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BEZERRA JÚNIOR, Francisco da Rocha. HABITAÇÃO SOCIAL EVOLUTIVA: 

Estratégias de flexibilidade para elaboração de projetos de habitação de interesse social. Uma 

proposta para Mãe Luiza/Natal-RN. 2016. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) 

– Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2016. 

RESUMO 

 

Nos últimos anos, a política habitacional no país tem se caracterizado por um modelo de 

intervenção marcado pela questionável qualidade arquitetônica e urbanística da habitação 

social, sobremaneira, voltada às populações da baixa renda. Desde o lançamento do Programa 

Minha Casa Minha Vida – PMCMV -, em 2009, as principais críticas a este modelo de 

Programa Habitacional, recaem, sobretudo, no que se refere às soluções apresentadas nos 

projetos desenvolvidos para habitação de interesse social, uma vez que não refletem as 

necessidades dos diversos perfis de usuários, tão pouco consideram as transformações na 

estrutura familiar ocorridas ao longo do tempo. Como desenvolver projetos para habitação de 

interesse social que atendam às necessidades programáticas e a dinâmica dos diferentes tipos 

de usuários? Nesse sentido, o presente trabalho se insere no tema da Arquitetura da Habitação 

de Interesse Social, tendo como objetivo geral elaborar um projeto de habitação de interesse 

social, utilizando estratégias de flexibilidade, apresentando como universo de estudo o bairro 

de Mãe Luiza, localizado no município de Natal/RN. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, abordando o conceito de flexibilidade aplicado ao projeto da habitação social, 

como forma de construir um referencial teórico sobre o assunto; elaboração de estudos de 

referência de projetos de habitação que utilizam estratégias e técnicas construtivas aplicadas à 

flexibilidade programática e funcional do edifício; identificação do perfil e demandas dos 

usuários atendidos pelo PMCMV, por meio do banco de dados da SEHARPE; análise dos 

condicionantes projetuais necessários à elaboração da proposta arquitetônica; e o 

desenvolvimento de diferentes tipologias habitacionais e tipos de estratégias de flexibilidade 

relacionadas com espaços coletivos e de sociabilidade. 

 

Palavras-chave: Habitação Social, Flexibilidade, Residência Mulfamiliar, Arquitetura 

moderna e contemporânea; Arranjos familiares contemporâneos.  
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strategies for the development of social interest housing projects. A proposal to Mae Luiza / 

Natal-RN 2016. Thesis (MA), Graduate Program of Architecture and Urban Planning, Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN). Natal, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

In the last years, the housing policy in Brazil has been characterized by an intervention model 

marked by questionable architectural and urban quality of social housing, especially, when 

directed to low-income populations. Since the launch of the program named “Minha Casa 

Minha Vida”- PMCMV in 2009, the main criticism to this model housing program are, 

especially, regarding to the solutions presented in projects developed for social housing, since 

it does not consider the needs of several user profiles, neither consider the changes in family 

structure that have occurred over time. How to develop projects for social housing that attend 

programmatic needs and dynamics of different types of users? Therefore, this work adresses 

the issue of social housing architecture, and aims the development of a social housing project, 

using flexible strategies, presenting as study universe the neighborhood named “Mãe Luiza” 

located in the city of Natal / RN. For such purpose, a literature survey was made addressing the 

concept of flexibility applied to social housing project as a way to build a theoretical 

background on the subject; development of reference studies of housing projects that use 

strategies and construction techniques applied to programmatic and functional flexibility of the 

building; identify the profile and demands of users served by PMCMV through the SEHARPE 

database; analysis of projective conditions necessary for the preparation of the architectural 

proposal; and the development of different housing typologies and types of flexibility strategies 

related to collectivity and sociability spaces. 

 

 

 

Keywords: Social Housing, Flexibility, Mulfamiliar residence, modern and contemporary 

architecture, contemporary family arrangements. 
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INTRODUÇÃO 

A produção habitacional, cada dia mais, se encontra materializada por meio dos interesses do 

mercado imobiliário, ignorando as necessidades e os anseios dos diferentes usuários, 

produzindo habitações com espaços pré-estabelecidos e padronizados, tendo, muitas vezes, 

como justificativa o fator econômico. Nesse sentido, muitas vezes, cabe a responsabilidade ao 

arquiteto em repensar a habitação, sobretudo a de interesse social, para essa nova sociedade 

contemporânea, de forma a possibilitar novos usos e funções para o edifício a partir do uso de 

estratégias de flexibilidade, fazendo com que aumente a vida útil da edificação, a satisfação do 

usuário e seu tempo de permanência no imóvel. 

 

Segundo Liziane de Oliveira Jorge (2012), as construtoras e incorporadoras, ao promoverem 

mudanças nas habitações, é uma ousadia e um risco desnecessário, uma vez que o objetivo é 

garantir a comercialização do produto. Entretanto, para a habitação de interesse social é 

importante que a edificação apresente condições para um maior tempo de permanência do 

usuário e, consequentemente, uma maior relação com o lugar, evitando assim, mudança para 

outras áreas e mais investimentos por parte dos Gestores Públicos na produção de novas 

habitações. 

 

Ressalta-se ainda a importância da localização para implantação das habitações, principalmente 

no que se refere à contabilização dos custos de infraestrutura para produção de novas moradias 

em áreas periféricas da cidade, onde não há a presença de uma infraestrutura básica de apoio à 

população, ocasionando a não satisfação e atendimento as necessidades dos ocupantes. 

 

A busca por uma arquitetura flexível que consiga algumas alternativas capazes de melhorar a 

relação entre os usuários e a edificação, respondendo as necessidades e demandas dos diferentes 

usuários, tornou-se uma meta para alguns arquitetos contemporâneos que estudam novas 

soluções de utilização desprogramada do espaço (JORGE, 2012). 

 

Verifica-se que, apesar de existir diversos estudos voltados para o tema Arquitetura da 

Habitação de Interesse Social, pouco ainda se trabalha a flexibilidade espacial como estratégia 

projetual para habitações de interesse social. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral elaborar um projeto para habitação 

de interesse social, utilizando de estratégias de flexibilidade. Para tanto, os seguintes objetivos 

específicos foram considerados: 
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 Implantar estratégias de flexibilidade que permitam a maximização da utilização 

dos espaços e multiplicidade de usos; 

 Desenvolver análise urbana da área de estudo, a fim de identificar características 

culturais importantes na definição do partido arquitetônico do conjunto residencial;  

 Elaborar uma unidade habitacional que possibilite uma programação arquitetônica 

que atenda aos diferentes perfis e demandas dos usuários para programas de 

habitação de interesse social na faixa de renda de 0 – 3 salários míninos; 

 Pesquisar tipologias de habitação de interesse social e sua relação com espaços de 

sociabilidade.  

 

O trabalho apresenta como universo de estudo o bairro Mãe Luiza, localizado na Região 

Administrativa Leste do município de Natal, próximo ao Oceano Atlântico. Limita-se com os 

bairros de Areia Preta e Petrópolis, e entre duas Zonas de Proteção Ambiental, a ZPA-10 e a 

ZPA-2 (ambas em complexo dunar), caracterizando-se como uma área ambientalmente frágil, 

sofrendo forte pressão e constante risco de invasão. O bairro foi criado pela Lei nº 794 de 23 

de Janeiro de 1958, sendo posteriormente sua área transformada em Área Especial de Interesse 

Social – AEIS, pela Lei nº. 4.663, de 31 de julho de 1995, publicada no Diário Oficial do Estado 

em 02 de agosto de 1995.  

As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS são assentamentos habitacionais espontâneos, 

instituídos na década de 1990, apresentando normas urbanísticas diferenciadas para integrá-las 

à estrutura urbana e fomentar a sua regularização jurídica. Segundo o artigo 6º do Plano Diretor 

de Natal: 

 
VII - Áreas especiais de interesse social (AEIS) - se configuram a partir da 

dimensão socioeconômica e cultural da população, com renda familiar 

predominante de até 3 (Três) salários - mínimos, definida pela Mancha de 

Interesse Social (MIS), e pelos atributos morfológicos dos assentamentos 

(NATAL, 2007, Art. 6º). 

 

Atualmente, verifica-se que as habitações destinadas à população de baixa renda, 

independentemente do agente promotor, dos mecanismos adotados para a sua produção e das 

formas de acesso à moradia, continuam necessitando, em menor ou maior escala, de realizações 

concretas que levem a melhorias do desempenho funcional, visando o atendimento às 

necessidades dos moradores e, até mesmo, à satisfação destes no contexto da qualidade de vida 

urbana (ROMERO; ORNSTEIN, 2003).  
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Além disso, a padronização dos conjuntos habitacionais brasileiros torna as habitações 

impessoais, o que impossibilita o estabelecimento de relações entre o usuário e a edificação 

Carolina Palermo Szücs (1998); Ana Lúcia R. C. Silveira; Daniela Q. Ramos, (2000 apud 

MARROQUIM; BARBIRATO, 2007). Quando não há harmonia na relação ambiente-usuário, 

a tendência natural é que o usuário modifique o ambiente, adaptando-o à sua proposta, o que 

nem sempre é possível, haja vista questões de ordem técnica, econômica e outras, acarretando-

lhe prejuízos em diversos níveis (G. R Meira; J. Y. R Santos, 1998 apud MARROQUIM; 

BARBIRATO, 2007).  

 

Verifica-se que as Habitações de Interesse Social (HIS) construídas no Brasil são, 

frequentemente, modificadas por seus moradores, entre outros aspectos, por motivos de caráter 

funcional, simbólico ou econômico. Essas modificações quase sempre evidenciam a falta de 

sintonia entre o projeto arquitetônico original e as respostas às necessidades de seus usuários. 

O problema constatado é que, na maioria dos casos, as modificações impactam negativamente 

na funcionalidade e na habitabilidade dessas habitações, em especial com respeito ao conforto 

ambiental resultante. 

 

Nesse sentido, verifica-se a importância de se pensar em projetos de habitação de interesse 

social voltados para atender essa demanda local, conforme estabelecido na política de habitação 

de Natal para as Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS –, com intervenções estruturantes 

fundiárias, socioeconômicas e urbanísticas, nas quais deverão ser incluídas e associadas às 

intervenções para erradicação das situações de risco. 

 

Ao se buscar a realização do trabalho, foram realizados alguns procedimentos metodológicos 

para a elaboração do projeto em questão. Inicialmente, como forma de identificar e especificar 

os tipos de estratégias de flexibilidade utilizadas na habitação, em especial a de interesse social, 

foi feita uma contextualização do tema da dissertação e a construção de um referencial teórico 

com os conceitos utilizados, classificação e identificação dos tipos de estratégias de 

flexibilidade, bem como a definição dos procedimentos e levantamento teórico metodológico, 

por meio do levantamento bibliográfico obtido em artigos, livros, trabalhos finais de graduação, 

teses de mestrado e doutorado com tema relacionado à habitação e flexibilidade. 
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Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata do primeiro 

referencial teórico-conceitual pertinente aos diversos conceitos empregados à flexibilidade na 

arquitetura habitacional e, num segundo momento, apresenta diferentes estratégias de 

flexibilidade, organizadas em categorias distintas, aplicadas às edificações residenciais. 

 

O segundo capítulo, corresponde ao segundo referencial teórico-conceitual trabalhado, 

abordando a produção habitacional, principalmente os relacionados à habitação de interesse 

social, e aos aspectos a ela relacionados como os novos arranjos familiares. Nesse sentido, é 

apresentada uma breve contextualização da produção e política habitacional de interesse social 

desenvolvida no Brasil e em Natal, como também compreender os novos arranjos familiares 

voltados para essa tipologia habitacional, fazendo uma reflexão sobre o modelo habitacional 

desenvolvido e sua relação com os usuários beneficiados. 

