica inicialmente condicionou as possibilidades formais, mas em seguida, foram as 

próprias regras de composição, tanto as iniciais como as “complementares”, que terminaram 

por definir como os volumes seriam combinados. 

O processo de elaboração das regras definidoras das casas e dos grupos geminados foi 

destacado em vermelho no fluxograma apresentado como Gráfico 5-1: 
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Gráfico 5-1: Fluxograma sobre o processo de elaboração das regras 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

O processo de projeto desenvolvido nesta dissertação, pontuado do início até a fase da 

programação arquitetônica pela busca por regras que definissem uma lógica de composição 

formal, apresentou-se como mais uma entre inúmeras possibilidades criativas de proposição 

projetual. 

No entanto, no caso deste trabalho, em que se deveria encontrar uma resposta para um 

condomínio de casas diferentes entre si, a lógica de composição decodificada em regras 

certamente funcionaria, se fosse executado, como uma “auxiliar” para que fornecedores e 

construtores pudessem entender as “nuances” do projeto. Aliado à proposição das regras, o 

fato de todas as casas terem sido baseadas em uma modulação facilitaria desde a elaboração 

de orçamentos, passando pela emissão de pedidos de materiais de construção, até a 

administração da obra.  

Assim, é possível afirmar que o processo de projeto baseado na elaboração e aplicação 

de regras foi um caminho coerente para a o desenvolvimento do tema desta dissertação. 

Diferente da forma como os projetos são corriqueiramente desenvolvidos no 

escritório, ao serem estudadas regras de composição houve a impressão de que um tempo 
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maior foi dedicado às fases iniciais do projeto. Tal constatação pode ser encarada como uma 

vantagem se comparada ao dia a dia de um escritório de arquitetura, em que prazos cada vez 

menores contribuem para que os processos de projetos sejam baseados em experiências 

anteriores que deram certo, e não em estudos mais aprofundados sobre a forma ou a criação 

de uma linguagem própria. 

No contexto deste processo, é importante também destacar dois pontos. O primeiro 

seria a manipulação com modelos físicos em escala reduzida (maquetes) como uma etapa de 

criação, e não apenas de representação projetual. O segundo seria o fato de outros 

condicionantes, tais como a definição do programa, o clima, o terreno e a legislação, terem 

influenciado diretamente as decisões projetuais, apesar da ênfase que foi dada à busca por 

regras que definissem as formas das casas, indo de encontro às principais críticas proferidas 

sobre o “estudo da forma pela forma”. Assim, foi possível considerar diversos aspectos nas 

decisões do projeto, segundo os objetivos específicos fixados para este trabalho. 

5.3.2 ESTUDOS DE FLEXIBILIDADE RESIDENCIAL 

Em fase posterior à da modulação das plantas e das definições através da aplicação das 

regras, foi possível estudar a flexibilidade, tanto no que se refere aos layouts internos, como 

em relação aos painéis volantes para a proteção das fachadas. 

Para tanto, foi utilizada como referência a dissertação de mestrado “Flexibilidade na 

arquitetura residencial – um estudo sobre o conceito e sua aplicação”, de Cristiane  ainberg 

Finkelstein (FINKELSTEIN, 2009). Em seu trabalho, entre outras coisas, a autora elege os 

elementos arquitetônicos que promovem a flexibilidade residencial.  

Neste sentido, utilizando os mesmos critérios e a mesma legenda desenvolvida por 

Finkelstein (2009, p. 109), comprovou-se a existência de grande parte dos elementos 

indicados por ela nas casas desta dissertação. São eles:  

 Estrutura independente: A estrutura de pilares, posicionados de forma 

estratégica de acordo com a modulação proposta, permite que haja a 

possibilidade de remover ou acrescentar um ambiente, sem alterar a estrutura 

geral; permite também a remoção de paredes internas, proporcionando a 

divisão entre ambientes através de móveis ou divisórias. 

 Modulação: Modular as plantas das casas foi uma medida facilitadora para que 

houvesse a aplicação das regras de composição propostas durante o processo 

desta dissertação. Além disso, a modulação contribuiu para que o projeto 
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recebesse uma estrutura independente, que fez com que os ambientes 

pudessem ser tratados como partes separáveis do todo.  

 Paredes divisórias internas leves: As paredes internas das casas aqui propostas 

são em dry-wall, divisórias de gesso estruturadas, que permitem a fixação de 

portas e a passagem de instalações, mantendo a privacidade acústica e visual 

do ambiente. Além disso, são pré-fabricadas e de fácil remoção ou instalação. 

As divisórias em gesso também podem ser substituídas por outras, como em 

vidro ou em MDF de correr ou articuladas, possibilitando a integração entre 

ambientes. 

 Divisórias móveis: Como dito anteriormente, as divisórias móveis, sejam de 

correr ou articuladas do tipo camarão, aparecem aqui como uma alternativa 

para substituir as paredes internas leves. 

 Mobiliário como divisória: Outra alternativa existente nos projetos das casas é 

utilizar, em vez de paredes internas leves ou divisórias móveis, o mobiliário 

como elemento divisor entre ambientes. 

 Núcleos de circulação vertical: Esses núcleos são rígidos e não podem ser 

alterados pelo usuário. São facilitadores da flexibilidade porque permitem a 

personalização dos ambientes que os rodeiam. Em prédios sua utilização fica 

mais clara que no projeto de casas. 

 Núcleos de banheiros e cozinha: São aqueles que necessitam de instalações 

sanitárias, hidráulicas e elétricas. Assim como os núcleos de circulação 

vertical, são ambientes rígidos que permitem que os espaços ao redor assumam 

novos usos. 

 Grelha, brise-soleil, varanda: Todas as casas deste projeto possuem suas 

fachadas frontal e posterior protegidas por painéis volantes (de correr), fixados 

a uma estrutura metálica. Tais painéis possuem a função de bloquear a radiação 

solar que incide sobre as fachadas, sem obstruir a passagem da ventilação. São 

compostos por venezianas móveis tipo tabicão e estão alinhados ao limite da 

varanda no pavimento térreo. A flexibilidade existe na medida em que, por 

serem móveis, são posicionados de acordo com a vontade do usuário, gerando 

fachadas personalizadas tanto visualmente como em termos de conforto 

térmico. 
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 Armários embutidos: Este foi um elemento pouco utilizado no projeto em 

questão, mas foi proposto conforme descreve Finkelstein (2009, p. 74), em um 

local residual da planta. Em outras palavras, trata-se de um armário projetado 

ao mesmo tempo da arquitetura da casa. 

 Terraços: Os terraços são, no caso deste trabalho, os espaços vazios gerados 

pelas subtrações de ambientes e que podem ser incorporados à arquitetura das 

casas, através de seu fechamento rígido, com paredes e esquadrias conforme o 

projeto de base (casa tipo A). Se a intenção do usuário, no entanto, for apenas 

aumentar a privacidade do terraço, há a possibilidade de acrescentar painéis 

volantes à estrutura metálica que envolve a casa (Figura 5-35). 

 

Figura 5-35: Flexibilidade proporcionada pelo terraço na casa B 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 A seguir, são apresentados os grupos geminados, ainda em fase de estudo, com os 

elementos facilitadores da flexibilidade destacados segundo a legenda criada por Finkelstein 

(2009) (Figura 5-36). 
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Figura 5-36: Quadro dos elementos facilitadores da flexibilidade nos projetos dos grupos 

geminados 

 

Fonte: Produção da autora, 2013, a partir das categorias sugeridas por Finkelstein, 2009. 

 

 Com base na figura anterior, foram sugeridas possíveis modificações por casa, tanto 

no pavimento térreo como no superior. Há, porém, duas mudanças que podem ser executadas 

em todas as casas, conforme Figura 5-37: 

 

Figura 5-37: O banheiro social pode ser adaptado a portadores de necessidades especiais e a 

cozinha pode ser integrada através de móvel ou de divisória móvel. Desenho sem escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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 No pavimento térreo das casas A, B e C, a flexibilidade ocorre principalmente nos 

ambientes escritório e sala de estar, que podem ser separados através de paredes internas 

leves, divisórias móveis, ou móveis. Há também a possibilidade de se criar uma suíte 

reversível no térreo, através da construção de uma parede ligando o banheiro social ao 

escritório (Figura 5-38): 

 

Figura 5-38: Possíveis modificações no térreo das casas A, B e C. Desenho sem escala definida 

 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 

 As casas D e E também podem receber as mesmas mudanças no pavimento térreo, 

mas sua configuração original é diferente da apresentada na figura anterior, já que possuem o 

“ambiente” terraço, e não o escritório (Figura 5-39). 
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Figura 5-39: Possíveis modificações no térreo das casas D e E. Desenho sem escala definida 

 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 

 No que se refere à flexibilidade do pavimento superior, cada casa apresentou 

possibilidades de mudanças específicas mantendo, no entanto, as mesmas ideias para as 

transformações: substituição de parede interna leve por divisória móvel, e esta por móveis. 

Outros ambientes, fora do previsto pelo programa arquitetônico original, também puderam ser 

criados, como closet, estar íntimo e biblioteca (Figura 5-40, Figura 5-41, Figura 5-42, Figura 

5-43, Figura 5-44). 
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Figura 5-40: Possíveis modificações no pav. superior da casa A. Desenho sem escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Figura 5-41: Possíveis modificações no pav. superior da casa B. Desenho sem escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Figura 5-42: Possíveis modificações no pav. superior da casa C. Desenho sem escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Figura 5-43: Possíveis modificações no pav. superior da casa D. Desenho sem escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Figura 5-44: Possíveis modificações no pav. superior da casa E. Desenho sem escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 Como visto, a maioria das mudanças pode ser executada através da remoção de 

paredes ou da ampliação da unidade habitacional, que acontece quando o ambiente “terraço” é 

incorporado à casa, transformando-se em mais um cômodo interno. 

 Ao mesmo tempo, é importante lembrar que tais possibilidades de mudanças não se 

esgotam nesses exemplos. Certamente há outras modificações mais personalizadas, de acordo 

com as necessidades do usuário, tanto no momento em que adquire o imóvel, como no 

decorrer do tempo. 



94 

 

 

5.3.3 DESEMPENHO ACÚSTICO DO CONDOMÍNIO E DAS CASAS  

Considerando a importância de se estudar sobre o conforto acústico na arquitetura, 

ainda mais em se tratando do projeto de casas geminadas no contexto de um condomínio 

horizontal, foram constatadas três fontes sonoras para análise e atenuação: as geradas pelo 

tráfego, pela área de lazer e pelas próprias casas. Todos os estudos foram baseados nos 

parâmetros estabelecidos pela Norma de Desempenho Residencial (NBR 15.575:13). 

O primeiro ponto analisado foi a atenuação acústica do ruído gerado pelo tráfego de 

carros na rua, que deveria ser alcançada através do estudo da altura do muro externo do 

empreendimento, bem como dos materiais componentes das fachadas posteriores das casas.  

Sobre o muro, optou-se por considerar uma contribuição qualitativa/ psicológica no 

que se refere à atenuação acústica, com a proposição de uma arquitetura que servisse de 

anteparo visual (com o uso da vegetação), mas que ainda assim permitisse a entrada da 

ventilação e a integração visual (parcial) entre o condomínio e o espaço urbano.  

Em relação à combinação dos materiais das fachadas posteriores das casas, foi 

possível encontrar o isolamento gerado por eles, através de cálculos (Apêndice A) envolvendo 

a área de cada um, a espessura e a densidade, com o objetivo de verificar o grau de eficiência 

em diferentes frequências sonoras. Como referências para tais cálculos, foi considerado um 

ruído na fonte de 70dBA (estimado como o gerado pelo tráfego médio de carros) e a 

necessidade de se chegar a 35/ 45 dBA no interior do dormitório, segundo a Norma Brasileira 

NBR 10.152:87 (Níveis de ruído para conforto acústico). Os materiais analisados foram o 

concreto armado na estrutura (e=20cm), o tijolo maciço nas paredes de vedação (e=10cm), a 

madeira maciça (e=3cm) e o vidro laminado nas esquadrias (e=0,8cm) (Figura 5-45). 

 

Figura 5-45: Fachada posterior de uma das casas do condomínio, em estudo do isolamento 

promovido pelos materiais 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Após efetuados os cálculos, registrou-se um grau de eficiência maior na frequência 

mais alta (4000Htz - som agudo), para a qual a redução foi de 53,69dBA dos 70dB estimados 

na fonte, restando apenas 16,31dBA para o interior do quarto. Já na frequência mais baixa 

(125Htz - som grave), a atenuação foi de 23,59dBA, o que resultou em uma contribuição 

acima do indicado pela NBR 10.152:87. Tal fato não foi considerado preocupante porque na 

análise de seis frequências (125Htz, 250Htz, 500Htz, 1000Htz, 2000Htz, 4000Htz), apenas o 

desempenho para a menor não se enquadrou no parâmetro estudado, o que levou à conclusão 

de que os materiais escolhidos para compor as fachadas posteriores das casas funcionarão 

como isolantes para a maioria das frequências do ruído gerado pelo tráfego de carros. 

O segundo ponto estudado foi a atenuação que deveria ser gerada pelo muro interno, 

que separa a área de lazer da primeira casa do condomínio. Tal atenuação seria alcançada pela 

altura do muro, confirmada através do cálculo da atenuação pelas barreiras acústicas 

(BISTAFA, 2006).  

Assim, considerando 55dB como o ruído gerado pela fonte, no caso pela área de lazer, 

foi calculada a atenuação sonora alcançada por um muro com 3m de altura. Tal dimensão, 

depois de conferida em um ábaco específico, revelou-se eficiente, visto que representou uma 

diminuição de 12dBA, fazendo com que o dormitório se enquadrasse na faixa de 35/45 dBA, 

recomendada pela NBR 10.152:87 (Figura 5-46). 

 

Figura 5-46: Estudo da atenuação sonora gerada por um muro de 3m de altura 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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 Em seguida, foi estudado como o ruído gerado por uma fileira de casas sobre a outra 

poderia ser atenuado. Uma hipótese seria através da vegetação existente entre elas. Segundo 

Bistafa (2006, p. 206), porém, são necessários 30m de cinturão vegetal para que haja a 

atenuação sonora de 10dB e, no projeto desta dissertação, a faixa verde entre uma fileira de 

casas e a outra possui uma largura de 12m, ou seja, menos que a metade sinalizada pelo autor.  

 De qualquer forma, foi proposta vegetação densa no espaço verde central entre as 

unidades habitacionais para que haja a atenuação acústica (espalhamento e absorção do som), 

mesmo que a redução do nível sonoro não seja mensurável. Dessa forma, o som percebido 

será composto pelo gerado a partir do movimento das folhagens, pela atenuação de alguns 

sons ásperos e impulsivos e pela razão psicológica (a questão da não visualização da fonte 

sonora), que contribuirão para a qualidade do mesmo (Figura 5-47). 

 

Figura 5-47: Atenuação sonora qualitativa gerada pelo cinturão vegetal entre as casas 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Ao se estudar o desempenho acústico neste trabalho, foi dada especial atenção à 

parede de geminação que separa as casas nos grupos geminados. Segundo a Norma de 

Desempenho Residencial NBR 15.575:13, deve haver isolamento acústico entre uma casa e 

outra, quando são geminadas, através de uma parede cega que atenda ao indicado em seus 

parâmetros. 

Dessa forma, utilizando como referência o nível de desempenho mínimo (M), cujo 

isolamento varia entre 50 e 54 dB (Figura 5-48), foi definida uma combinação de materiais 

para a parede do grupo geminado, inspirada no que a própria Norma sugere (destacado na 

Figura 5-49). 
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Figura 5-48: Quadro com valores de isolamento acústico registrados em campo 

 

Fonte: Martins (2013, p. 161) 

 

Figura 5-49: Indicações de materiais para a parede de geminação e seus respectivos índices de 

redução sonora  

 

Fonte: Martins (2013, p. 162) 
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Ao mesmo tempo, como houve a possibilidade de conferir a eficiência dos materiais 

do ponto de vista do isolamento acústico, através de cálculos (Apêndice A), a parede de 

geminação entre as casas foi composta por uma parede dupla de tijolos maciços, com recheio 

de areia grossa seca, extraída do corte do próprio terreno (Figura 5-50). 

 

Figura 5-50: Corte esquemático mostrando a composição da parede de geminação. Desenho sem 

escala definida 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 As espessuras indicadas na imagem anterior foram alcançadas com base nos cálculos e 

no limite de espaço que existia nas plantas das casas, já que nessa etapa já estavam definidas. 

Com 26cm de espessura final, foram necessários alguns ajustes de desenho, afinal a parede foi 

representada inicialmente com 20cm. 

 Outro ajuste realizado refere-se ao fechamento do pergolado existente no interior de 

cada casa através da proposição de esquadria pivotante em vidro laminado. Tal solução teve 

que ser considerada para que o isolamento entre uma casa e outra realmente pudesse existir 

(ver corte AA na prancha 10/14 no Volume II)  

 É importante ressaltar que a ideia desenvolvida para a parede de geminação atende ao 

desempenho mínimo (M) indicado pela Norma de referência, mas pelos cálculos efetuados, se 

enquadraria também no desempenho intermediário (I) em cinco das seis frequências sonoras 

estudadas (250Htz, 500Htz, 1000Htz, 2000Htz, 4000Htz). 

O estudo do desempenho acústico do condomínio e das casas deixou este trabalho 

mais completo, já que trouxe à tona os desconfortos sonoros que realmente podem acontecer 

no contexto de um condomínio residencial. Na oportunidade, foi possível não só refletir sobre 

o assunto, mas propor soluções simples para os devidos isolamentos e atenuações ainda na 

fase de projeto.  
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5.4 ÁREA DE LAZER E GUARITA  

Como dito, as edificações da área de lazer e da guarita não constituíram foco principal 

do trabalho (o processo de projeto através de princípios da gramática da forma). Desse modo, 

o desenvolvimento de suas propostas foi baseado em apontamentos sugeridos pelos 

orientadores, pela prática profissional, e por simulações no programa Ecotect.  

No que se refere à área de lazer, foi solicitada uma piscina com desenho curvo para 

fazer um contraponto com os ângulos retos das edificações; uma linguagem neutra para a 

edificação do salão de festas, que não “competisse” com o partido das casas; além da 

utilização de pedra natural como revestimento. Para responder a tais questões, foram 

desenvolvidos alguns croquis em planta baixa. Na Figura 5-51, dois deles foram reproduzidos 

mostrando a ventilação (setas azuis) como o principal condicionante ambiental para a locação 

do salão de festas: 

 

Figura 5-51: Croquis para estudo da área de lazer 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Através da imagem anterior é possível notar que o zoneamento dos espaços da área de 

lazer permaneceu o mesmo desde o início. A Figura 5-52 mostra a planta final, com a 

demarcação dos acessos. 

Figura 5-52: Planta baixa final da área de lazer 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Após a definição em planta baixa, foi desenvolvida a volumetria do salão de festas. 

Nela, foi possível simular o sombreamento gerado pela própria arquitetura no piso do salão, 

através do programa Ecotect. A partir das máscaras de sombra, foi tomada a decisão de 

complementar o sombreamento com vegetação em horários próximos ao meio-dia no inverno, 

na fachada Nordeste (Figura 5-53). 

 

Figura 5-53: Área de lazer e simulação das fachadas Sudeste e Nordeste no programa Ecotect 

 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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A mancha amarela no primeiro gráfico de simulação da imagem anterior mostra que 

na fachada Sudeste haverá sol até as 10h da manhã no verão, fato que não preocupou, nem 

motivou a proposição de outros protetores solares, já que o salão de festas é costumeiramente 

utilizado após esse horário. 

No caso dessa edificação, não foi necessário simular a fachada Noroeste no Ecotect, 

pois a mesma possui proteções (painéis de correr com tabicão) de piso a teto, que permitem a 

exaustão dos ventos ao mesmo tempo em que protegem o espaço interno da radiação solar; 

além disso, tal fachada é também protegida por uma cerca-viva de 1,70m de altura, o que 

significa dizer que pôde ser considerada como uma parede sem aberturas para analisar. 