 

No terceiro capítulo, é abordado os primeiros condicionantes projetuais, apresentando um 

panorama geral da área de intervenção e seu processo de formação e ocupação, uma análise da 

tipologia do elemento construído, a infraestrutura e equipamentos urbanos de apoio localizados 

no entorno da área objeto de intervenção, as questões relativas às áreas verdes e aos aspectos 

físicos e bioclimáticos locais e, por fim, os instrumentos legais e normativos que possam rebater 

direta e indiretamente nas decisões de projeto. 

 

O quarto capítulo é dividido em dois momentos: o primeiro referente às primeiras ideias e 

pensamentos da proposta, com base no que foi apreendido do referencial teórico-conceitual e 

dos condicionantes projetuais, com a formação do conceito, o programa arquitetônico e o 

processo de concepção e evolução da proposta até a etapa do estudo preliminar. O segundo 

momento corresponde à proposta arquitetônica, com o detalhamento da implantação, as áreas 

de convivência, lazer e equipamentos de apoio, as tipologias residenciais, assim como os 

materiais empregados e condições de conforto das unidades. 

 

No quinto capítulo, são apresentadas as estratégias de flexibilidade abordadas para os modelos 

tipológicos propostos, demonstrados a partir de diferentes arranjos espaciais e de 

famílias/ocupantes, assim como a utilização de estratégias voltadas ao emprego e renda dos 

usuários. 
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Por último, chegam-se às considerações finais do trabalho, no qual, são apresentados os 

obstáculos que foram enfrentados no decorrer da pesquisa, os resultados gerais alcançados e os 

apontamentos para futuros trabalhos relacionados ao tema. 

 

Os elementos Pós-textuais deste Volume 01 são compostos das referências bibliográficas e 

dos apêndices. 

 

No Volume 02 do presente trabalho estão contidas 12 pranchas de projeto, assim 

sequenciadas: 

 

Prancha 01: Planta de situação, locação e cobertura; 

Prancha 02: Implantação Pavimento Térreo; 

Prancha 03: Implantação Pavimento Superior; 

Prancha 04: Planta Baixa – Blocos A e C; 

Prancha 05: Planta Baixa – Blocos B e D; 

Prancha 06: Cortes Longitudinais A e B; 

Prancha 07: Cortes Transversais C, D e E; 

Prancha 08: Fachadas Frontais; 

Prancha 09: Fachadas Laterais e Posterior; 

Prancha 10: Estratégias – Unidade Tipo 01; 

Prancha 11: Estratégias – Unidade Tipos 02 e 03; 

Prancha 12: Estratégias – Unidade Tipos 04 e 05. 
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1 FLEXIBILIDADE NA ARQUITETURA DA HABITAÇÃO 

 

O presente capítulo tem como objetivo tratar do primeiro referencial teórico-conceitual 

trabalhado no estudo – a flexibilidade –, sendo dividido em dois períodos. No primeiro 

momento, apresenta os diferentes conceitos relacionados ao tema flexibilidade desenvolvidas 

ao longo do tempo, principalmente, na arquitetura da habitação, com uma atenção especial ao 

final da década de 1960, quando é introduzido o conceito de Habitação Evolutiva. Em um 

segundo momento, são analisados diferentes tipos de estratégias de flexibilidade, demonstradas 

através de estudos de referência, com potencial de aplicação para a proposta em questão. 

 

4.1 CONCEITOS E TEORIAS DA FLEXIBILIDADE 

 

O tema flexibilidade, até os dias atuais, é um desafio para elaboração de projetos habitacionais, 

sobretudo devido às constantes transformações dos espaços e adaptações às novas formas de 

morar, maior autonomia, bem-estar e conforto do usuário com uma maior vida útil do edifício. 

 

A procura por essa flexibilidade nos arranjos espaciais residenciais não é novidade. As 

edificações típicas dos burgos medievais já apresentavam uma preocupação com a 

flexibilidade, proporcionada pela diferenciação de usos, com a disposição, nos andares térreos, 

dos comércios, oficinas, pequenas fábricas e serviços e nos andares superiores às residências, 

estando os usos associados ao tipo de sistema estrutural utilizado, o qual se adaptava as novas 

funções (JORGE, 2012).  

 

As casas norte-americanas do século XIX são outro exemplo, principalmente, devido a 

versatilidade de seus espaços, proporcionada pelo arranjo espacial dos ambientes e a disposição 

das portas, permitindo que o usuário determinasse a função de acordo com sua necessidade 

(FINKELSTEIN, 2009). Outro exemplo de utilização da flexibilidade são os antigos 

apartamentos parisienses, com sua disposição interna do tipo en suíte ou enfilade, com portas 

entre os ambientes em adição as portas ligando-os ao corredor interno (JORGE, 2012). Ligado 

diretamente à porta de entrada, esse tipo de arranjo possibilita uma flexibilidade devido às 

diversas funções possíveis dos ambientes. A flexibilidade também é marcante na casa 

tradicional japonesa, onde os ambientes apresentam funções diferentes com a mudança do 

mobiliário (JORGE, 2012). 
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A justificativa mais recorrente para o estudo da flexibilidade está relacionada aos novos hábitos 

e anseios individuais da nova sociedade, influenciando diretamente no habitar, envolvendo 

variadas definições: adaptabilidade, participação, polivalência, multifuncionalidade, 

elasticidade, mobilidade, evolução, etc. É importante ressaltar que, o conceito de flexibilidade 

é compreendido de várias formas, segundo diferentes autores. Conforme afirma Jorge: 

 

[...] A flexibilidade representa a superação do espaço habitacional 

automatizado e estéril, a emergência da necessidade projetual em incorporar 

um repertório que estimule a produção de arquiteturas capazes de acomodar 

esse processo de mudança, em todos os sentidos – mudanças demográficas, 

novas relações sociais, culturais e comportamentais, avanços tecnológicos, 

indeterminações (JORGE, 2012, p.40). 

 

Para Sófia Laura O. Neves (2013), o conceito de habitação flexível se relaciona à possibilidade 

do usuário realizar modificações/ajustes na edificação ao longo do tempo e de acordo com as 

reais necessidades da família em diferentes níveis (questão numérica, tecnológica, demográfica, 

ambientes e econômica). 

 

De acordo com Cristiane W. Finkelstein (2009), o desenvolvimento da flexibilidade, no início 

do século XIX, teve como principais fatores a evolução do conhecimento técnico e na nova 

forma de utilização dos materiais como, por exemplo, a estrutura metálica e o concreto armado 

possibilitando vencer grandes vãos. 

 

Com o processo de industrialização, o aumento demográfico e a separação do espaço de morar 

e trabalhar, notadamente na Europa e América, surge a necessidade de produzir novas 

habitações, utilizando métodos industriais de construção e elementos padronizados e pré-

fabricados, com o objetivo de desenvolver residências de qualidade. 

 

A Europa, após a primeira Guerra Mundial, passou por um intenso processo de reconstrução 

das cidades, com graves problemas econômicos e déficit habitacional, principalmente destinada 

às classes trabalhadoras, agravados pelo aumento populacional, impondo uma rápida mudança 

do tipo de habitação produzida até então, baseada em blocos de apartamento destinados à 

burguesia, ou moradias unifamiliares, levantando a preocupação o tema da flexibilidade. 

[…] a procura de uma forma de habitar mais livre e individual, associada à 

necessidade de limitar ao essencial tanto o espaço doméstico como os recursos 

financeiros utilizados, levou muitos arquitetos a explorar o tema da casa 

flexível. Os espaços de uso não específico, a planta livre independente da 

estrutura (Corbusier, Maison Dominó, 1914), a variação de esquemas 
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tipológicos e a possibilidade de diferentes combinações espaciais através da 

variação no afastamento dos eixos dos pilares, foram algumas das estratégias 

propostas (ABREU, Rita, apud CAETANO, 2013, p.17).  

 

Na tentativa de responder a essa problemática foram investigadas, durante o período do 

Movimento Moderna, novas formas de habitar mais livre e individual, associada à procura e às 

condições econômicas da época (NEVES, 2013). Com a aplicação de critérios mais 

racionalistas e funcionalistas, o movimento moderno, caminhou para uma concepção espacial 

que respondesse ao novo modo de vida.  

 

A arquitetura moderna, voltou-se para a problemática habitacional, tentando solucionar 

conflitos projetuais tanto de habitações multifamiliares, quanto para moradias unifamiliares, 

por meio da produção em série como forma de solucionar a escassez de recursos, trazendo à 

tona vários aportes para o desenvolvimento da arquitetura flexível, com destaque para estrutura 

independente e a planta livre trabalhada por arquitetos como Le Corbusier e Mies Van der Rohe 

(FINKELSTEIN, 2009).  

 

Essas novas concepções do espaço e da forma têm origem na arquitetura do ferro e do vidro, 

no século do XIX, sendo referidas por Frank Lloyd Wright, antes de 1900, ao tentar estabelecer 

uma linguagem coerente para os seus projetos, e em 1914 com Le Corbusier, no projeto da casa 

Domino, a partir da sua estrutura de esqueleto, com intenção de libertar o espaço das paredes 

estruturais e permitir combinações de distribuições interiores e de fachadas (CAETANO, 2013). 

 
No seguimento dessas novas concepções, em 1926, Le Corbusier, escreve Os 

cincos pontos da Nova Arquitectetura, onde refere os seus ideais para o 

Movimento Moderno. Nestes “cinco pontos” encontra-se a “planta livre”, 

conceito da teoria da arquitectura moderna, que materializa esta nova 

concepção do espaço, onde se pretende através do abandono do equilíbrio 

estático das simetrias da organização espacial das épocas passadas, o 

estabelecimento de relações interativas entre o interior e o exterior, chegando 

mesmo a não haver distinção entre ambos. Esta intenção era expressa por 

Frank Lloyd Wright afirmando que queria “destruir a caixa”, ou seja, queria 

obter uma totalidade continua. Surge assim a flexibilidade como uma 

propriedade subordinada da planta livre (NEVES, 2013, p.23). 

 

Influenciado pela cultura japonesa, no início do século XX, Frank Lloyd Wright explorou o 

conceito da planta livre, sendo um princípio ou método de organização espacial, expressa pela 

ideia de destruir a caixa, ou seja, substituir as unidades espaciais delimitadas e estáticas, 
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(B) 

utilizadas no passado, por uma totalidade contínua, estando a flexibilidade como uma 

propriedade subordinada à planta livre. 

 

O segundo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Frankfurt 

(1929), adotou o conceito de “habitação mínima” como tema de investigação para habitações 

reduzidas. Segundo Tatjana Schneider e Jeremy Till (2004 apud JORGE, 2012), o CIAM 

aparece como um momento fundamental para introdução das noções de flexibilidade, como 

respostas à redução dos padrões construtivos do início do século XX. Ainda para Schneider e 

Till (2004 apud JORGE, 2012). A flexibilidade apresenta-se como uma das muitas ferramentas 

da arquitetura moderna. 

 

Entre as diversas propostas apresentadas no CIAM, destaque para o projeto da casa Schroder, 

na Holanda em 1924 (Figura 1). De autoria de Gerrit Rietveld, o arquiteto adaptou as premissas 

da flexibilidade, por meio da planta livre, em edifícios de habitação coletiva com espaços 

mínimos (CAETANO, 2013). 

 

Figura 1: Casa Schroder, 1924 de Gerrit Rietveld – (A) Vista externa e (B) Vista interna 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.archdaily.com.br>. Acesso em: 16 de mar. 2016. 

O arquiteto Mies van der Rohe, segundo Jorge (2012), foi considerado o expoente máximo da 

“flexibilidade funcional”, com o conceito de planta-livre, geradora de um espaço universal, 

generalista, capaz de comportar programas variados e diferentes necessidades. Van der Rohe 

usou elementos estruturais simples, paredes como elementos independentes e painéis leves 

como organizador interno (JORGE, 2012). 