Por fim, duas imagens da área de lazer como foi apresentada em seminário da 

Disciplina de Atelier de Projeto III (Figura 5-54). 

 

Figura 5-54: Área de lazer – estudo final 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

No que se refere à guarita, o processo de projeto foi o mesmo registrado com a área de 

lazer. Primeiro foi estudada em planta baixa, e depois sua volumetria, com simulações no 

Ecotect (Figura 5-55). 
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Figura 5-55: Croquis de estudo para a guarita 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

 

Nos croquis apresentados, é possível verificar que inicialmente houve a intenção de 

locar o vestiário feminino junto aos ambientes da guarita. Em conversa com os orientadores, 

no entanto, foi visto que tal decisão resultaria em um volume muito grande na entrada do 

condomínio. Dessa forma, o ambiente em questão terminou sendo locado na área de lazer e a 

guarita passou por modificações até ficar o mais compacta possível, mantendo a mesma 

linguagem “neutra” do salão de festas. 

Além dos croquis mostrados na figura anterior, outros foram desenvolvidos, bem 

como suas volumetrias e simulações no Ecotect para a certificação de que o porteiro teria seu 

espaço sombreado durante toda a jornada diurna de trabalho. 

Assim, as fachadas Sudeste e Nordeste foram sombreadas através da marquise 

existente sobre o volume. A fachada Noroeste, no entanto, teve de ser mais protegida, fato que 

motivou a proposição de vegetação nessa face. A simulação no Ecotect, no caso, registrou a 

eficiência de tal solução para as tardes de verão (Figura 5-56). 

 



103 

 

 

Figura 5-56: Guarita e simulação da fachada Noroeste no programa Ecotect 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

A seguir, mais imagens do estudo final da guarita (Figura 5-57). Depois dele, ainda 

houve ajustes de desenho até se chegar à proposição final, apresentada no capítulo 6 

(Detalhamento da proposta final) desta dissertação. O mesmo aconteceu com a área de lazer. 

 

Figura 5-57: Guarita – estudo final 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Para o muro externo do condomínio, imaginou-se propor, inicialmente, um gradil em 

toda a sua extensão.  

No decorrer do processo, no entanto, houve a possibilidade de se trabalhar um muro 

alto e cego, com o objetivo de auxiliar na atenuação acústica do ruído sonoro produzido pelo 

tráfego de carros (ver item 5.3.3). Mesmo assim, a proposta final do muro permaneceu 

predominantemente vazada, composta por uma combinação de quadros modulados em 

concreto armado e telas de aço para a fixação de vegetação (Figura 5-58), estabelecendo uma 

integração visual entre o condomínio e a área urbana, pouco contribuindo quantitativamente 

para a atenuação acústica, mas permitindo a manutenção da ventilação, por exemplo.  

 

Figura 5-58: Estudos para o muro externo do condomínio – proposta semi-fechada e proposta 

final, vazada e com plantas 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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6 DETALHAMENTO DA PROPOSTA FINAL 

Os textos a seguir descrevem as propostas arquitetônicas dos grupos geminados, bem 

como das edificações que compõem o condomínio residencial ora apresentado.  

Durante todo o trabalho, a ênfase foi dada ao processo de concepção. A partir de 

agora, portanto, será apresentado o resultado final de tal processo, através de desenhos e 

imagens finais, valorizando os detalhes e as decisões a respeito dos materiais e do sistema 

construtivo.  

Além dos projetos de arquitetura, foi também elaborado o desenho urbano do 

condomínio, que corresponde ao primeiro item deste capítulo, sob o título “Do condomínio”. 

Os textos seguintes, nessa ordem, tratam das casas e as demais edificações. 

 

6.1 DO CONDOMÍNIO 

O condomínio residencial horizontal aqui apresentado é composto por nove grupos 

geminados, formulados a partir de regras de composição formal e outros condicionantes, área 

de lazer incluindo salão de festas, vestiário feminino, banheiros, depósito, piscina e parque 

infantil; guarita com vestiário masculino, copa e área de serviço para funcionários, além de 

casa de lixo (Figura 6-1).  

 

Figura 6-1: Implantação final  

 

Fonte: Produção da autora, 2013 
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Sendo este um condomínio urbano, a comodidade do usuário foi valorizada através da 

proposição de duas vias internas, que conectam todas as casas à rua externa, e duas vagas de 

garagem por unidade habitacional.  

Toda a área comum é arborizada, em alguns pontos com vegetação densa para servir 

como atenuadora de ruídos, e adaptada aos portadores de necessidades especiais. 

Com mais de 20% de área totalmente permeável, ainda foram propostos para as 

circulações internas, bem como para as vias para veículos, materiais que permitissem a 

drenagem pluvial, mesmo que parcialmente. Assim, foi especificado o piso intertravado de 

concreto para as calçadas, considerado 30% permeável pela Prefeitura de Natal, e 

concregrama para as ruas e os estacionamentos, 50% permeável segundo o Município (Figura 

6-2). 

Figura 6-2: Pisos de concreto para as vias e calçadas do condomínio 

 

Fonte: Produção da autora, 2014, com imagens extraídas do site <http://www.tecnoart.com.br>, acessado em janeiro de 2014 

  

 Para o piso da área da piscina, sugere-se o “Atérmica”, da Castelatto, que com suas 

propriedades físicas, não aumenta sua temperatura quando exposto ao sol, evitando o efeito de 

ilha de calor e o desconforto ao tato (Figura 6-3). 

 

Figura 6-3: Piso para a área da piscina (imagem ilustrativa) 

 

Fonte: <http://www.euroville.com.br>, acessado em 14 de janeiro e 2014 

 

http://www.tecnoart.com.br/
http://www.euroville.com.br/
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 Na faixa verde entre uma fileira de grupos geminados e a outra são propostas quatro 

áreas de descanso, cada uma contendo dois postes tubulares metálicos com lixeiras acopladas, 

em aço pintado de preto, e quatro bancos em madeira e aço (Figura 6-4, Figura 6-5). 

 

Figura 6-4: Poste com lixeira e banco 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Figura 6-5: Módulo de postes e bancos (área de descanso) 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 
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 Através do muro externo do empreendimento, composto por quadros modulados em 

concreto armado e grelhas metálicas para a fixação de vegetação, há a integração visual entre 

o condomínio e a calçada externa (Figura 6-6). 

 

Figura 6-6: Proposição final para o muro externo 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Por fim, apresenta-se uma modelagem produzida no programa Sketchup transferida 

para o Google Earth, em que se vê a proposta volumétrica inserida no seu contexto urbano 

(Figura 6-7). 

 

Figura 6-7: Condomínio de casas inserido em seu contexto urbano  

 

Fonte: Montagem elaborada pela autora, utilizando imagem do Google Earth, 2012 
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Através da imagem anterior, é possível observar a relação entre os grupos geminados e 

o terreno em que estão implantados, bem como compará-los ao que já foi construído em seu 

entorno, que além de ser mais pavimentado, possui casas maiores e com recuos mínimos entre 

si. 

 

6.2 DAS CASAS 

O processo de projeto das casas foi baseado em princípios da metodologia gramática 

da forma, que se transformaram em regras de composição formal, seguidas à risca durante a 

elaboração da programação arquitetônica. Apesar da importância desse instrumento de 

composição formal, outros condicionantes também foram levados em conta durante o 

processo, como os legais e os ambientais no que se refere ao estudo do terreno e das 

prescrições para se construir no clima quente-úmido. 

Assim, o projeto dos grupos geminados buscou aliar soluções de proteção de fachadas, 

envolvendo as ideias de beiral, brises horizontais, e varandas (na figura de circulações 

protegidas, com 1,50m de largura, ao redor de todos os modelos) às de uma construção 

racional, com estrutura pré-fabricada. 

Dessa forma, são propostos cinco tipos de casas, com programas arquitetônicos e 

formas diferentes entre si, denominadas A, B, C, D e E. Cada unidade dispõe de 133,70m² de 

área construída, com exceção da casa tipo E, com 121,73m². Ao todo, são 18 casas 

assobradadas distribuídas em nove grupos geminados, sendo três de cada tipo A, C, D e E, e 

seis do tipo B. 

A diferença entre os programas arquitetônicos existe devido à quantidade de quartos 

e/ou escritório de cada unidade. Assim, o tipo A possui três quartos e um escritório, além de 

salas, cozinha, banheiros e área de serviço. O tipo B possui dois quartos e um escritório; o C, 

um quarto e um escritório; o D, três quartos e o tipo E, dois quartos. 

O vazio gerado pela ausência de alguns desses cômodos nos tipos B, C, D e E foi 

chamado de subtração formal, e representado através de terraços.  

Como mencionado, as casas foram organizadas em nove grupos geminados, sendo três 

da combinação BB, três CD e três do tipo AE (Figura 6-8). 
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Figura 6-8: Modelos esquemáticos alcançados após a associação da aplicação das regras de 

subtração e de agrupamento dos volumes, ao programa de necessidades 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

No que se refere a modificações, todas as casas, com exceção da do tipo A, podem ter 

seus terraços incorporados para a ampliação do programa arquitetônico, seguindo, no entanto, 

o padrão de construção existente no condomínio. 

Na Figura 6-9, é possível visualizar as plantas dos grupos geminados e os seus 

respectivos modelos tridimensionais. Os ambientes subtraídos durante o processo foram 

marcados com bolas vermelhas nas plantas. Importante lembrar que os projetos das casas com 

escalas definidas encontram-se no Volume II deste trabalho. 

 

Figura 6-9: Quadro com ilustrações dos tipos de grupo, em planta e modelados, com e sem os 

protetores solares (pele)  

 

Fonte: Produção da autora, 2014 
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Outro aspecto importante refere-se à flexibilidade de layouts existente nas casas, 

alcançada através de alguns elementos facilitadores, entre os quais a modulação da planta, a 

estrutura independente, e a proposição de paredes internas leves, que podem ser substituídas 

por divisórias móveis ou até pelos próprios móveis (item 5.3.2). 