 

O edifício de apartamentos, Weissenhofsiedlung, em Stuttgart, Alemanha (1927) de Mies Van 

der Rohe, apresenta o conceito da planta-livre, com a possibilidade de gerar programas variados 

(A) (B) 
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e diferentes. O edifício apresenta elementos estruturais simples, a parede como elemento 

independente, a divisão interna feita por meio de painéis de madeira, sem portas, o banheiro e 

a cozinha estão localizados em compartimentos próprios, próximo à entrada do apartamento, 

liberando um espaço aproximadamente quadrado (9x8) para a distribuição dos demais 

cômodos, considerado um dos mais representativos conjuntos de edifícios da arquitetura 

moderna. No caso de Hertzberger, a residência é “feita” pelo próprio usuário, onde foi entregue 

o suporte base destinada às suas intervenções. Mies Van der Rohe propôs tal artifício projetual, 

anteriormente executado na Exposição Weissenhofsiedlung, em 1927, não sendo um tipo de 

flexibilidade muito encontrado nos edifícios residenciais (Figura 2). 

 

Figura 2: Planta do Edifício Mies Van der Rohe 

 

Fonte: Disponível em: <http://historia1-weissenhof.blogspot.com.br>. Acesso em: 20 de fev. 2016. 
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Outro destaque foi Frank Lloyd Wright (1869-1959), conhecido pela inovação da fluidez do 

espaço interno (Figura 3). No projeto do edifício Larkin, prédio comercial com galeria com 

escritórios abertos, ele desenvolveu uma solução inovadora para os serviços mecânicos com a 

integração dos dutos a partir de torres de serviços nos quatro cantos do edifício. Outros projetos 

de destaque foram às casas da pradaria, as Prairie Houses, onde foi dada unidade aos ambientes 

e relação com o exterior com a redução de paredes divisórias, tornando os ambientes mais 

fluidos. 

 

Figura 3: Planta baixa 2° pavimento edifício Larkin de Frank Lloyd Wright, com destaque 

para as torres de serviço. 

 

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikiarquitectura.com>. Acesso em: 20 de fev. 2016. 
 

Com o rompimento da tradição clássica da mimese, a arquitetura moderna, deixa de conceber 

projetos por meio de modelos pré-estabelecidos. Segundo Finkelstein (2009), foi o movimento 

arquitetônico que mais criou possibilidades de aplicação dos conceitos de arquitetura flexível, 

sobretudo pela independência dos elementos que compõem o projeto. Os primeiros projetos 

com a preocupação de tornar o edifício mais flexível foram os destinados a escritórios, como 

exemplo o Lever House (1952) e Seagram (1958), tendo em comum a planta livre e o núcleo 

de serviços internos (FINKELSTEIN, 2009). 
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Os anos 1960 foram marcados por um incentivo à reflexão, por parte da categoria de 

profissionais, sobre os modelos até então produzidos, investigando novas soluções mais 

flexíveis, principalmente na Holanda e França. Segundo Rosana Rita Folz (2008 apud JORGE, 

2012) o conceito desenvolvido nessa década restringe-se à concepção de um espaço vazio que 

seria posteriormente definido pelo usuário, respeitando as necessidades e desejos. 

 

Algumas experiências foram positivas, principalmente na França e Suécia, mas nunca com 

resultados desejados, uma vez que apenas os primeiros moradores eram beneficiados pelas 

plantas flexíveis, não sendo clara a responsabilidade das mudanças necessárias para os 

moradores subsequentes (questão financeira) e as dificuldades técnicas e operacionais, uma vez 

que eram habitações sociais de agência governamental (DIGIACOMO, 2004).  

 

Nicolaas John Habraken, nos anos de 1960, publicou o livro “Suportes: uma Alternativa para a 

Habitação em Massa”, que defendia suas ideias de flexibilidade, reinterpretando o conceito 

empregado e definido pelos arquitetos modernistas, com destaque para o envolvimento do 

usuário no projeto. Segundo Habraken (1970), o edifício residencial deve ser separado em duas 

partes principais, “o suporte estrutural”, onde se encontra a infraestrutura e o serviço comum a 

todos os usuários e as “unidades descartáveis”, “infil”, ou o “conteúdo”, correspondente à 

parcela da unidade habitacional de responsabilidade do morador, sendo as mudanças de acordo 

com suas necessidades e estilo de vida (DIGIACOMO, 2004). 

 

A grande contribuição desse período foi a variedade de plantas e fachadas desenvolvidas, 

entretanto, mantendo os mesmos problemas apresentados anteriormente, uma vez que a 

tecnologia existente não era capaz de solucionar as problemáticas, em especial as estruturais. 

Com o passar do tempo e o avanço tecnológico, esses conflitos foram sendo minimizados, 

principalmente em edifícios comerciais, com a presença de elementos de circulação, sanitários 

e shafts fixos, além de pisos flutuantes e tubulações sanitárias flexíveis permitindo o retorno da 

planta livre. 

 

Os anos 1970 foram marcados por críticas sobre a flexibilidade na habitação contemporânea, 

principalmente, devido o processo para obtenção da flexibilidade através do mecanicismo, com 

o uso de divisórias, acústica e identidade dos espaços (TRAMONTANO, 1998 apud, 

DIGIACOMO, 2004).  
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Hertzberger (1999) foi um dos críticos desse modelo de flexibilidade mecanicista. Ele acredita 

que se os espaços não apresentam função definida, seus usuários podem usá-los livremente, 

sem que se percam a identidade. 

Os edifícios e as cidades devem ter a capacidade de se adaptar à diversidade e 

à mudança e também conservar a sua identidade [...] O essencial, portanto, é 

chegar a uma arquitetura que, quando os usuários decidirem dar-lhe um uso 

diferente do que foi originalmente concebido pelo arquiteto, não seja 

perturbado a ponto de perder a sua identidade. Para dizê-lo mais contundente: 

a arquitetura deveria oferecer um incentivo para que os usuários a 

influenciassem sempre que possível, não apenas para reforçar a sua 

identidade, mas especialmente para reafirmar a identidade de seus usuários. 

(HERTZBERGER, 1999, p. 148). 

 

Destaca-se ainda, no final da década de 1970, o conceito de “obra aberta” no habitat, defendida 

por Nuno Portas, numa perspectiva evolutiva, sendo influenciado pelas teorias defendidas por 

Charles Abrams, John Turner e Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que defendiam a 

autoconstrução, a administração e a gestão local de recursos. O arquiteto Nuno Portas 

preocupou-se com os fundamentos para uma solução flexível que acompanharia a evolução da 

cidade como proposta no concurso da vivenda PREVI, em Lima. 

 

Os autores serviram de referência na elaboração do conceito empregado por Nuno Portas, 

desenvolvido em conjunto com o arquiteto Francisco Silva Dias, sobre o processo da Habitação 

Evolutiva conhecida como a terceira vertente que teve, como resultado de investigação 

“Tipologias de Edifícios – Habitação Evolutiva – Princípios e critérios de projetos”, tendo como 

base Colóquio Sobre Política e Habitação, organizado pelo MOP, Ministério das Obras 

Públicas, em 1969 (CARVALHO, 2012). 

 

Segundo os arquitetos Nuno Portas e Silva Dias (1972 apud CARVALHO, 2012, p. 203), em 

seu estudo “Relatório Habitação Evolutiva”, a principal característica da habitação evolutiva é: 

 

[...]construir um sistema, baseado em regras simples de projecto e execução, 

capaz de assegurar uma primeira fase de instalação, mas concebido por forma 

tal que não impeça a evolução qualitativa do ambiente da casa e dos níveis de 

áreas, a par e passo com a evolução sócio-cultural dos habitantes.  

 

Esta ideia de continuidade da própria obra ao longo do tempo foi fundamentada no conceito de 

“Obra Aberta” desenvolvido por Umberto Eco, sendo um método que conferia um melhor nível 

de adequação no decorrer do tempo. Nesse sentido, segundo Mariana M. R. Rodrigues Carvalho 
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(2012, p. 203), “parte-se para uma ideologia de relação entre a obra e intérprete-habitante, 

auferindo à ‘casa’ um carácter evolutivo. Isto significa que uma obra aberta seria uma obra em 

movimento”. Nuno e Dias (1972, apud CARVALHO, 2012, p. 205) destacam a relação espaço-

tempo como uma das principais dificuldades a ser ultrapassada na adequação e flexibilidade. 

 

No limite, poderíamos antever que o conteúdo desta forma aberta proviria não 

já de um uso específico mas da própria flexibilidade à variação, à 

transformação dos usos – da capacidade de resistência à sua própria 

probabilidade de obsolescência. 

 

Nuno Portas e Silva Dias reconhecem que a ausência de recursos financeiros para aquisição de 

terrenos urbanizados a baixo custo e a falta de instrumentos eficazes de ocupação e gestão do 

solo, fez com que grande parte das famílias se encontrasse em habitações precárias e construídas 

pelos próprios usuários. Os arquitetos portugueses acreditavam que a forma mais correta para 

solucionar esse problema era fornecer um lote em um local servido por uma infraestrutura 

básica, condições de higiene e transporte, sendo a integração urbana uma solução em habitação 

evolutiva apresentando pelo menos duas medidas possíveis “(...) uma de natureza funcional, 

relativa ao comportamento econômico e social da população, outra de natureza visual, ou 

melhor, espacial, relativa à imagem do bairro e à sua relação morfológica com a cidade” 

(PORTAS; DIAS, 1972, apud NEVES, 2013, p. 30). 

 

Nesse sentido, os arquitetos desenvolveram uma “fórmula” que explicava todo o processo, 

iniciando no desenho da malha urbana e terminando no sistema construtivo utilizado, 

considerando a necessidade de melhorias progressivas da casa. Todos os fatores relacionados à 

alteração ou expansão da habitação deveriam ser solucionados na etapa do projeto urbano 

(CARVALHO, 2012). 

 

Assim, o estudo de formas para a urbanização e habitação evolutivas teria de 

buscar maior rigor, não apenas nos tipos de plantas das habitações (…) mas, 

sobretudo, nas implicações urbanas da definição da dimensão do «lote» e suas 

regras de associação (DIAS; PORTAS, apud CARVALHO, p. 207). 

 

Segundo Carvalho (2012), o processo da “Habitação Evolutiva” estava dividido em quatro 

etapas. A primeira referia-se à aquisição da área e localização dos conjuntos. Na segunda, 

definia-se a densidade do desenho urbano, a proporção entre os espaços públicos e privados; na 

terceira etapa seriam estipulados os tipos de áreas das habitações que permitissem assegurar a 

evolução. Por fim, escolheriam os processos construtivos, levando-se em consideração a 

racionalidade das operações e elementos industrializados. 
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A proposta da Habitação Evolutiva é baseada na redução dos custos destinados ao acabamento 

da casa para a aquisição e urbanização de terrenos na fase inicial do projeto, permitindo uma 

instalação imediata da comunidade.  

 

Ao considerar que um dos principais obstáculos consiste na integração desses conjuntos com a 

cidade, a estratégia estaria em elaborar um projeto de unidade habitacional que apresente níveis 

de espaço considerados satisfatórios para todos os usuários, independente do seu status. 

 

Para Nuno Portas e Silva Dias (1972 apud CARVALHO, 2012), a produção dos conjuntos 

habitacionais deveria obter uma maior rentabilidade econômica e social. Entretanto, a 

adaptação do sítio também consistia em um fator primordial, com a criação de espaços públicos 

com diferentes funcionalidades, ultrapassando a ideia de ghetto, possibilitando a integração 

desses conjuntos à cidade: “No tecido urbano assim obtido é forçoso, porém, integrar áreas que 

cubram as sucessivas necessidades de equipamento imediato de habitação e de equipamento 

ligado ao funcionamento do conjunto de cidade” (DIAS; PORTAS, 1972 apud CARVALHO, 

2012, p. 215). 

 

O equipamento de apoio surge como um dos principais personagens no processo da Habitação 

Evolutiva, uma vez que esses extensos aglomerados de habitações o tinha como um requisito 

essencial para esses conjuntos, tendo como principal desafio, identificar quais seriam as futuras 

necessidades desses usuários para esses espaços comuns. Como forma de superar essa 

dificuldade, os autores, sugerem a tipificação dos espaços com a maior e mais variada gama de 

funções, admitindo combinações que poderiam ser constantemente ajustadas conforme as 

necessidades. 

 

Na visão dos arquitetos Nuno Portas e Silva Dias, a relação da casa com o espaço público, 

consiste um dos principais instrumentos de integração, auxiliando na superação de alguns 

problemas na habitação, reforçando a criação de laços comunitários por meio do apoio e 

convívio entre os moradores. Segundo os autores, essa relação da casa-espaço público consiste 

em um instrumento de integração e de ligação, sendo um elemento unificador a ser aplicado de 

forma variada e frequente, apresentando um papel de destaque na superação de algumas 

carências na habitação, como acontece de maneira geral nesses bairros (DIAS; PORTAS, 1972 

apud CARVALHO, 2012). 
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As diferentes funcionalidades que os equipamentos públicos ofereciam para os habitantes e à 

vida comunitária, exigia que esses espaços apresentassem a maior possibilidade possível de 

ajustes. Para Nuno Portas, “os equipamentos deveriam, obrigatoriamente, ser previamente 

pensados, por forma a evoluírem em conformidade com as alterações na habitação” 

(CARVALHO, 2012, p.233). Nuno Portas ainda destaca o espaço público como parte 

indispensável da cidade e da vida dos habitantes. 

 

Com esse pensamento de definir um modelo capaz de modificar-se ao longo do tempo, atribui 

ao arquiteto uma ideia de atemporalidade, indo contra o que se tinha feito com modelos rígidos 

e finitos, até o momento. 

 

Esse pensamento projetual para investigação sobre o processo da Habitação Evolutiva, 

caracterizado pelo conceito de “obra aberta” ou “obra-casa” em contínua variação e adaptação, 

direcionou o arquiteto para uma lógica de urbanismo mais próxima do “direito à cidade”. 

 

Ressalta-se, ainda, a importância dos arquitetos na temática da flexibilidade na habitação, com 

o intuito de testar o espaço do habitat, mais especificamente a sua adaptação às alterações e 

necessidades dos diferentes grupos familiares. 

 

O final dos anos 1980 e, principalmente, os anos 1990, foram marcados pela retomada de novos 

modelos de habitações flexíveis como forma de ampliar a oferta habitacional, sendo usado ainda 

o modelo tradicional para uma família hipotética e as novas demandas espaciais e diferentes 

estilos de vida e usuários (TRAMONTANO, 1998 apud DIGIACOMO 2004).  

 

No Brasil, a produção habitacional em escala ocorreu de maneira tímida e seguindo o modelo 

de produção fabril seriada e a organização fordista, com destaque para a construção de Brasília 

na década de 1970, estimulada pelas inovações tecnológicas na construção civil (FARAH, 

1990). 

 

Com a crise que se abateu no setor da construção civil no início dos anos 1980, provocada pela 

desarticulação institucional, pela crise do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e pela 

retração do mercado, a produção em escala deixa então de existir. Nessa década, sob o impacto 

da crise e do processo de democratização do país, houve um movimento importante de 
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transformação e de reestruturação do setor passando inicialmente a atender às demandas dos 

segmentos mais altos da população. 

 

A indústria brasileira da construção, no final do período da produção em larga escala, passou a 

dar uma maior ênfase no aumento da flexibilidade, com um crescimento dos sistemas 

construtivos (BRANDÃO; HEINECK, 2007). 

 

Os primeiros anos da década de 1990, um recurso mercadológico que passou a ser adotado por 

muitas empresas de construção e incorporação, no Brasil, foi o da adoção das chamadas plantas 

flexíveis, com o objetivo de diminuir a “monotonia”, refletindo o que Herbert G. (1979) 

denominava de padronização com variabilidade. 

 

Segundo ainda Douglas Queiroz Brandão e Luiz Fernando M. Heineck (2007), na década de 

1990 era enfatizada a ideia de “acabar com a monotonia” através da padronização com 

variabilidade, como observado no lançamento de um condomínio horizontal nos arredores de 

São Paulo.  

 
Fim da monotonia – a partir de uma planta padrão de 4 dormitórios, o morador 

disporá de diferentes tipos de cobertura, varandas, janelas e revestimentos. A 

intenção é individualizar a residência adaptando-a aos desejos dos moradores 

[...]. O empreendimento pretende decretar o fim das obras uniformizadas, um 

fator que pode prejudicar os condomínios tornando-os monótonos 

visualmente (CAMARGO 1994, apud BRANDÃO; HEINECK, 2007, p.80). 

 

A ideia da “planta flexível” se difunde, na década de 1990, como recurso mercadológico sendo 

utilizada com diferentes terminologias, entretanto a flexibilidade prometida era muito limitada, 

como defende Angela Maria Gabriella Rossi (1998, p.214): 

 

No caso brasileiro, alguns apartamentos, construídos com 3 ou 4 quartos, 

puderam ser reduzidos para 2 ou 3 respectivamente, ou até os casos de 

transformação de um apartamento com sala e três quartos em um apartamento 

de sala e quarto. No entanto, se trata de um processo de apenas mudar os 

cômodos pela união ou separação de partes da moradia. Nestes casos, para que 

as mudanças internas possam ser arquitetonicamente aceitáveis, verificamos 

que o apartamento necessita ser totalmente demolidointernamente para que o 

resultado final possa ser pelo menos aceitável.  

 

 Observa-se que muitas propostas foram dadas e são pensadas, até os dias de hoje, com o 

objetivo de produzir uma arquitetura capaz de acomodar as mudanças demográficas, novas 
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relações sociais, padrões culturais, comportamentais e avanços tecnológicos. Trata-se de um 

desafio, sobretudo devido as constantes transformações dos espaços e adaptações às novas 

formas de morar, com uma maior autonomia, bem-estar e conforto do usuário, assim como 

proporcionar uma maior vida útil ao edifício. 

 

Segundo Jorge (2012), a flexibilidade contribui para minimizar as possibilidades de 

obsolescência do objeto arquitetônico, assegurando a qualidade arquitetônica residencial e 

estabelecendo a performance do edifício ao longo da vida útil da habitação. Para a autora, a 

flexibilidade é entendida como uma “condição espacial que confere ao espaço o 

desenvolvimento de diferentes atividades, tolera ironicamente funções diversificadas” 

(JORGE, 2012, p.51). 

 

A habitação deve permitir futuras modificações, garantindo a permanência do usuário na 

residência, em situação satisfatória, após a realização de alterações necessárias, no sentido de 

oferecer aos moradores a possibilidade de adequações imediatas e posteriores. 

 

Quando se trata de Habitação de Interesse Social, é fundamental que a edificação apresente uma 

vida útil prolongada, uma vez que se constitui o bem mais caro e duradouro de uma família, 

favorecendo a permanência do usuário e sua relação com o lugar, evitando a mudança e o 

investimento na produção de novas habitações por parte dos gestores públicos. Nesse sentido, 

a flexibilidade possibilita a diminuição dos investimentos, considerando o custo de vida, na 

medida em que possibilita a readequação ao uso as novas necessidades, ampliações, a rearranjos 

espaciais ou adaptações funcionais (JORGE, 2012). 

 

Muitos tipos de estratégias de flexibilidade são possíveis para garantir uma maior autonomia, 

bem-estar e conforto do usuário, assim como uma maior vida útil ao edifício. É importante 

esclarecer que existem diferentes classificações de flexibilidade empregada por diversos 

autores, sendo encontradas diversas denominações. Entretanto, para o presente trabalho foram 

estabelecidas estratégias, definidas principalmente por Liziane de Oliveira Jorge (2012), a 

serem investigadas e, posteriormente, aplicadas na elaboração do projeto de habitação de 

interesse social proposto, sendo elas: modulação, organizacional, adaptabilidade, cômodo 

autônomo, ampliação/acréscimo e fachada pluralista. 
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4.2 ESTRATÉGIAS DE FLEXIBILIDADE PARA HABITAÇÃO 

 

Neste item, serão apresentadas as diferentes estratégias de flexibilidade, acompanhadas de 

esquemas gráficos, projetos ou edificações que possam demostrar a aplicabilidade e viabilidade 

da estratégia que será posteriormente aplicada na elaboração do projeto proposto. 

 

4.3 Modulação 

 

A modulação apresenta-se como um instrumento de racionalização, padronização e 

produtividade, atuando como um agente da flexibilidade construtiva. Segundo Jorge (2012), a 

modulação compreende um sistema que coordena as dimensões e os diferentes tipos de 

componentes construtivos a uma medida de referência (módulo base ou padrão), do seu 

fracionamento ou multiplicação. 

 

Para Aguinaldo dos Santos e Agnes Pereira (2006), representa um instrumento de projeto com 

o objetivo de contribuir para qualidade da edificação, favorecendo na concepção, elaboração e 

construção. Os autores ressaltam a importância da modulação para a construção de habitação 

de interesse social em vários aspectos: 

 
[...] possibilitar a utilização de componentes industrializados com sistema de 

pré-fabricação e linhas de montagem; permitir a padronização dos 

componentes, gerando flexibilidade na colocação dos mesmos; facilitar a 

ampliação dos espaços seguindo a evolução das necessidades e condições 

financeiras dos usuários; permitir a utilização das linhas de montagem 

facilitando o planejamento e evitando re-trabalhos; tornar mais rápida a 

construção, reduzindo o tempo de mão-de-obra e consequentemente os custos 

finais (FRANCO 1998 apud SANTOS; PEREIRA, 2006, p. 12). 

 

A utilização do sistema modular não limita a expressão arquitetônica, podendo gerar habitações 

personalizadas em série, sendo o grande desafio em atingir o equilíbrio formal e o espacial, 

evitando a diversidade arquitetônica excessiva, como também a monotonia (JORGE, 2012).  

 

A modulação apresenta-se como uma ferramenta para a flexibilidade construtiva, 

principalmente, pela independência de cada um dos componentes em relação ao produto 

acabado (o todo), favorecendo a possibilidade de trocas, adições e outras intervenções 

posteriores a finalização da obra.  
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A modulação, instrumento de racionalização, padrozinação e produtividade, 

atua como promotora da flexibilidade construtiva, pois favorece 

reformulações posteriores de reforma, manutenção e ampliação da habitação 

– esta última, muita frequente em processos aditivos (JORGE, 2012, p.355). 

 

A variação tipológica, proporcionada pela adoção do sistema de modulação, possibilitada uma 

maior adaptabilidade dos espaços internos e variedade de arranjos familiares, como pode ser 

observado no projeto do Edifício Mirante da Praia, do arquiteto Fernando Marroquim, no bairro 

de Praia do Canto, Vitória – ES.   

 

O Edifício Mirante da Praia, projetado em 1978 e executado um ano depois, reproduziu as 

influências formais e a escala dos edifícios para habitação multifamiliares modernos, formado 

por uma lâmina extensa e forma sinuosa, circulação horizontal do tipo periférica e unidades 

sequenciais. O projeto utilizou da estratégia de modulação estrutural como ferramenta para 

diversidade de unidade residenciais.  

 

Os apartamentos são resultados do módulo base, de 6,30 metros, e suas variações, meio módulo 

e um módulo e meio, possibilitando um arranjo de cinco diferentes tipologias. O projeto tinha 

o objetivo de mesclar diferentes arranjos familiares e a possibilidade de adaptação ainda na 

etapa da construção. Entretanto, alguns obstáculos foram encontrados para alcançar a 

diversidade pretendida, sobretudo devido à reconfiguração das unidades que dependia do 

controle rigoroso das unidades vizinhas que tivessem sido comercializadas. Como forma de 

solucionar a questão, foi eliminado do projeto original as unidades com dois quartos e 

aumentadas as unidades do tipo quitinetes, estando esse modelo mais compatível com o grupo 

social que pretendia atingir (JORGE, 2012). 