O layout das esquadrias de vedação foi desenvolvido com o objetivo de permitir a 

ventilação, mesmo quando fechadas e de integrar ao máximo a edificação ao espaço externo, 

quando abertas. Nesse sentido, são apresentadas três folhas de porta de correr, no térreo, com 

tabicões do centro para baixo, e vidro laminado em sua parte superior, permitindo a entrada 

constante de iluminação natural. No pavimento superior, o peitoril é fixo com tabicões e as 

janelas com vidro laminado, na parte superior, correm umas pelas outras (Figura 6-10). 

 

Figura 6-10: Croqui inicial e modelo de esquadria de vedação para as casas do condomínio  

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Imagina-se que, onde houver brises horizontais, pérgulas descobertas e cobogós, a 

vegetação pode ser uma aliada, tanto para “humanizar” o projeto, como para auxiliar a 

proteger a edificação da radiação solar direta. 

Os estacionamentos das casas, contendo duas vagas de garagem por unidade, são um 

exemplo do exposto no parágrafo anterior, já que são cobertos por pérgulas horizontais em 

madeira, e necessitam de cobertura vegetal para que “funcionem” (Figura 6-11). 
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Figura 6-11: Estacionamentos das casas, cobertos por caramanchões  

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Internamente, as casas possuirão suas instalações elétricas e hidráulicas aparentes nas paredes 

de vedação, tornando a obra mais econômica e ágil do ponto de vista da execução, e de fácil 

manutenção pelo usuário. A Figura 6-12 exemplifica a ideia. 

 

Figura 6-12: Exemplo de interior de casa com estrutura de concreto armado, vedação de tijolo 

maciço e instalações elétricas externas (imagem ilustrativa) 

 

Fonte: <http://www.clarissereade.com.br>, acessado em janeiro de 2014 

 

O espaço destinado às caixas d’água é a projeção da caixa da escada até o fosso do 

pergolado. A capacidade foi dimensionada com base na relação de 200L por pessoa/ dia, 

durante o período de 2 dias. Considerando cinco pessoas por casa, foi estimado o volume de 

http://www.clarissereade.com.br/
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2000L, acomodados em dois tambores de Polietileno de 1000L cada. Sobre a laje que recebe 

os tambores, há um espaço residual que pode ser utilizado para acomodar máquinas externas 

de ar-condicionado, por exemplo (Figura 6-13). 

 

Figura 6-13: Espaço destinado às Caixas d’água e às máquinas de ar-condicionado (espaço 

residual na laje técnica). Sem escala definida 

 

Fonte: <http://www.fortlev.com.br/produto/11/caixa-dagua-de-polietileno>, acessado em janeiro de 2014 

 

O tijolo maciço (Figura 6-14) utilizado nas paredes externas das casas, fazendo a sua 

vedação, é produzido no município de Macaíba, zona metropolitana de Natal. A proximidade 

entre a fábrica e o local da obra foi determinante para a escolha do material, pois durante o 

seu transporte haverá menos emissão de carbono para a atmosfera, já que a distância entre a 

origem e o destino é pequena.  

 

Figura 6-14: Tijolo Langer, produzido em Macaiba 

 

Fonte: Acervo da autora, 2014 

 

http://www.fortlev.com.br/produto/11/caixa-dagua-de-polietileno
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Internamente, as paredes são em dry-wall (Figura 6-15), material pré-fabricado e 

adequado à modulação das casas. Por serem paredes consideradas leves, compostas por placas 

de gesso cartonado e estrutura metálica de suporte, sua instalação e remoção é feita sem 

sujeira e de forma rápida.  

 

Figura 6-15: Parede interna do tipo dry-wall 

 

Fonte: <http://www.gypsum.com.br/web/pt/produtos/paredes.html>, acessado em 14.01.14 

 

Sobre a pele, o “sistema leve” metálico que suporta os painéis de correr, tanto no 

pavimento inferior como no superior, possui trilhos e guias para que o funcionamento das 

proteções aconteça. No entanto, no térreo será possível a operação manual pelo usuário, já no 

primeiro pavimento, a mesma será realizada de forma mecânica, através de acionamento de 

controle. 

No que se refere à expressão da construção e seu partido, pode-se identificar, se 

analisado um grupo geminado isoladamente, a tentativa de equilibrar a relação entre o corpo 

sólido da edificação e o sistema leve que a envolve. Nesse ponto, tenta-se chegar a um 

consenso sobre o que é técnico e o que é representativo: a estrutura leve ao redor da 

edificação é técnica e funcional, assim como a estrutura em concreto armado da casa e os 

tijolos maciços, que apesar de receberem pintura, encontram-se aparentes.  

Assim, com uma variedade construtiva composta por aço, concreto, madeira, tijolos 

maciços e dry-wall nas paredes internas, o projeto das casas deste condomínio procurou 

explorar as propriedades técnicas dos materiais onde possuem um bom desempenho, sem 

esquecer a forma como são utilizados no contexto local (Figura 6-16). 

http://www.gypsum.com.br/web/pt/produtos/paredes.htm


 

 

 

Figura 6-16: Vista do grupo geminado BB “explodido” 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 
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6.2.1 DESEMPENHO TERMO-ACÚSTICO 

Durante o processo de estudo da ventilação e do sombreamento das fachadas, ficou 

decidido proteger as fachadas Sudeste e Noroeste, opostas entre si, tanto com beiral como 

com painéis volantes à frente de cada uma, mantendo-as, porém, permeáveis aos ventos de 

piso a teto. Já as fachadas Sudoeste e Nordeste receberam proteção através apenas de beiral, já 

que são sombreadas horizontalmente pelas casas vizinhas. Para que a privacidade fosse 

preservada e a exaustão e entrada dos ventos mantida nessas últimas duas fachadas, optou-se 

pela utilização de paredes predominantemente fechadas, mas com bandeiras de venezianas 

móveis tipo tabicão em toda a sua extensão (Figura 6-17).  

 

Figura 6-17: Unidades habitacionais geminadas 

 

Fonte: Produção da autora, 2013 

 

Assim, todos os grupos geminados deste condomínio residencial tiveram suas fachadas 

Sudeste e Noroeste protegidas do sol por estruturas metálicas, com painéis volantes contendo 

venezianas móveis do tipo tabicão, mantendo ainda assim a permeabilidade visual e dos 

ventos (Figura 6-18). 
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Figura 6-18: Corte esquemátido da casa B, destacando o bloqueio solar e a permeabilidade dos 

ventos  

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

A cobertura proposta, formada pela combinação de estrutura metálica pintada na cor 

verde e telhas isotérmicas em aço pré-pintado em cor de telha cerâmica vermelha, com 

recheio em EPS, foi afastada da laje para que a mesma permanecesse ventilada e sombreada 

(Figura 6-19 e Figura 6-20).  

 

Figura 6-19: Isotelha Isoeste em aço pré-pintado e recheio em EPS 

 

Fonte: <http://www.isoeste.com.br/produtos_isoeste/isotelha-eps/>, acessado em janeiro de 2014 

 

http://www.isoeste.com.br/produtos_isoeste/isotelha-eps/
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Figura 6-20: Demonstração da permeabilidade dos ventos por baixo da cobertura do grupo 

geminado CD 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Do ponto de vista do conforto térmico, soluções simples como a proposição de grandes 

beirais e esquadrias com venezianas móveis do tipo tabicão também foram adotadas.  

Em relação à parede de geminação entre as casas, foram propostos materiais que, 

combinados, oferecessem isolamento acústico entre uma edificação e outra, comprovado 

através de cálculos específicos. Para tanto, o parâmetro mínimo de isolamento utilizado foi 

retirado da Norma de Desempenho Residencial NBR 15.575:13. 

As casas ainda podem atenuar alguns ruídos externos provocados pelo tráfego de carros, 

através dos materiais propostos para a sua vedação na fachada posterior. Foram eles: madeira 

maciça nas esquadrias, vidro laminado, alvenaria de tijolos maciços, e concreto armado na 

estrutura. 

 

6.3 DAS EDIFICAÇÕES DE LAZER E GUARITA 

A área de lazer do condomínio residencial aqui apresentado (Figura 6-21) é composta 

por um salão de festas, piscinas adulto e infantil, um parque para crianças, banheiros 

adaptados, depósito e vestiário feminino para funcionárias, este último com acesso 

independente dos reservados ao visitante. A proposição do vestiário feminino foi feita para 

atender à demanda de diaristas, já que as casas não possuem quarto e banheiro de serviço.  
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Figura 6-21: Fachadas frontal e posterior da área de lazer 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

Em alvenaria convencional e isotelha escondida por platibandas, o salão de festas 

possui um partido neutro, em que a forma do prisma aparece pintada de branco e bege, 

diferenciando-se da arquitetura dos grupos geminados. Apesar disso, há dois painéis volantes 

com venezianas móveis (tabicões) na fachada Noroeste, que fazem referência às casas, além 

de brises horizontais na parte superior das aberturas das fachadas, que aumentam a área de 

sombreamento dentro do salão de festas. 

A proteção solar, nesse caso, foi feita também pela vegetação na fachada Nordeste. É 

válido salientar que houve preocupação em sombrear prioritariamente a partir de horários 

próximos ao meio-dia, quando o ambiente é mais utilizado e há a permanência de pessoas. 

Seguindo a mesma linguagem, a guarita foi concebida com o objetivo de abrigar não 

só a portaria do condomínio (guarita), mas também um vestiário masculino adaptado, uma 

copa e uma pequena área de serviço com varal. Tais ambientes foram conectados para 

proporcionar mais comodidade ao porteiro e ao zelador, provavelmente os principais 

funcionários do condomínio de casas (Figura 6-22). 
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Figura 6-22: Volumetria final da guarita, com destaque para as fachadas frontal e lateral 

 

Fonte: Produção da autora, 2014 

 

No caso da guarita, não só a extensa marquise foi utilizada para a proteção solar, mas a 

vegetação também, na fachada Noroeste. 

Importante lembrar que o processo de concepção dessas duas edificações não foi o 

foco deste trabalho, portanto suas propostas aparecem menos detalhadas que as das casas. 

Mesmo assim, procurou-se conferir a estes prédios coerência funcional e harmonia estética 

com as propostas das unidades habitacionais, com a valorização e repetição de alguns 

elementos como, por exemplo, o pilar metálico em “V” na guarita. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto apresentado como objeto de estudo desta dissertação é uma das respostas 

possíveis a perguntas identificadas antes e durante o seu processo de concepção e de 

desenvolvimento.  

Foram cinco os condicionantes que se destacaram no processo como os mais 

relevantes no que se refere às decisões projetuais, ou seja, que foram apresentando os 

possíveis caminhos a seguir até a solução final.  

O primeiro diz respeito ao limite de gabarito de 6 metros para a construção no terreno. 

Tal fato, coerente com a intenção de se projetar casas, logo se transformou em um entrave, já 

que depois de estimada a área mínima de unidades residenciais (2200m²) à luz da 

rentabilidade mínima do empreendimento, o adensamento teve que ser feito horizontalmente, 

tomando boa parte do lote. 

Nesse ponto surgiu a segunda questão. Afinal, como seria possível manter a ideia de 

casas ventiladas e isoladas, se a necessidade de adensar conduzia para uma proposta de grupos 

geminados?  

 Além disso, como posicionar os grupos de forma a mantê-los ventilados, se o lote do 

condomínio, com três frentes, exigia que as edificações fossem posicionadas mais próximas 

entre si, a três metros dos muros frontais? 

 Nesse contexto, ainda havia a questão do desnível natural de 7m existente no terreno, 

que tinha de ser solucionada de uma forma ambientalmente menos agressiva no que se refere 

às definições das cotas de nível de vias, calçadas e casas.  

 Por fim, considerando o apresentado, como inserir regras de composição elaboradas a 

partir de princípios da gramática da forma, sendo este o primeiro contato da autora com a 

metodologia de projeto em referência? Seria no processo de composição formal das casas? Na 

paginação do condomínio ou na implantação das edificações? E como relacionar tais regras a 

outros condicionantes? Afinal, era necessário relacionar? 

 Em resumo, essas cinco perguntas, existentes desde o início do processo, só foram 

resolvidas na medida em que o mesmo se desenvolvia, ratificando a ideia de que as etapas ora 

aconteciam paralelamente, ora sucessivamente, mas sempre interligadas de alguma maneira, 

como se dependentes umas das outras. Assim, diferentemente das ciências exatas, foi 

percebido que para cada questão existiam várias respostas possíveis, que influenciavam o 

percurso de diversas maneiras até o resultado final. 
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No entanto, sendo mais precisa e menos injusta, houve apenas um momento em que o 

processo pareceu seguir um raciocínio lógico. Isto foi percebido durante a aplicação das 

regras de composição formal sobre o volume da casa de base (tipo A), que aconteceu de 

forma independente de outros condicionantes. Como em um jogo, as regras foram 

literalmente seguidas e o resultado volumétrico alcançado dependeu exclusivamente de tal 

fato. Durante a elaboração das regras, porém, sentiu-se a necessidade de torná-las coerentes 

com a etapa de desenvolvimento da proposta, que se encontrava também na fase de 

programação arquitetônica. Importante lembrar que o evento descrito foi uma particularidade 

do processo de síntese aqui desenvolvido, não podendo ser generalizado nem comparado a 

outros processos em que a gramática da forma tenha sido tomada como referência de 

metodologia projetual.  

Ainda sobre a utilização de princípios da gramática da forma durante o 

desenvolvimento das propostas das casas, pode-se dizer que essa primeira experiência serviu 

como um treino de raciocínio, tornando-se um estímulo criativo na fase em que se encontrava 

o projeto. No caso, a representação do processo de desenvolvimento e concepção projetual 

parecem ter sido facilitadas através das regras, tornando mais claro o caminho de investigação 

projetual. 

 As soluções apresentadas neste trabalho ainda procuraram responder a esses e outros 

condicionantes de uma forma coerente com o que foi ministrado nas aulas dos semestres 

letivos do curso, buscando aproveitar os exercícios e as formas de análise propostas, com 

destaque para o estudo de esteira de ventos e para a produção e manipulação das maquetes 

volumétricas, que em seus respectivos momentos contribuíram de forma decisiva como meios 

para a criação. As soluções também procuraram ser coerentes com a revisão crítica da 

bibliografia e com o que se observa na prática profissional.  

 As análises (estudos), sínteses (decisões) e avaliações (das decisões) que, segundo 

Lawson (2011), constituem a negociação que existe entre problema e solução no processo de 

projeto, foram aqui registradas sem perder de vista a questão da sustentabilidade ambiental, 

reconhecidamente o condicionante que esteve presente em todas as etapas de criação. Assim, 

desde o posicionamento dos grupos geminados no terreno até a proposição dos materiais do 

condomínio, passando pela modulação do projeto, a preocupação com o baixo impacto 

ambiental existiu. 

 A proposta aqui apresentada trouxe à tona outras questões que surgiram durante o 

processo, como a flexibilidade de layouts e fachadas, estas últimas através de ampliações 

(fazendo o caminho inverso da subtração de ambientes que marcou o estudo de composição 
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formal), e a valorização da questão do desempenho acústico, enfatizada pela Norma de 

Desempenho Residencial NBR 15.575:13. 

 No que se refere à arquitetura dos grupos geminados, foco deste trabalho, criada a 

partir das regras baseadas em princípios da gramática da forma, foi possível não só repetir 

padrões, mas criar modelos únicos dentro do contexto de um condomínio residencial, 

fortalecendo o conceito de “unidade x diversidade”.  

Outro aspecto importante refere-se ao fato de o empreendimento poder ser 

caracterizado como um produto que tem a modulação do projeto como um dos seus principais 

conceitos, ao mesmo tempo em que outros fortes pontos contribuíram para a ideia de 

identidade, acolhimento e abrigo. O uso da madeira nas esquadrias de vedação e nos painéis 

volantes das fachadas, por exemplo, tem o propósito de fazer um contraponto com a 

construção racional, com aspecto quase industrial, das edificações. Ainda nesse contexto, as 

pérgulas e os beirais procuraram resgatar soluções vernaculares, buscando resolver problemas 

de conforto térmico com simplicidade. 

Por fim, é válido lembrar que quando se fala em processo de projeto há pouco espaço 

para generalizações, afinal cada processo é único, bem como o modo de pensar e conduzir do 

projetista. Há também imprevisões no decurso do caminho, que podem mudar o que havia 

sido planejado. Porém, quando se fala em processo de projeto há muito com o que contribuir. 

Acredita-se que através dos registros de mapeamentos e suas respectivas análises, o estudo 

sobre o assunto poderá ser qualificado, contribuindo com o ensino de projeto e ajudando a 

alcançar propostas projetuais mais satisfatórias, como consequência da valorização do 

processo e não só do resultado. 
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APÊNDICE A: CÁLCULOS DE DESEMPENHO ACÚSTICO 

Condomínio 

Caso Base             

 

Caso Base             
Frequênc

ia 125             
Frequênc

ia 250             

c

0,004
375             c

0,001
094             

PTc 23,59             PTc 29,61             

Elemento Área e d M PT i 

Área x 

 Elemento Área e d M PT i 

Área x 

 

concreto 6,67 0,20 
2300,

00 
460,
00 

48,1
9 

0,0000
15 

0,0001
01 concreto 6,67 0,20 

2300,
00 

460,
00 

54,
21 

0,000
004 

0,000
025 

madeira 16,86 0,03 
653,0

0 
19,5

9 
20,7

8 
0,0083

58 
0,1409

19 madeira 16,86 0,03 
653,0

0 
19,5

9 

26,
80 

0,002
090 

0,035
230 

vidro 3,26 
0,00

8 
2461,

00 
19,6

9 
20,8

2 
0,0082

75 
0,0269

77 vidro 3,26 
0,00

8 
2461,

00 
19,6

9 

26,
84 

0,002
069 

0,006
744 

alvenaria 11,85 0,10 
2000,

00 
190,
00 

40,5
1 

0,0000
89 

0,0010
53 alvenaria 11,85 0,10 

2000,
00 

190,
00 

46,
53 

0,000
022 

0,000
263 

total 38,64 0,20 
2300,

00 
460,
00   0,02 0,17 total 38,64 0,20 

2300,
00 

460,
00   0,00 0,04 

 Caso Base             

 

Caso Base             
Frequênc

ia 500             
Frequênc

ia 1000             

c

0,000
273             c

0,000
068             

PTc 35,63             PTc 41,65             

Elemento Área e d M PT i 

Área x 

 Elemento Área e d M PT i 

Área x 

 

concreto 6,67 0,20 
2300,

00 
460,
00 

60,2
3 

0,0000
01 

0,0000
06 concreto 6,67 0,20 

2300,
00 

460,
00 

66,
26 

0,000
000 

0,000
002 

madeira 16,86 0,03 
653,0

0 
19,5

9 
32,8

2 
0,0005

22 
0,0088

07 madeira 16,86 0,03 
653,0

0 
19,5

9 

38,
84 

0,000
131 

0,002
202 

vidro 3,26 
0,00

8 
2461,

00 
19,6

9 
32,8

6 
0,0005

17 
0,0016

86 vidro 3,26 
0,00

8 
2461,

00 
19,6

9 

38,
88 

0,000
129 

0,000
422 

alvenaria 11,85 0,10 
2000,

00 
190,
00 

52,5
5 

0,0000
06 

0,0000
66 alvenaria 11,85 0,10 

2000,
00 

190,
00 

58,
58 

0,000
001 

0,000
016 

total 38,64 0,20 
2300,

00 
460,
00   0,00 0,01 total 38,64 0,20 

2300,
00 

460,
00   0,00 0,00 

 Caso Base             

 