 

A intenção do arquiteto era proporcionar a interação social entre os diferentes tipos de famílias 

e usuários, com variações tipológicas, por meio da diversidade de dimensões das unidades 

residenciais, sendo um avanço para a época. Outra estratégia utilizada via modulação para 

proporcionar essa diversidade, foi a colocação de unidades maiores, com um módulo e meio 

correspondendo a uma área de 93,00m², localizada nas extremidades e dispondo de dois 

dormitórios e um cômodo reversível, que poderia ser acessado tanto pela área social, como pela 
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área íntima, possibilitando a acomodação de famílias nucleares, famílias monoparentais e 

famílias com agregados (Figura 4). 

 

Figura 4: Edifício Mirante da Praia, do arquiteto Fernando Marroquim. 

 

 

Fonte: Jorge, 2012 
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4.4 Organizacional 

 

A flexibilidade do tipo “organizacional” é adquirida por meio da definição das zonas rígidas e 

neutras, a partir da localização estratégica das áreas molhadas, de serviço e circulação (zonas 

rígidas), contribuindo para o aumento da flexibilidade das áreas privativas (zonas neutras). 

 

A conexão de atividades que utilizem de infraestrutura como canalização hidráulica, elétrica e 

de esgoto, têm demonstrado uma maior eficiência econômica e construtiva, sendo esse recurso 

utilizado em projetos paradigmáticos de Mies e outros arquitetos.   

 

A localização nuclear, periférica ou em ilha das zonas rígidas e a ausência de elementos de 

compartimentação são fundamentais para permitir as zonas habitáveis privativas neutras 

possibilitadas em um espaço de uso indefinido e livre, atendendo a diferentes tipos de usuários 

e demandas. 

 

A planta livre, com espaços abertos, amplos e integrados, possibilita a compartimentação 

posterior via utilização de painéis industriais, divisórias e outros elementos de sistema de 

construção seca, apesar de determinarem subdivisões, possibilitam intervenções posteriores de 

forma fácil. 

 

Segundo Alejandro Bahamón (2008, apud JORGE, 2012, p.257), “esta organização espacial 

pode ser determinada no início da construção ou deixada aberta para que seja modificada 

paulatinamente segundo a economia ou conforme as mudanças de vida dos residentes”. 

 

O Conjunto habitacional Zezinho Magalhães, localizado no Parque CECAP, no município de 

Guarulhos, São Paulo, projetado em 1967, é a primeira das mais importantes obras residenciais 

do arquiteto João Batista Vilanova Artigas (1915-1985). “O conjunto fazia parte das discussões 

sobre a racionalização, a pré-fabricação e a industrialização das construções que permearam o 

debate arquitetônico brasileiro durante toda a década de 1970” (TRAMONTANO; SOUZA, 

2004). 

 

O projeto apresenta duas diretrizes básicas: a modulação da unidade habitacional e a localização 

estratégica dos núcleos rígidos de serviço e circulação, permitindo a adequação posterior de 
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acordo com a necessidade dos usuários, principalmente, devido à compartimentação interna 

através de divisórias (Figura 5). 

 

Figura 5: Planta do Pavimento Tipo do Conjunto habitacional Zezinho Magalhães. 

 

Fonte: Cattani (2011, apud JORGE, 2012). 

 

Nos apartamentos, utilizam-se divisórias móveis leves de painéis de madeira, possibilitando de 

forma fácil à alteração da função e, portanto, a hierarquia dos espaços internos. As unidades 

habitacionais possuem três dormitórios, sala cozinha, banheiro e área de serviço, os elementos 

de fechamento das unidades são armários pré-fabricados em argamassa, tanto na cozinha, 

quanto na sala e dormitórios.  

 

Outro projeto que aplicou o conceito organizacional é do Conjunto Habitacional Yaití, 

localizado em Bogotá, na Colômbia, projeto de MGP Arquitectura e Urbanismo (arquitetos 

Felipe Gonzáles-Pacheco e Alberto Aranda Lozano), destinado à produção de habitação e 

interesse social, finalizado em 2008. Composto por cinco blocos de seis pavimentos e um 

núcleo de circulação central, unidades habitacionais de 60 m² e área total construída de 19 mil 

m². O módulo residencial padrão apresenta um núcleo rígido periférico, contendo os sistemas 

hidráulicos da cozinha e dos sanitários e apenas um cômodo fixo destinado à suíte principal, e 

com zonas neutras habitáveis servido para acomodar diferentes usos sociais e íntimos (Figura 

6).  
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Figura 6: Planta do Pavimento Conjunto Habitacional Yaití, Bogotá 

 

Fonte: Bahamón (2008, apud JORGE, 2012).  

 

A estratégia utilizada pelos arquitetos possibilitou onze tipos de plantas com diferentes arranjos 

que permitem a acomodação de diversos tipos familiares: famílias com agregados, famílias com 

idosos, famílias unitárias e família com até cinco pessoas, estando a correlação familiar 

estabelecida indiretamente por meio da compartimentação, da quantidade de dormitórios, e do 

layout proposto, que define as atividades obrigatórias e complementares (Figura 7 e Figura 8). 

O projeto ainda prevê adaptações futuras com a possibilidade de associar os dois banheiros para 

construção de um único, podendo ser adaptado para portadores de necessidades especiais.  

 

Figura 7: Possibilidades de Layout para diferentes tipos de ocupação 
 

 

Fonte: Bahamón (2008, apud JORGE, 2012). 
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Figura 8: Opções de distribuição interior da Unidade Residencial – Conjunto Habitacional 

Yaití, Bogotá. 

 

Fonte: Disponível em: <http://padois.blogspot.com.br/2010/03/conjunto-habitacional-yaiti.html>. 

Acesso em; 26 de out. 2015. 
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4.5 Adaptabilidade 

 

Segundo Rossi (1998), os projetos habitacionais para população de baixa renda apresentam os 

espaços internos bastante rígidos, onde cada edificação é autárquica. Na produção de moradia, 

popular nos últimos 30 anos, como por exemplo nas casas de COHAB em conjuntos 

habitacionais, a flexibilidade das edificações só existe para o exterior das casas (ROSSI, 1998). 

 

A utilização de estratégias de flexibilidade interna por meio das áreas privativas (zonas neutras), 

com o uso de divisórias móveis ou removíveis, ou até mesmo com a utilização de mobiliário, 

possibilitando a reformulação de compartimentos da habitação e seus usos, com um melhor 

aproveitamento dos espaços em diferentes fases do ciclo familiar, sem a necessidade de 

reformas complexas e de custo elevado. 

 

A possibilidade oferecida a partir do uso de painéis possibilita a utilização do espaço com 

diferentes arranjos, permitindo a integração de ambientes de forma completa ou parcial em 

diferentes períodos do estágio familiar. O conceito de flexibilidade está ligado ao princípio de 

independência entre a estrutura e os elementos de divisão interna (ENCICLOPÉDIA 

DELL’ARCHITETTURA GARZANTI 1996, apud ROSSI, 1998). 

 

O uso de elementos de divisão vertical de espaços internos, associado com a criação de zonas 

rígidas (áreas molhadas e acessos) e a ausência de elementos estruturais auxilia a adaptação das 

zonas neutras (JORGE, 2012). Essa compartimentação dos ambientes pode ser feita através da 

utilização do mobiliário. O mobiliário também pode desempenhar um papel importante na 

definição e reconfiguração dos espaços, tais como móveis multificionais, como por exemplo as 

camas retráteis. 

 

A adaptabilidade pode ocorrer por meio da instalação de vedações leves e de painéis removíveis 

empregados em sistema de construção a seco, como gesso acartonado, divisórias em madeira e 

de mobiliário, sendo eficientes para reformulações posteriores. 

 

Nos projetos habitacionais coletivos planejados na Alemanha, têm sido substituídas as plantas 

baixas convencionais por soluções abertas – plantas livres – capazes de se adaptar a diferentes 
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necessidades. Segundo Rossi (1998), o arranjo aberto das plantas baixas tem sido traduzido de 

três formas: 

 

 Não hierarquização dos cômodos: os cômodos individuais e coletivos apresentam a 

mesma dimensão, não havendo distinção entre as áreas íntimas e comuns, 

permitindo o morador utilizar os espaços da habitação de acordo com as 

necessidades da família. Cômodos projetados com dimensões diferenciadas 

dificultam a troca de funções. 

 Integração entre a função de cozinhar e estar: coordenar as atividades de cozinhar 

com as restantes atividades desenvolvidas nas áreas comuns, influenciando o 

dimensionamento e a localização dos espaços destinados à cozinha e à sala de estar, 

com salas de estar comunicando-se com as, cozinhas, sem a separação convencional 

através de porta e parede, ou as atividades ocorrendo em um só cômodo de dimensão 

maior. 

 Reversibilidade de cômodos: resulta de plantas baixas com cômodos 

estrategicamente dispostos entre duas unidades habitacionais vizinhas, de modo que 

ambas possam usufruir desse espaço conforme a necessidade do morador, bastando 

a criação de uma abertura que permita a ligação do mesmo com a unidade escolhida. 

 

Figura 9: Tipos de posicionamento de elementos de divisão no espaço. 

 

Fonte: (SCHAEFFER, Oliver; SCHUMACHER 2010, apud JORGE, 2012, p.380). 
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Segundo Brandão e Heineck (2007), a adaptabilidade tem como principal enfoque a 

possibilidade de um mesmo ambiente apresentar múltiplas ou troca de funções de forma rápida. 

Os autores definem a estratégia como um: 

 
Critério que visa a assegurar a polivalência mediante a descaracterização 

funcional das peças de uma edificação, de forma a dar-lhes alternativas de uso. 

As unidades são projetadas sem que sejam predeterminadas as condições de 

uso (BRANDÃO; HEINECK, 2007, p.45). 

 

Os autores trabalham com o termo “ampliabilidade”, considerando as características que 

possibilitam a habitação sofrer alterações de modo sustentável, propondo diretrizes gerais para 

a flexibilidade em habitações, dentre elas os cômodos ou ambientes reversíveis, caracterizado 

pela inclusão de dois ou mais acessos para o ambiente, podendo torná-lo mais versátil, 

convertendo-o em cômodo multiuso. Em pequenas habitações, por exemplo, podem viabilizar 

transformações de dormitórios em salas ou escritórios.  

 

Para os autores é importante que exista pelo menos um espaço ou ambiente considerado como 

de uso múltiplo (BRANDÃO; HEINECK, 2007). Esse cômodo deve estar situado em posição 

estratégica na planta, geralmente mais centralizado, propiciando contribuir com a flexibilidade 

do projeto. 

 

No que se refere à hierarquia dos cômodos, Brandão e Heineck (2007), definem como diretriz 

a baixa hierarquia que é obtida quando os cômodos apresentam tamanho e forma ou 

equivalência, possibilitando um maior número de alternância de funções, conforme demostrado 

na Figura 10Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

Figura 10: Adaptabilidade no espaço interno. 

 

Fonte: (RABENECK et al, 1974, apud BRANDÃO; HEINECK 2007).  
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Devido à importância de possibilitar a flexibilidade do espaço para permitir os distintos usos 

para um mesmo espaço construído, pretende-se no presente trabalho, ampliar o conceito 

utilizado por Jorge (2012) de adaptabilidade, incorporando o utilizado por Rossi (1998) de 

flexibilidade quanto à utilização/função do espaço, possibilitando que o ambiente construído 

possa atender a outros fins como o comercial, o industrial ou a simples prestação de serviços, 

além do residencial clássico. Segundo a autora, essa estratégia de flexibilidade é algo que não 

se encontra presente nos projetos de habitação de interesse social (ROSSI,1998). 