Caso Base             
Frequênc

ia 2000             
Frequênc

ia 4000             

c

0,000
017             c

0,000
004             

PTc 47,67             PTc 53,69             

Elemento Área e d M PT i 

Área x 

 Elemento Área e d M PT i 

Área x 
 

concreto 6,67 0,20 
2300,

00 
460,
00 

72,2
8 

0,0000
00 

0,0000
00 concreto 6,67 0,20 

2300,
00 

460,
00 

78,
30 

0,000
000 

0,000
000 

madeira 16,86 0,03 
653,0

0 
19,5

9 
44,8

6 
0,0000

33 
0,0005

50 madeira 16,86 0,03 
653,0

0 
19,5

9 

50,
88 

0,000
008 

0,000
138 

vidro 3,26 
0,00

8 
2461,

00 
19,6

9 
44,9

0 
0,0000

32 
0,0001

05 vidro 3,26 
0,00

8 
2461,

00 
19,6

9 

50,
93 

0,000
008 

0,000
026 

alvenaria 11,85 0,10 
2000,

00 
190,
00 

64,6
0 

0,0000
00 

0,0000
04 alvenaria 11,85 0,10 

2000,
00 

190,
00 

70,
62 

0,000
000 

0,000
001 

total 38,64 0,20 
2300,

00 
460,
00   0,00 0,00 total 38,64 0,20 

2300,
00 

460,
00   0,00 0,00 
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Parede de geminação 

Caso Base             

 

Caso Base             

Frequência 125             Frequência 250             

c

0,000
009             c

0,000
002             

PTc 50,50             PTc 56,52             

Elemento Área e d M PT i 

Área 

x  Elemento Área e d M PT i 

Área 

x  

PAREDE 
GEMINAÇÃO 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00 

50,
50 

0,000
009 

0,000
083 

PAREDE 
GEMINAÇÃO 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00 

56,
52 

0,000
002 

0,000
021 

total 9,36 
0,
24 

4001
,00 

600
,00   0,00 0,00 total 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00   0,00 0,00 

 Caso Base             

 

Caso Base             

Frequência 500             Frequência 1000             

c

0,000
001             c

0,000
000             

PTc 62,54             PTc 68,56             

Elemento Área e d M PT i 

Área 
x  Elemento Área e d M PT i 

Área 
x  

PAREDE 
GEMINAÇÃO 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00 

62,
54 

0,000
001 

0,000
005 

PAREDE 
GEMINAÇÃO 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00 

68,
56 

0,000
000 

0,000
001 

total 9,36 
0,
24 

4001
,00 

600
,00   0,00 0,00 total 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00   0,00 0,00 

  

Caso Base             Caso Base             

Frequência 2000             Frequência 4000             

c

0,000
000             c

0,000
000             

PTc 74,58             PTc 80,60             

Elemento Área e d M PT i 

Área 

x  Elemento Área e d M PT i 

Área 

x  
PAREDE 
GEMINAÇÃO 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00 

74,
58 

0,000
000 

0,000
000 

PAREDE 
GEMINAÇÃO 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00 

80,
60 

0,000
000 

0,000
000 

total 9,36 
0,
24 

4001
,00 

600
,00   0,00 0,00 total 9,36 

0,
24 

4001
,00 

600
,00   0,00 0,00 
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APÊNDICE B: EXERCÍCIOS DE ESTEIRAS DE VENTOS 

 

 

Reprodução do exercício entregue na disciplina – sem escala definida 
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Reprodução do exercício entregue na disciplina – sem escala definida 
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Reprodução do exercício entregue na disciplina – sem escala definida 
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Reprodução do exercício entregue na disciplina – sem escala definida 
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APÊNDICE C: MEMÓRIA DE CÁLCULO DESENVOLVIDO NO ESCRITÓRIO 
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APÊNDICE D: SIMULAÇÕES NO HELIODON E NO ECOTECT 

HELIODON: 

 

ECOTECT: 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Características do bairro de Capim Macio 

Anexo B: Plano Diretor de Natal, Código de Obras do Município e NBR 15.575:13 

Anexo C: Rosa dos Ventos, INPE, 2009 

Anexo D: Especificações iniciais de materiais 
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ANEXO A: CARACTERÍSTICAS DO BAIRRO DE CAPIM MACIO 

 

 

“Conheça melhor seu bairro”, disponível em <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/> 

 

 

 

  

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/
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ANEXO B: PLANO DIRETOR DE NATAL, CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO E NBR 

15.575:13 

 

PLANO DIRETOR DE NATAL 
CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO (Lei Complementar 

nº 055, de 27 de janeiro de 2004) 

Art. 44 – Para os fins desta Lei, o lote 

padrão mínimo admitido no parcelamento 

é de 200m² (duzentos metros quadrados) 

de área e testada mínima de 8m (oito 

metros) em todo o território do Município. 

§ 5 º  - Os condomínios urbanísticos, 

também denominados horizontais, passam 

a ser considerados uma modalidade de 

parcelamento do solo urbano, sujeitos à 

legislação própria. 

COMPARTIMENTO ÁREA 

MÍNIMA (m²) 

DIMENSÃO 

MÍNIMA (m) 

Sala 10,00 2,60 

Quarto  8,00 2,40 

Cozinha 4,00 1,80 

Banheiro 2,40 1,20 

Banheiro serv. 2,40 1,00 

Lavabo 1,60 1,00 

Quarto serv.  4,00 1,80 

Á. Serv.  - 1,00 

Garagem resid. 12,50 2,50 

Locais estudo 10,00 2,60 
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NBR 15.575:2013 
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ANEXO C: ROSA DOS VENTOS, INPE, 2009 

 

 

 

Rosa dos ventos para Natal 2009 

 

 

 0 – 24 horas 0 – 6 horas 6 – 12 horas 12 – 18 horas 18 – 24 horas 
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u
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ANEXO D: ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 

Arquitetura e Construção, junho de 2013 
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VOLUME II



ÍNDICE DE PRANCHAS 

 

 

 

Prancha 01 – Planta de Situação e Entorno do terreno; 

Prancha 02 – Implantação geral edificações/ coberturas; vistas muro; detalhes; 

Prancha 03 – Implantação geral edificações em planta baixa; vista C; detalhes 3 e 4; 

Prancha 04 – Cortes gerais implantação; 

Prancha 05 – Plantas baixas e de cobertura do grupo BB; 

Prancha 06 – Cortes e fachadas do grupo BB; 

Prancha 07 – Plantas baixas e de cobertura do grupo CD; 

Prancha 08 – Cortes e fachadas do grupo CD; 

Prancha 09 – Plantas baixas e de cobertura do grupo AE; 

Prancha 10 – Cortes e fachadas do grupo AE; 

Prancha 11 – Plantas, cortes e fachadas da guarita e do salão de festas; 

Prancha 12 – D5 - Detalhes painéis volantes (casa tipo A) e D6; 

Prancha 13 – Detalhamento do muro; 

Prancha 14 – Modelos tridimensionais: condomínio e edificações. 
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Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento
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Conteúdo
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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MARIANA PIRES GURGEL CALDAS
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ESCALA 1/5000

GRUPO GEMINADO BB

GRUPO GEMINADO CD

GRUPO GEMINADO AE

LEGENDA:

UFRN

PARQUE

DAS

DUNAS

2

A

C

E

S

S

O

 

À

 

U

F

R

N

TAXA DE OCUPAÇÃO

TAXA DE PERMEABILIZAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

34,5%

32,9%

0,40

ÍNDICES URBANÍSTICOS
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NÚMERO TOTAL DE CASAS

TOTAL DE GRUPOS GEMINADOS 09

18

TOTAL DE VAGAS 36

QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

ÁREA DO TERRENO 6.325,31m²

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

6.325,31m²

2.179,85m²

TRECHO DO BAIRRO EM QUE O TERRENO ESTÁ INSERIDO

SEM ESCALA DEFINIDA/ GOOGLE 2014

1275,78m²
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casa de lixo
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ÁREA CONSTRUÍDA CASA E 121,73m²
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2
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e
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o
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+37.59

+36.77
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sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe
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o
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sobe sobe sobe
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,
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i
=

1
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%

Piso tátil de alerta,

 ladrilho = 25cm

Passeio público

Via pública

01 010101010101

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0404 04 04

i=5%

i=5%

+35.90

+36.00

-34.60

-35.60

+36.00

+39.77

BBCDAEBBCD

CDAE BB AE

CORTE A-A

02/14

A

02/14

A

sobe

V. SUPERIOR



+35.90

Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Implantação geral edificações em planta baixa; vista C; detalhes 3 e 4

Prancha

03/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

IMPLANTAÇÃO GERAL EDIFICAÇÕES EM PLANTA BAIXA

7

ESCALA 1:200

04/14

B

04/14

B

04/14

A

04/14

C

04/14

C

04/14

D

04/14

D

17
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+35.90
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+41.00

+36.00+37.00+38.00 +37.00+39.00+40.00+40.00+41.00+41.00
+41.00

+36.015

+37.00 +36.00+38.00+39.00+40.00+41.00+41.00
+42.00

+36.00
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i
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8
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3
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s
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i
=

2
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+38.40

+38.25

i=5%i=5% i=5%
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s
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i=5%i=5%i=5%

+39.77

+39.62

-35.60

+37.59

+36.77

+36.00

+36.00

i<2%

i<2%

i<2%

i<2%

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe
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sobe
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s
o

b
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+36.73+36.81+37.54+37.63+38.36+38.45+39.18+39.27+40.00

+36.73+36.81+37.54+37.63+38.36+38.45+39.18+39.27+40.00

sobe

VISTA C - MURO 

8

ESCALA 1:200

D3 - DETALHE MÓDULO MURO

9

ESCALA 1:100

D4 - DETALHE DO POSTE COM BANCO

11

ESCALA 1:75

VISTA  FRONTAL

VISTA LATERAL POSTE/ LIXEIRA

VISTA  FRONTAL

i=5%

i=5%

CDAEBBCD

AEBBCDAE

BB

VISTA SUPERIOR - CONDOMÍNIO



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Cortes gerais implantação

Prancha

04/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

LEGENDA  CORTES

LIMITE DE GABARITO

PERFIL DA CALÇADA INTERNA

PERFIL NATURAL DO TERRENO

NÍVEIS DO TERRENO

CORTE C-C

14

ESCALA 1:200

CORTE A-A

12

ESCALA 1:200

CORTE B-B (FACHADAS POSTERIORES)

13

ESCALA 1:200

CORTE D-D (FACHADAS POSTERIORES)

15

ESCALA 1:200

MURO EM VISTA

BB CD AE BB CD

AE BB CD AEGUARITA SALÃO DE FESTAS

AEBBCDAE GUARITASALÃO DE FESTAS

SILHUETA

CDAEBBCD GUARITABB

VISTA LATERAL - CONDOMÍNIO

GUARITA

SILHUETA



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Plantas baixas e de cobertura do grupo BB

Prancha

05/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

PLANTA DE COBERTURA GRUPO BB

18

ESCALA 1:75

i = 8% i = 8%

11,97m²

ESCRITÓRIO 

19,06m²

ESTAR/JANTAR

6,11m²

Á. SERV.