 

A produção habitacional gerada por meio do sistema financeiro de habitação, principalmente 

entre 1964 e 1978, não apenas ignoravam as necessidades dos moradores com baixo poder 

aquisitivo de gerar renda dentro de suas casas como também, em alguns casos, proibiam a 

possibilidade de adaptação do uso residencial para misto (ROSSI, 1998). 

 

Ressalta-se a importância cada vez maior que os projetos atendam a diferentes demandas dos 

usuários. Observa-se que as adaptações nos espaços das habitações após a construção, 

sobretudo populares, com o objetivo de abrigar atividades comerciais e de prestação de serviço, 

como pequenos comércios - cabelereiro, costureira, borracharias, etc -, constitui-se uma prática 

constante e que possibilita a melhoria econômica da família, assim como, uma maior dinâmica 

social da área. 

 

4.6 Cômodo Autônomo 

 

A estratégia de flexibilidade a partir do uso do cômodo autônomo consiste na delimitação de 

um ambiente/cômodo, previamente estabelecido no projeto, com localização estratégica 

próxima às áreas de acesso principal da unidade, representando uma resposta ideal para diversas 

situações que desenvolvem no núcleo familiar, como o surgimento de agregados, a 

possibilidade de realizar tarefas isoladas ou independentes, a acomodação de visitantes ou 

parentes, acolhimento de um membro da família, independência dos filhos, entre outras. 

Segundo Jorge (2012), esse grau de independência do cômodo autônomo aumenta com a 

inclusão de um sanitário, podendo chegar à independência completa. 

 

Verifica-se, cada vez mais, que a integração entre a habitação e o trabalho é uma tendência no 

modo de vida contemporâneo, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico e por novas 
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atividades de trabalhos. Muitas pessoas trabalham em casa como forma de obter horários mais 

flexíveis, para evitar longos deslocamentos, congestionamentos e usufruir de outros benefícios 

sociais. Em áreas de interesse social é uma prática comum a existência de comércio ou serviço 

junto ao local de morar, especialmente devido a questões econômicas, como forma de ampliar 

a renda familiar, estando diretamente relacionado à sustentabilidade social. 

 

Uma parcela significativa dos projetos voltados para habitação de interesse social não prevê a 

possibilidade de atividades comerciais no projeto arquitetônico, assim como nos espaços de 

usos comuns destinados à circulação, recreação e lazer nos conjuntos, fazendo com que, parte 

dos espaços coletivos abertos sejam ocupados por construções com o objetivo de suprir essas 

necessidades, ou até mesmo, de forma improvisada no interior da residência, gerando um uso 

misto da moradia. 

 

 Os cômodos autônomos também favorecem a permanência prolongada de filhos adultos, os 

casamentos tardios, o regresso dos filhos recém separados à família de origem e a coabitação, 

devendo a habitação ser “capaz de adaptar-se a uma condição de autonomia parcial” (JORGE, 

2012, p.266), sendo as soluções mais recorrentes a previsão de um cômodo multifuncional, ou 

um ambiente com espaço exclusivo à atividade. 

 

Segundo Brandão e Heineck (2003), o cômodo autônomo deve estar situado em posição 

estratégica na planta, geralmente mais centralizado, propiciando contribuir com a flexibilidade 

do projeto. Os autores ainda recomendam a utilização do cômodo ou ambiente reversível, com 

a previsão de dois ou mais acessos para o ambiente, tornando-o mais versátil, como por 

exemplo, na viabilidade de transformar um dormitório em sala ou local de trabalho.  

 

Segundo Jorge (2012), o cômodo deve estar próximo ao acesso principal para torná-lo mais 

independente e a comunicação de pessoas fora do convívio familiar, sem prejudicar a 

privacidade da família (Figura 11Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 11: Esquemas da utilização do cômodo autônomo. 

 

Fonte: Jorge, 2012. 

 

Um exemplo da utilização da estratégia do cômodo autônomo com integração entre ambiente 

de trabalho e moradia é o projeto do edifício de apartamentos Shinome Canal Conrt, em Tóquio 

no Japão. O projeto prevê a disponibilidade de ambientes autônomos denominados de f-room 

(foyers), localizados no pavimento-tipo e integrados a unidades residenciais.  

 

Os ambientes estão posicionados junto à entrada da unidade habitacional. Os foyers podem 

apresentar-se como um espaço multifuncional, sendo determinada sua função de acordo com o 

usuário, podendo ser um espaço para trabalho ou para o uso dos moradores - confraternização, 

lazer, espaço para crianças, etc. Outra estratégia refere-se à dimensão do espaço de circulação 

de uso comum às unidades residenciais, possibilitando a realização de atividades de uso 

recreativo e integração entre os moradores (Figura 12Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 
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Figura 12: Planta baixa tipo do Shinome Canal Conrt e o uso do cômodo autônomo. 

 

Fonte: Tokomo Sakamoto, 2010, apud Jorge, 2012. 

  

4.7 Ampliação/ Acréscimo 

 

Os motivos para as ampliações nas unidades habitacionais são justificados, especialmente, por 

questões sociais, econômicas e políticas. Nas residências unifamiliares, as mudanças ocorrem 

de maneira mais espontânea, diferente dos edifícios multifamiliares, onde são menos 

significativas e mais pontuais.  

 

As estratégias de ampliação/crescimento estão relacionadas ao acréscimo de área ou de 

equipamentos à unidade habitacional ou ao edifício, sendo denominadas de exógenas quando 

envolvem ampliações que modificam os limites exteriores do edifício. 

 

Para Jorge (2012) a ampliação exógena se caracteriza pala interferência na fisionomia do 

edifício. Representa o acréscimo de corpos autônomos ou a extrusão das geometrias existentes, 
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com alteração dos limites da habitação tanto na vertical como na horizontal como, por exemplo: 

acréscimo de átrios, varandas, guaritas, elevadores, escadas e prolongações diversas. 

 

Segundo Fréderic Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal (2007, apud JORGE, 2012), a 

ampliação define-se a partir de inúmeras ações tais como: ruptura do limite da fachada por meio 

do acréscimo de uma varanda, a ampliação de um cômodo, ou o acréscimo de novos espaços. 

 

As estratégias mais recorrentes de ampliações são de contraste ou integração. Um acréscimo de 

contraste pode melhorar a expressividade do imóvel, criando uma nova identidade ao edifício. 

Já a integração, ocorre de maneira mais suave, com organismos neutros, com obediência aos 

limites originais do edifício e a adoção de revestimento análogo em todo o prédio, sem distinção 

entre o precedente e o novo (JORGE, 2012). 

 

O projeto Quinta Monroy, em Iquique, no Chile, do escritório Elemental, tendo como 

responsável o arquiteto Alejandro Aravena, tinha como objetivo de desenvolver uma proposta 

para assentar 100 famílias que haviam ocupado uma área de 0,5ha no centro de Iquique, no 

Chile, nos últimos 30 anos e com o orçamento de US$ 7.500,00 por família. Entretanto, com a 

área disponível não seria possível fazer uma casa por lote para atender a demanda solicitada. A 

estratégia projetual utilizada foi a redução do tamanho do lote para igualá-lo ao da casa, assim 

como a estratégia de ampliação vertical, aumentando a densidade da área. 

 

O projeto foi cogitado para uma área inicial de 36m², contendo todas as partes básicas 

necessárias, como: banheiro, cozinha, escadas e paredes divisórias, as quais precisariam de mais 

recursos e tempo para execução, sendo possível após a ampliação atingir uma área de 70m² 

(Figura 13). 
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Figura 13: Plantas do projeto residencial Quinta Monroy. Iquique, Chile. 

 

 

Fonte: Elemental.. Disponível em: <www.elementalchile.cl>. Acesso em: 11 de abr. 2016. 

 

Outro elemento importante na estratégia de flexibilidade para a ampliação da Quinta Monroy 

foi a utilização de materiais pré-fabricados. Segundo Jorge (2012), a utilização de elementos 

pré-fabricados minimiza os possíveis infortúnios provocados pela obra de extensão, 
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possibilitando maior velocidade, facilidade com a montagem, a introdução de peso adicional à 

estrutura preexistente, dispensando o reforço da estrutura original e os custos. 

 

Figura 14: Cortes do projeto residencial Quinta Monroy. Iquique, Chile. 

 

Fonte: Elemental.. Disponível em: <www.elementalchile.cl>. Acesso em: 11 de abr. 2016. 

 

 

Outro projeto destinado à habitação de interesse social que se apropriou de estratégias de 

flexibilidade com previsão de ampliação foi o 1° lugar da tipologia sobrado, do Concurso 

Público Nacional de Arquitetura para Novas Tipologias de Habitação de Interesse Social 

Sustentáveis, promovido pelo Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo – CDHU – e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil/SP, 

desenvolvido pelos arquitetos Carlos Cesar Arcos Ettlin, José Maria de Lapuerta Montoya e 

Paloma Campo Ruano. 

 

O Edital e Termo de Referência do Concurso Público estabelecia que as soluções deveriam 

apresentar desenho inovador, definindo estratégias de utilização de alternativas de eficiência 

energética, de sustentabilidade, buscando novos patamares evolutivos na concepção de projetos 

voltados para a habitação de interesse social (Figura 15). As propostas ainda deveriam ser de 

baixo custo de implantação, de conservação e de manutenção, compatíveis com a renda da 

população atendida, minimizando o impacto ambiental e sem prejuízo da funcionalidade, 

segurança, higiene e estética. 
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Figura 15: Proposta para tipologia sobrado do concurso “Habitação para todos”. 

 

Fonte: Disponível em: <concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-

sobrados-01/>. Acesso em: 12 de mar. 2015. 

 

Segundo os autores do projeto, a tipologia “sobrados” para o desenvolvimento de habitações de 

caráter social foi elegida principalmente como forma de alterar o mínimo possível a 

configuração local já existente, devido as “moradias informais”, existentes na área era formada 

por casas geminadas, também em sobrados e em comunidade. A proposta apresenta uma 

variedade de arranjos para atender diferentes tipos de usuários, conforme observado na Figura 

16. 
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Figura 16: Propostas das unidades com diferentes modos de flexibilidade de ampliação e 

tipos de usuários 

 

 

Fonte: Disponível em: <concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-

sobrados-01/>. Acesso em: 12 de mar. 2015. 

 

A tipologia permite ampliação em duas direções de crescimento: posterior e lateral, também 

com sub-variações dentro de cada uma delas. Possibilita também a previsão de uma estrutura 
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de concreto pré-fabricada de pouco impacto econômico, sugerindo e facilitando futuras 

ampliações, com o acréscimo de apenas um 2% no valor total da construção (Figura 17).  

 

Figura 17: Tipos de ampliações em duas direções de crescimento. 

 

Fonte: Disponível em: <concursosdeprojeto.org/2010/10/17/concurso-habitacao-para-todos-

sobrados-01/>. Acesso em: 12 de mar. 2015. 

 

Na primeira etapa de ampliação, as unidades sempre cresceriam no pavimento inferior, mas à 

medida que a densidade aumentasse, as construções poderiam crescer para cima e/ou para fora, 

sempre dentro deste mesmo módulo estabelecido. 

 

O projeto também adotou o programa da planta com a definição de zonas rígidas - zona de 

serviço, onde se concentram as áreas molhadas (cozinha, área de serviço, banheiro e escada), e 

a zona neutra - zona social, centralizando e diminuindo a distribuição das instalações, e também 

criando espaços totalmente flexíveis a futuras mudanças.  
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4.8 Fachada pluralista 

 

As fachadas correspondem aos elementos de vedação vertical, separando o ambiente exterior 

do interior do edifício, sendo influenciadas pelas condições físicas, culturais, sociais e 

tecnológicas. Representam, desde o início da história da arquitetura, o princípio básico de 

proteção, de abrigar o homem, assim como os aspectos de conforto – iluminação e ventilação 

–, e os relativos às relações visuais, entre interior e exterior da edificação. 

 

Segundo José Lamas (2004), a relação do edifício com o espaço urbano vai se processar pela 

fachada. Vão exprimir características distributivas, tipo edificado, características e linguagens 

arquitetônicas. Como ocorre em vários logradouros, entre duas outras empenas, o edifício 

dispõe apenas da fachada para a comunicação com o espaço urbano. A sua “importância decorre 

da posição hierarquizada que o lote ocupa no quarteirão” e a situação corrente das tipologias 

habitacionais (LAMAS, 2004, p.94).  

 

São as fachadas que vão exprimir as características distributivas internas (programas, funções, 

organização), o tipo edificado, as características e linguagem arquitetônica (estilo, a expressão, 

estética, a época), em suma, um conjunto de elementos que irão moldar a identidade e a imagem 

urbana. 

 

A flexibilidade na habitação é elevada ao estabelecer uma maior relação do interior com o 

exterior, indo de encontro aos modelos tradicionais da compartimentação interna que rebate na 

imagem tradicional dos conjuntos habitacionais.  

 

Segundo Alexandra Paiva (2002, p.207, apud JORGE, 2012 p. 439), a fachada de um edifício 

habitacional, 

 

Deveria ser independente da função interior desenvolvida, podendo adaptar-

se a qualquer requisito espacial. A fachada não deveria condicionar as 

vivências interiores das habitações, nem as funções de habitar deveriam 

vincular a fachada. A tendência futura poderá conduzir a liberdade conceptual 

crescente, tendo como objetivo a criação de habitações com um grau de 

flexibilidade considerado suficiente, para satisfazer as mais recentes e 

heterogêneas exigências espaciais e funcionais da habitação contemporânea.  
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A fachada representa um elemento decisivo na identidade da edificação, como também da 

paisagem onde se encontra inserida, contendo significados e expressões estéticas e perceptivas 

de uma determinada comunidade ou lugar. Segundo Javier Mozas e Aurora Fernández Per 

(2004 apud JORGE, 2012 p. 442), “a uniformidade criada pela redução formal e pela repetição 

é compensada pela profusão de materiais, de combinações e de cores que valorizam a diferença 

e enaltecem a identidade”. 

 

São variados os fatores que influenciam na fachada, como: a cor, as formas, os volumes, as 

texturas e a relação entre os cheios e vazios - posicionamento, tamanho, modulação, integração 

aos protetores, materiais e tipos de aberturas -, servindo como articulação visual entre o interior 

e o exterior da edificação. 

 

Nesse sentido, a fachada pluralista imprime complexidade por meio de módulos distintos, 

superfícies e cores variadas, em contraposição à monotonia e uniformidade e empregando uma 

maior autenticidade a paisagem. O conceito de fachada pluralista está apoiado na superposição 

de modelos individuais inseridos em um contexto coletivo, reconhecendo os diferentes tipos de 

arranjos familiares, com uma maior interação social e respeito às diferentes aspirações dos 

usuários sobre o espaço, reforçando a própria identidade e em oposição à padronização, 

monotonia e controle social empregada pelo padrão tipificado. 

 

O conceito da habitação plural se reflete, na imagem final do edifício, com 

uma combinação inesperada de tipologias no plano vertical. O resultado 

marcante do edifício aglutina matérias, aberturas, cores e estilos diversos em 

um só volume (JORGE, 2002, p. 455). 

 

A fachada pluralista é o reflexo das diferentes composições e de dimensão, juntamente com a 

variedade de cores, texturas, matérias, aberturas e ritmos, contraria à imagem ambiental 

previsível e fazendo com que cada observador estabeleça uma interpretação individual do seu 

conteúdo, imprimindo uma maior pluralidade no conjunto final. 

 

O projeto Quinta Monroy, da empresa chilena, tinha o conceito de construir metade da casa 

para que o morador a termine. As partes essenciais da unidade seriam entregues desde o início, 

ficando os acabamentos e as ampliações realizadas pelos moradores. O projeto prevê o cenário 

final da unidade habitacional por meio da determinação das expansões, nunca ocorrendo para 
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frente da edificação, sendo sempre no sentido lateral, influenciando diretamente na fachada 

final, mas evitando um comprometimento estético do conjunto (Figura 18). 

 

Figura 18: Conjunto residencial Quinta Monroy, Iquique, Chile: (2003) fachada original, 

sem intervenções; e (2013) fachadas já ocupadas, com intervenções dos moradores. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.elementalchile.cl/proyecto/quinta-monroy/>. Acesso em; 11 de 

abr. 2016. 

 

Observa-se que, após dez anos, o Conjunto residencial Quinta Monroy apresenta uma variedade 

de composições de fachadas, ocasionadas pelas intervenções dos moradores a partir das 

ampliações laterais das unidades, imprimindo uma complexidade no conjunto. Grande parte 

dos volumes e formas finais das fachadas foram preservados, sendo adicionado uma variedade 

de elementos de acabamento, de cores, texturas, tipos e tamanhos das aberturas (Figura 19). 
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Figura 19: Alterações das fachadas do Conjunto residencial Quinta Monroy, após 

intervenções dos moradores. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.elementalchile.cl/proyecto/quinta-monroy/>. Acesso em; 11 de 

abr. 2016. 
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2 DESAFIOS DO NOVO CENÁRIO DA PRODUÇÃO HABITACIONAL 

 

Neste capítulo, é tratado a segunda parte do referencial teórico-conceitual, voltada ao tema da 

habitação de interesse social. Para tanto, foi realizada uma breve contextualização da produção 

habitacional no Brasil, principalmente no século XXI, assim como se fez uma reflexão dos 

projetos voltados para habitação de interesse social em Natal, com destaque para o Programa 

Minha Casa Minha Vida – PMCMV –, a partir dos dados apresentados na pesquisa “Avaliação 

do Programa Minha Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal: qualidade de projetos 

e impactos urbanos e ambientais” (2015). E por fim, foi realizada uma análise e identificação 

dos novos arranjos familiares e perfis das famílias beneficiadas pelo PMCMV em Natal, por 

meio do banco de dados da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes – SEHARPE –, tendo como referência o Residencial Vivendas do 

Planalto I, II, III e IV. 

 

2.1 PRODUÇÃO E POLÍTICA HABITACIONAL SOCIAL NO BRASIL 

 

A política habitacional do século XX, no país, foi marcada pelas mudanças na concepção e no 

modelo de intervenção do poder público no setor, com diversas ações e medidas para sua 

efetivação. Algumas tiveram resultados significativos e outras nem tanto, caracterizada por uma 

trajetória errática e de poucos investimentos, principalmente voltada à população com renda 

abaixo de cinco salários mínimos, concentrando, hoje, cerca de 90% do déficit habitacional 

brasileiro. 

 

A primeira tentativa de implementação de uma Política Habitacional no Brasil ocorreu na 

década de 1930 do século XX no período de Vargas, sobretudo no final desse período com a 

Revolução de 1930, quando a industrialização e a urbanização do país ganharam um novo 

impulso, com o abandono do liberalismo e passando a interferir em diferentes aspectos da vida 

econômica do país. O governo adotou uma tendência internacional relativa ao controle da 

produção, locação e financiamento habitacional, colocando a habitação como uma questão 

social (ANDRADE; BONDUKI; ROSSETTO, 1993). 

 

No período conhecido como Era Vargas, que incluía ainda os governos de Juscelino Kubitschek 

e João Goulart, até o golpe militar de 1964, foram produzidas e financiadas cerca de 175 mil 

unidades habitacionais, sendo um número insignificante diante do processo de urbanização do 
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país. Segundo (ANDRADE; BONDUKI; ROSSETTO, 1993), apesar da produção habitacional 

e do tema ser tratado como uma questão social, não se formulou como uma política pública 

habitacional, sendo o mais significativo para esse período os aspectos qualitativos da produção 

habitacional, com o surgimento de profissionais voltados para o tema, o incentivo da indústria 

de materiais e o surgimento de novas tecnologias que foram extremamente relevantes para os 

períodos posteriores. 

 

Com o novo quadro político do país imposto pelo regime militar em 1964, apoiado pelas elites 

conservadoras do país e pelo governo americano, representou um período de mudança na ação 

do Estado sob a questão habitacional. Algumas medidas foram tomadas, como: a extinção dos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs; a mudança da Fundação da Casa Popular em 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU); e a criação do Banco Nacional de 

Habitação – BNH (1964). Segundo Carlos Roberto Andrade; Nabil Bonduki; Rossella Rossetto 

(1993, p.63) “com essas iniciativas, começou a se estruturar uma política nacional de habitação, 

baseada em um novo Sistema Financeiro de Habitação”.  

 

Os conjuntos habitacionais desenvolvidos no período do BNH foram implantados, em sua 

maioria, em regiões periféricas da cidade, com materiais construtivos de baixa qualidade e 

precariedade construtiva, formando uma paisagem homogênea e uniforme, sem nenhuma 

identidade ou preocupação com a cultura, clima e condições físicas da área (ANDRADE; 

BONDUKI; ROSSETTO, 1993). 

 

Apesar dos conjuntos edificados no período do BNH apresentarem um número maior que os 

promovidos pelos IAPs, não apresentavam variações tipológicas, encontrando-se predominante 

o modelo do bloco “H”, o qual garantia uma maior relação entre a circulação e as áreas úteis, 

sendo este modelo arquitetônico reproduzido como um carimbo. Outro problema verificado por 

essa tipologia refere-se ao inadequado resultado urbanístico, principalmente, devido à 

preocupação de maximizar o solo, implantando os blocos com recuos mínimos, provocando 

uma sensação de alta densidade, destinandas essas sobras residuais em espaços livres, verdes e 

de recreação, muitas vezes utilizados e ocupados por construções improvisadas destinadas ao 

estacionamento de veículos ou pequenas áreas comerciais (ANDRADE; BONDUKI; 

ROSSETTO, 1993). 
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 O modelo desenvolvido a partir de 1967 por meio do Banco Nacional de Habitação – BNH – 

baseava-se em um conjunto de características que apresentavam diferentes críticas, como a 

incapacidade em atender à população de mais baixa renda (entre 0 e 3 salários mínimos). Isso 

levou à adoção, na segunda metade da década de 1970, dos chamados “programas alternativos”, 

baseados na autoconstrução, considerada mais eficaz, uma vez que permitiria que as habitações 

fossem produzidas segundo uma demanda específica, acompanhando as mudanças e os ciclos 

familiares, o que não acontecia nos novos conjuntos construídos (CARDOSO, 2012). 

 

Com a crise do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e a extinção do BNH, na segunda 

metade da década de 1980, verifica-se uma lacuna no que se refere às políticas habitacionais. 

A alocação de recursos passou a obedecer preferencialmente a critérios clientelistas ou ao 

favorecimento de aliados do governo, por meio do Plano de Ação Imediata para a Habitação, 

que se propunha apoiar financeiramente os programas para construção de unidades e oferta de 

lotes urbanizados, para atendimento de famílias com renda de até cinco salários mínimos, 

financiando projetos de iniciativa de COHABs, Prefeituras, Cooperativas, Entidades de 

Previdência, etc. (AZEVEDO, 1996 apud CARDOSO, 2012). 

 

A ausência de iniciativa do governo nesse período fez com que a sociedade civil, organizada 

em movimentos de entidades, formulasse propostas de reformulação da política urbana, 

fundiária e habitacional, por meio de emenda popular pela reforma urbana, sendo incorporadas 

na Constituição Federal de 1988. 