10,24m²

TERRAÇO

6,96m²

ÁREA PERMEÁVEL

11,97m²

ESCRITÓRIO 

6,11m²

Á. SERV.

10,24m²

TERRAÇO

6,96m²

ÁREA PERMEÁVEL

2,76m²

BWC 

2,21m²

HALL

2,76m²

BWC 

2,21m²

HALL

PLANTA BAIXA TÉRREO GRUPO BB

16

ESCALA 1:75

11,97m²

QUARTO 01

12,25m²

QUARTO 02

5,28m²

BWC 02

2,76m²

BWC 01

11,97m²

QUARTO 01

12,25m²

QUARTO 02

5,28m²

BWC 02

2,76m²

BWC 01

12,27m²

TERRAÇO

12,27m²

TERRAÇO

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR GRUPO BB

17

ESCALA 1:75

QUADRO DE ESQUADRIAS - GRUPO GEMINADO BB - JANELAS
CÓD. QTD. LARG. ALTURA PEIT. MATERIAL

J01 02 2.20m 2.36m ---

J02 02 1.50m 0.40m 1.10m

J03 02 2.20m 0.27m 2.09m MADEIRA MACIÇA

J04 04 3.37m 2.36m ---

J05 04 .80m 1.60m 0.50m

J06 04 1.00m 0.65m 1.45m

J07 04 1.10m 1.96m 0.50m VIDRO LAMINADO

J08 02 2.02m 2.36m --- MADEIRA MACIÇA

QUADRO DE ESQUADRIAS - GRUPO GEMINADO BB - PORTAS
CÓD. QTD. LARG. ALTURA MATERIAL

P01 04 3.37m 2.36m

P02 02 3.40m 2.36m MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

P03 06 0.80m 2.10m MADEIRA LAMINADA

P04 06 0.80m 2.10m MADEIRA MACIÇA 

P05 06 0.70m 2.10m MADEIRA LAMINADA

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

J09 02 1.05m 2.36m ---

J10 08 3.40m 0.27m 2.09m

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

VIDRO LAMINADO

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

MADEIRA MACIÇA 

MADEIRA MACIÇA 

MADEIRA MACIÇA

MADEIRA MACIÇA

SERVIÇO

ACESSO

SERVIÇO

ACESSO

ACESSO 

PRINCIPAL

TIPO

TIPO

CORRER/ TABICÃO

GIRO

GIRO/ TABICÃO

GIRO

CORRER/ TABICÃO

CORRER/ TABICÃO

CORRER

FIXA/ TABICÃO

CORRER/ FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

PIVOTANTE

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

P01 P01

P02

P03

P04

P05

P01P01

P02

P03

P04

P05

J01

J02

P04
P04

J05

J07

J10

J10

J01

J02

J05

J07

J10

J10

P05

P03

P03

P04

P05

P05

P03

P03

P04

P05

J03

J04

J04

J05

J07

J10

J10

J03

J04

J05

J07

J10

J10

J04

COZINHA

7,68m²

COZINHA

7,68m²

19,06m²

ESTAR/JANTAR

sobe
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GRUPO BB GRUPO CD GRUPO AE

Volumes subtraídos
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E

Volumes subtraídos Volumes subtraídos

MOCK UP 

SEM ESCALA DEFINIDA

GRUPO GEMINADO BB

ACESSO 

PRINCIPAL



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Cortes e fachadas do grupo BB

Prancha

06/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

CORTE AA DO GRUPO BB

19

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,1765

TERRAÇO

QUARTO 01

ESCRITÓRIO

LAJE TÉCNICA

+ 0,00

TERRENO

CORTE BB DO GRUPO BB

20

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

ESCRITÓRIO

QUARTO 01

SALAS/ COZINHAESCRITÓRIO

QUARTO 01

TERRAÇO 

TERRAÇO 

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

SALAS/ COZINHA

FACHADA POSTERIOR DO GRUPO BB

22

ESCALA 1:75

FACHADA FRONTAL DO GRUPO BB

21

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL DIREITA DO GRUPO BB

24

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL ESQUERDA DO GRUPO BB

23

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

GRUPO BB GRUPO CD GRUPO AE

Volumes subtraídos

B
C A

B

D

E

Volumes subtraídos Volumes subtraídos

VISTA FRONTAL
VISTA POSTERIOR



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Plantas baixas e de cobertura do grupo CD

Prancha

07/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

PLANTA DE COBERTURA GRUPO CD

27

ESCALA 1:75

14/24

B

14/24

B

11,97m²

ESCRITÓRIO 

19,06m²

ESTAR/JANTAR

2,76m²

BWC 

6,11m²

Á. SERV.

11,97m²

TERRAÇO

PLANTA BAIXA TÉRREO GRUPO CD

25

ESCALA 1:75

6,11m²

Á. SERV.

14/24

B

14/24

B

6,96m² 6,96m²

10,24m²

TERRAÇO

10,24m²

TERRAÇO

2,21m²

HALL

20,64m²

QUARTO 01

2,76m²

BWC 01

2,76m²

BWC 01

11,97m²

QUARTO 01

12,25m²

QUARTO 02

5,28m²

BWC 02

13,66m²

QUARTO 03

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR GRUPO CD

26

ESCALA 1:75

14/24

B

14/24

B

12,25m²

TERRAÇO

i = 8% i = 8%

2,76m²

BWC 

2,21m²

HALL

SERVIÇO

ACESSO

SERVIÇO

ACESSO

QUADRO DE ESQUADRIAS - GRUPO GEMINADO CD - JANELAS
CÓD. QTD. LARG. ALTURA PEIT. MATERIAL

J01 02 2.20m 2.36m ---

J02 02 1.50m 0.40m 1.10m

J03 02 2.20m 0.27m 2.09m MADEIRA MACIÇA

J04 04 3.37m 2.36m ---

J05 02 .80m 1.60m 0.50m

J06 04 1.00m 0.65m 1.45m

J07 04 1.10m 1.96m 0.50m VIDRO LAMINADO

J08 02 2.02m 2.36m --- MADEIRA MACIÇA

QUADRO DE ESQUADRIAS - GRUPO GEMINADO CD - PORTAS
CÓD. QTD. LARG. ALTURA MATERIAL

P01 03 3.37m 2.36m

P02 02 3.40m 2.36m MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

P03 05 0.80m 2.10m MADEIRA LAMINADA

P04 04 0.80m 2.10m MADEIRA MACIÇA 

P05 05 0.70m 2.10m MADEIRA LAMINADA

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

J09 02 1.05m 2.36m ---

J10 10 3.40m 0.27m 2.09m

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

VIDRO LAMINADO

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

MADEIRA MACIÇA 

MADEIRA MACIÇA 

MADEIRA MACIÇA

MADEIRA MACIÇA

TIPO

TIPO

CORRER/ TABICÃO

GIRO

GIRO/ TABICÃO

GIRO

CORRER/ TABICÃO

CORRER/ TABICÃO

CORRER

FIXA/ TABICÃO

CORRER/ FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

PIVOTANTE

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

P01 P01

P02

P03

P04

P05

P01

P02

P04

P05

J01

J02

P04
P04

J05

J07

J10

J10

J01

J02

J07

J10

J10

P03

P05

P05

P03

P03

P05

J03

J04

J04

J07

J10

J10

J03

J04

J04

J05

J07

J10

J04

P03

J10

J10

7,68m²

COZINHA

7,68m²

COZINHA

19,06m²

ESTAR/JANTAR

P06J11

J11 02 1.16m 2.37m MADEIRA MACIÇA/VIDRO LAMINADO FIXA---

P06 02 2.10m 2.37m CORRERMADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMINADO

P06 J11

1

2

3

4

5

6
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1
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sobe sobe
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5
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8
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12

13
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15

desce desce

MOCK UP 

SEM ESCALA DEFINIDA

GRUPO BB GRUPO CD GRUPO AE

Volumes subtraídos

B
C A

B

D

E

Volumes subtraídos Volumes subtraídos

GRUPO GEMINADO CD

ACESSO 

PRINCIPAL

ACESSO 

PRINCIPAL

ÁREA PERMEÁVEL ÁREA PERMEÁVEL

J10



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Cortes e fachadas do grupo CD

Prancha

08/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

CORTE BB DO GRUPO CD

29

ESCALA 1:75

CORTE AA DO GRUPO CD

28

ESCALA 1:75

QUARTO 01

TERRAÇO

SALAS/ COZINHA ESCRITÓRIO

QUARTO 01 TERRAÇO 

QUARTO 01 QUARTO 02

SALAS/ COZINHA

TERRAÇO

+ 0,1765

TERRAÇO

LAJE TÉCNICA

FACHADA POSTERIOR DO GRUPO CD

31

ESCALA 1:75

FACHADA FRONTAL DO GRUPO CD

30

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL DIREITA DO GRUPO CD

33

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL ESQUERDA DO GRUPO CD

32

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

TERRAÇO

GRUPO BB GRUPO CD GRUPO AE

Volumes subtraídos

B
C A

B

D

E

Volumes subtraídos Volumes subtraídos

VISTA FRONTAL
VISTA POSTERIOR



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Plantas baixas e de cobertura do grupo AE

Prancha

09/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

PLANTA DE COBERTURA GRUPO AE

36

ESCALA 1:75

11,97m²

ESCRITÓRIO 

6,11m²

Á. SERV.

11,97m²

TERRAÇO

PLANTA BAIXA TÉRREO GRUPO AE

34

ESCALA 1:75

6,11m²

Á. SERV.

6,96m² 6,96m²

2,76m²

BWC 

2,11m²

HALL

12,25m²

QUARTO 02

5,50m²

BWC 02

13,66m²

QUARTO 03

11,97m²

QUARTO 01

2,76m²

BWC 01

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR GRUPO AE

35

ESCALA 1:75

12,25m²

QUARTO 01

5,28m²

BWC 02

13,66m²

QUARTO 02

2,76m²

BWC 01

TERRAÇO

i = 8% i = 8%

2,76m²

BWC 

2,11m²

HALL

SERVIÇO

ACESSO

SERVIÇO

ACESSO

QUADRO DE ESQUADRIAS - GRUPO GEMINADO AE - JANELAS

CÓD. QTD. LARG. ALTURA PEIT. MATERIAL

J01 02 2.20m 2.36m ---

J02 02 1.50m 0.40m 1.10m

J03 02 2.20m 0.27m 2.09m MADEIRA MACIÇA

J04 03 3.37m 2.36m ---

J05 02 .80m 1.60m 0.50m

J06 04 1.00m 0.65m 1.45m

J07 04 1.10m 1.96m 0.50m VIDRO LAMINADO

J08 02 2.02m 2.36m --- MADEIRA MACIÇA

QUADRO DE ESQUADRIAS - GRUPO GEMINADO AE - PORTAS

CÓD. QTD. LARG. ALTURA MATERIAL

P01 03 3.37m 2.36m

P02 02 3.40m 2.36m MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

P03 06 0.80m 2.10m MADEIRA LAMINADA

P04 04 0.80m 2.10m MADEIRA MACIÇA 

P05 06 0.70m 2.10m MADEIRA LAMINADA

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

J09 02 1.05m 2.36m ---

J10 10 3.40m 0.27m 2.09m

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

VIDRO LAMINADO

MADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMIN.

MADEIRA MACIÇA 

MADEIRA MACIÇA 

MADEIRA MACIÇA

MADEIRA MACIÇA

TIPO

TIPO

CORRER/ TABICÃO

GIRO

GIRO/ TABICÃO

GIRO

CORRER/ TABICÃO

CORRER/ TABICÃO

CORRER

FIXA/ TABICÃO

CORRER/ FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

PIVOTANTE

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

FIXA/ TABICÃO

P01 P01

P02

P03

P04

P05

P01

P02

P04

P05

J01

J02

P04
P04

J05

J07

J10

J10

J01

J02

J07

J10

J10

P05

P03

P03

P03

P05

P05

P03

P03

P05

J03

J04

J04

J05

J07

J10

J03

J04

J07

J10

J10J10

19,06m²

ESTAR/JANTAR

COZINHA

7,68m²

COZINHA

7,68m²

19,06m²

ESTAR/JANTAR

J11
J12

J11 02 1.16m 2.37m MADEIRA MACIÇA/VIDRO LAMINADO FIXA

J12 01 2,10m 2.37m MADEIRA MACIÇA FIXA/CORRER

---

---

P06 01 2.10m 2.37m CORRERMADEIRA MACIÇA E VIDRO LAMINADO

J11 P06

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

sobe sobe

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

15

12

13

14

15

desce desce

MOCK UP 

SEM ESCALA DEFINIDA

GRUPO BB GRUPO CD GRUPO AE

Volumes subtraídos

B
C A

B

D

E

Volumes subtraídos Volumes subtraídos

GRUPO GEMINADO AE

ACESSO 

PRINCIPAL

ACESSO 

PRINCIPAL

ÁREA PERMEÁVEL ÁREA PERMEÁVEL

J04 J04

J10
J10



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Cortes e fachadas do grupo AE

Prancha

10/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

CORTE BB DO GRUPO AE

38

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71 

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

BWC 01

BWC 

LAJE TÉCNICA

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

PERGOL. SALAS/ COZINHA

BWC 02 

CORTE AA DO GRUPO AE

37

ESCALA 1:75

TERRAÇO

PERGOL.SALAS/ COZINHA

BWC 02 

FACHADA POSTERIOR DO GRUPO AE

40

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

FACHADA FRONTAL DO GRUPO AE

39

ESCALA 1:75

+ 0,1915

PAV. TÉRREO

+ 2,95

PAV. SUPERIOR

+ 5,71

LAJE COBERTURA

+ 0,00

TERRENO

+ 0,1765

PAV. TERRAÇO

FACHADA LATERAL DIREITA DO GRUPO AE

42

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL ESQUERDA DO GRUPO AE

41

ESCALA 1:75

GRUPO BB GRUPO CD GRUPO AE

Volumes subtraídos

B
C A

B

D

E

Volumes subtraídos Volumes subtraídos

VISTA FRONTAL
VISTA POSTERIOR



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Plantas, cortes e fachadas da guarita e do salão de festas

Prancha

11/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

PLANTA BAIXA - SALÃO DE FESTAS

43

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - GUARITA

51

ESCALA 1:75

PLANTA DE COBERTURA - SALÃO DE FESTAS

44

ESCALA 1:75

SALÃO DE FESTAS

CORTE AA

45

ESCALA 1:75

CORTE BB

46

ESCALA 1:75

CORTE BB

54

ESCALA 1:75

CORTE AA

53

ESCALA 1:75

FACHADA POSTERIOR

47

ESCALA 1:75

FACHADA FRONTAL

48

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL DIREITA

55

ESCALA 1:75

FACHADA FRONTAL

56

ESCALA 1:75

+ 36,00

ÁREA DE LAZER

+ 36,00

TERRENO

GUARITA

21,20m²

VEST. FEM.

45,43m²

SALÃO DE FESTAS

PLANTA COBERTURA - GUARITA

52

ESCALA 1:75

5,85m²

COPA

4,12m²

VEST. MASC.

3,71m²

SERV.

6,33m²

GUARITA

4,21m²

HALL

FACHADA LATERAL ESQUERDA

58

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL DIREITA

50

ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL ESQUERDA

49

ESCALA 1:75

FACHADA POSTERIOR

57

ESCALA 1:75

2,55m²

BWC FEM.

+ 36,00

ÁREA DE LAZER

+ 36,00

ÁREA DE LAZER

+ 36,00

ÁREA DE LAZER

+ 36,00

ÁREA DE LAZER

+ 36,015

SALÃO DE FESTAS

+ 36,015

SALÃO DE FESTAS

+36.015

+36.60+36.015

+36.015

+36.00

+ 36,015

BWC MASC.

+ 36,015

BWC FEM.

+ 36,015

DEP.

+36.015

+36.015

+36.015

+ 36,015

VEST. FEM.

+ 36,015

BWC FEM.

+ 36,00

TERRENO

+ 36,00

TERRENO

+ 36,00

TERRENO

+ 36,00

TERRENO

+ 36,00

TERRENO

+ 36,015

COPA

s
o

b
e

1 2 3 4

+ 36,015

VEST. MASC.



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

D5 - Detalhes painéis volantes (casa tipo A) e D6

Prancha

12/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

ESCALA 1:25

Á. SERV.

ACESSO 

PRINCIPAL

TERRAÇO

Observação: recomenda-se que o sistema de correr seja motorizado no pav. superior

PLANTA BAIXA - PAINÉIS DA FACHADA FRONTAL PAV. SUPERIOR

ESCALA 1:25

VISTA A

ESCALA 1:25

TERRAÇO

CORTE AA PANÉIS

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25

Á. SERV.

VISTA B

ESCALA 1:25

D6 - DETALHE ESQUADRIA TABICÃO

66

ESCALA 1:5

61 62 65

64

60

59
63

ESCRITÓRIO

SALA DE ESTAR

QUARTO 01

QUARTO 02

PLANTA BAIXA - PAINÉIS DA FACHADA FRONTAL PAV. TÉRREO

D5 - Detalhes painéis volantes (casa tipo A) e D6

PLANTA BAIXA - PAINÉIS DA FACHADA POSTERIOR PAV. TÉRREO

PLANTA BAIXA - PAINÉIS DA FACHADA POSTERIOR PAV. SUPERIOR

ACESSO 

SERVIÇO

VAZIO
VAZIO



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Detalhamento do muro

Prancha

13/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

VISTA EXTERNA - MURO

68

ESCALA 1:25

PLANTA BAIXA - MÓDULO DO MURO

67

ESCALA 1:25

VISTA FRONTAL

D7 - DETALHE DE FIXAÇÃO DA GRELHA METÁLICA

72

ESCALA 1:5

VISTA SUPERIOR

CORTE AA MURO

70

ESCALA 1:25

13/14

B

CORTE BB MURO

71

ESCALA 1:25

VISTA INTERNA (JARDINEIRA)

69

ESCALA 1:25

VISTA EXTERNA - MURO

VISTA INTERNA - MURO



Orientador Co-orientador

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso Professor Dr. Marcelo Tinoco

SOBRE FORMAS E PROCESSOS

Endereço do empreendimento

Avenida Odilon Gomes de Lima, Capim Macio

Conteúdo

Modelos tridimensionais: condomínio e edificações

Prancha

14/14

Data

fevereiro/ 2014

Escala 

INDICADAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROJETO DE UM CONDOMÍNIO DE CASAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DA GRAMÁTICA DA FORMA

MARIANA PIRES GURGEL CALDAS

MURO - ENTRADA PEDESTRES - GUARITA

ÁREA DE LAZER

ÁREA VERDE CENTRAL 

CASAS - FACHADA POSTERIOR (GARAGENS) E FACHADA FRONTAL (CASA CD)

CONDOMÍNIO INSERIDO EM SEU CONTEXTO URBANO

GRUPO BB

VISTA DO GRUPO " EXPLODIDO" 

VEGETAÇÃO ENTRE AS CASAS
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