 

O debate em torno do novo marco legal capaz de garantir a função social da cidade e da 

propriedade fortaleceu os movimentos sociais de moradia, a partir de ocupação de terras e 

imóveis vazios, colocando novas discussões sobre a produção de moradia por autogestão e 

mutirão, habitação progressiva, a assistência técnica e jurídica gratuita, a urbanização e 

regularização fundiária de assentamentos informais. Segundo Nabil Bonduki (2014, p.100) “a 

autogestão teve um papel decisivo na criação de uma arquitetura de qualidade a baixo custo, 

garantindo uma identidade para cada empreendimento”. 

 

No período do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (de 1995 a 1998 e 

de 1999 a 2002), com o ajuste fiscal promovido pela adoção do Plano Real, verifica-se uma 

expansão limitada dos investimentos habitacionais, excetuando-se os financiamentos 

internacionais, como o programa Habitar-Brasil/BID, limitando os empréstimos habitacionais 
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ao setor privado, via Programa de Arrendamento Residencial (PAR), ou aos empréstimos 

habitacionais individuais, como o Programa Carta de Crédito (CARDOSO, 2012).  

 

No ano de 1996, durante o governo de FHC, a Secretaria de Política Urbana divulgou o 

documento da Política Nacional de Habitação cujos princípios de flexibilidade, diversidade e 

reconhecimento da cidade real foram tidos como referência de política, demonstrando, pelo 

menos no discurso, que rejeitava os programas convencionais (ANDRADE; BONDUKI; 

ROSSETTO, 1993). 

 

Durante o período do primeiro Governo Lula, no ano de 2003, inaugurou-se um novo período 

da Política Nacional para Habitação, formado por uma agenda política com temas sociais. Esse 

momento do Governo Federal foi marcado por um novo período da política pública de habitação 

com a aprovação do Estatuto das Cidades (2003) e a formulação da nova Política Nacional de 

Habitação (2004) e do Plano Nacional de Habitação (2008), significando um marco importante 

nesse processo. O período também é marcado por uma melhoria na situação econômica do país, 

permitindo investimentos no setor habitacional e a implementação de programas como o 

Crédito Solidário (2004), o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Programa de 

Urbanização de Assentamentos Precários, (2007), e o Minha Casa, Minha Vida (2009), assim 

como diversas iniciativas complementares (MOREIRA, 2012). 

 

O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV consiste em uma ação de cunho habitacional, 

lançado em março de 2009, por meio da Medida Provisória nº 459/2009, de março de 2009, 

convertida na Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, cuja meta inicial era realizar a construção 

de um milhão de moradias. Segundo a Caixa Econômica Federal (2012), os objetivos do 

Programa são: reduzir significativamente o déficit habitacional, favorecer a regularização 

fundiária urbana, criar fonte de demanda de capital e trabalho e aumentar o investimento na 

construção civil. 

 

É importante reconhecer a importância do PMCMV no que se refere à dinamização da 

economia e à geração de empregos, mediante produção de moradias populares subsidiadas pelo 

governo, representando uma mudança significativa no padrão decisório vigorante nas políticas 

desenvolvimentistas do passado e, em especial, na política habitacional contida no chamado 

“modelo BNH”.  
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Entretanto, é possível observar, a partir do breve histórico, que nada de novo foi criado ou 

perdido ao longo do tempo, mas transformado, sendo introduzidos novos elementos, 

demonstrando que houve um processo de amadurecimento de propostas desenvolvidas 

anteriormente, principalmente ao longo do período pós-BNH (ANDRADE; BONDUKI; 

ROSSETTO, 1993). 

 

O PMCMV incorpora a aquisição de terreno e a construção ou requalificação de imóveis 

contratados como empreendimentos habitacionais em regime de condomínio ou loteamento, 

constituídos de apartamentos ou casas, que, depois de concluídos, são alienados às famílias de 

baixa renda (ROLNIK, 2010). 

 

A execução das obras dos empreendimentos é realizada por construtoras habilitadas e 

contratadas pela Caixa Econômica Federal – CEF, que se responsabilizam pela entrega dos 

imóveis. 

 

O Programa Minha Casa, Minha Vida surge como novo aporte de recursos para a habitação, 

principalmente de interesse social, sendo lançada sua terceira etapa no ano de 2015, com o 

anúncio da previsão da construção de dois milhões de novas moradias até 2018.  

 

Observa-se que o Programa apresenta diferentes estratégias de atendimento conforme a faixa 

de renda da população, em que se diferenciam claramente dois cenários distintos. O primeiro 

corresponde ao subsídio público à produção habitacional exclusivamente para a população com 

renda de zero a três salários mínimos, desenvolvida por meio de parceria com os municípios 

para demanda local a partir de cadastros de beneficiários, com o uso de investimentos públicos 

a fundo perdido (FERREIRA, 2012). O segundo é voltado às faixas de renda de até dez salários 

mínimos, o chamado segmento econômico. É composta, minoritariamente, por recursos não 

onerosos e, principalmente, por recursos onerosos, provenientes do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS –, e baixa faixa de juros. 

 

Segundo os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2012), 

elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apontam para uma redução 

do déficit habitacional no país de 10% do total dos domicílios brasileiros registrados em 2007 

para 8,53% em 2012, representando 5,24 milhões de residências (IPEA, 2013). Entretanto, os 

dados da pesquisa apontam que mesmo com queda do déficit relativo no Nordeste do país, o 
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estado do Rio Grande do Norte apresenta incremento do déficit absoluto de 3,0%, 

demonstrando a importância e demanda da produção de habitação de interesse social, no Brasil, 

em especial no estado. 

 

Por outro lado, apesar dos resultados e números demostrados, algumas críticas são feitas a esse 

novo modelo de Programa Habitacional. Segundo Andrade; Bonduki; Rossetto (1993, p. 107), 

muita coisa foi efetivada para enfrentar o problema habitacional de “forma consistente, com 

qualidade arquitetônica e urbanística, e articulado com uma nova política urbana e fundiária, 

na perspectiva da reforma urbana, mas isso ainda não ocorreu”. 

 

Parece ainda não existir, por parte dos que detêm o poder político nos vários níveis do governo 

e no setor privado, uma compreensão clara da dimensão fundiária, urbana, arquitetônica e 

ambiental da política habitacional, que ainda é tratada, por muitos, como uma mera questão de 

produção de unidades habitacionais ou geração de crescimento econômico, emprego e crédito 

(ANDRADE; BONDUKI; ROSSETTO, 1993, p. 107). 

 

Raquel Rolnik e Kazuo Nakano acreditam que há uma confusão sobre o que seja “política 

habitacional com política de geração de empregos na indústria da construção” (ROLNIK; 

NAKANO, 2009, p.4). Segundo Ermínia Maricato (2009, s.p.), o PMCMV não se refere “à 

matéria urbanística e deixa a desejar em relação aos temas da habitação social (se considerarmos 

tudo o que avançamos conceitualmente sobre esse tema no Brasil)”, gerando impactos 

negativos, em matéria urbanística, ocasionados, sobretudo, pelas localizações inadequadas 

desses novos conjuntos.  

 

Nesse contexto, observa-se ainda outro fator importante, a qualidade da produção habitacional 

desenvolvida, principalmente para as menores faixas de renda. Segundo João Sette Ferreira 

(2012), não havendo como negar que a Arquitetura, ou talvez a falta dela, tem grande parte da 

responsabilidade desse novo modelo de produção habitacional que tem sido realizada, em 

especial para a população em vulnerabilidade socioeconômica.  

 

A boa Arquitetura tem caráter emancipatório e papel fundamental na 

promoção da qualidade de vida e desenvolvimento humano. Casas que não 

permitem o convívio familiar, que não oferecem espaços para a reunião da 

família, brincadeiras e estudos das crianças, não criam condições de 

desenvolvimento pessoal, familiar e coletivo. (FERREIRA, 2012, p.30).  
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As novas mudanças e exigências da vida moderna são obstáculos a serem enfrentados na 

elaboração de projetos para habitação de interesse social, especialmente no que se refere às 

variações de necessidades presentes e futuras dos usuários; a padronização dos projetos e a 

presença de ambientes dimensionados com áreas mínimas como forma de diminuir o custo; a 

identificação de diferentes tipos de usuários e as diferentes formas e utilização dos espaços; e a 

carência de ampliação e modificação dos espaços, sobretudo pelo tamanho dos lotes e 

condicionantes legais, influenciando diretamente na qualidade habitacional e na permanência 

dos usuários no local.  

 

Dessa forma, como desenvolver projetos para habitação de interesse social atendendo as 

diferentes necessidades programáticas para diferentes tipos e demandas de usuários? 

 

Nesse sentido, torna-se importante refletir sobre a produção de uma habitação de interesse 

social que atenda às programáticas para diferentes usuários a partir da utilização de estratégias 

de flexibilização do tipo organizacional, ampliação/acréscimo e adaptabilidade, como forma de 

acomodar as mudanças demográficas, novas relações sociais, padrões culturais, 

comportamentais e avanços tecnológicos atuais. 

 

Gustau Gili Galfertti (apud BRANDÃO, 2007) ressalta que os projetos de Arquitetura devem 

ser desenvolvidos de modo que as edificações sejam capazes de se adaptar à diversidade, à 

mudança e também conservar a sua identidade. Para o autor, a flexibilidade incorporada aos 

projetos é a alternativa, uma vez que oferece um maior grau de liberdade tornando possível a 

diversidade de modos de morar existentes na sociedade contemporânea. 

 

James Barlow e Ritsuko Ozaki (2003, apud BONATTO, 2010) reconhecem a importância de 

identificar os requisitos dos futuros usuários das habitações, entretanto verifica que nem sempre 

os “clientes” conseguem expressar suas necessidades e expectativas, assim como, não existe 

uma relação direta da empresa ou instituição promotora da habitação de interesse social com o 

usuário final. Lauri Koskela (2000 apud BONATTO, 2010) acredita que a mencionada 

dificuldade dos consumidores em expor suas necessidades é ocasionada por falhas na 

formulação do briefing. No que se refere às habitações oferecidas no mercado, Roy e Cochrane 

(1999 apud BONATTO, 2010) afirmam que a excessiva padronização das unidades 

habitacionais, voltados para interesse social, não se adapta às diferentes tipologias de usuários 

e necessidades. Segundo Luciana Ines G. Miron (2008), no caso das habitações de interesse 

https://www.amazon.com/Gustau-Gili-Galfetti/e/B001I9RSZC/ref=dp_byline_cont_book_1
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social a insatisfação e o não atendimento dos requisitos dos usuários podem levar ao abandono 

da edificação. 

 

Nas palavras de Hertzberger (1999, p.149), as interpretações coletivas dos padrões 

habitacionais devem ser abandonadas, “se queremos responder à multiplicidade na qual a 

sociedade se manifesta, devemos libertar a forma dos grilhões de significados cristalizados”.  O 

autor enfatiza, ainda, que o arquiteto deve projetar de forma que os edifícios possam ter a 

capacidade de se adaptar à diversidade e às mudanças ocorridas nos diferentes ciclos de vida, 

conservando sua identidade. Diante disto, torna-se essencial conceber espaços menos estáticos 

e, portanto, mais flexíveis para responder ao desafio que a sociedade moderna, com toda a sua 

complexidade, propõe ao arquiteto (HERTZBERGER, 1999).  

 

De acordo com Gary Moore (1984), embora os arquitetos sempre tenham feito suposições sobre 

o que as pessoas desejam, e as tenham expressado em suas decisões de projeto, pode se 

considerar pouca a atenção dedicada à investigação da real percepção dos usuários sobre o 

ambiente construído. Na realidade, vários estudos apontam que a maneira do arquiteto perceber 

os edifícios é radicalmente diferente da dos usuários (MOORE, 1984). 

 

Atualmente, a identificação e envolvimento entre usuário e espaço tornam-se um desejo 

crescente. Neste sentido, ao projetar, o arquiteto deveria ir além das exigências da função no 

sentido estrito, oferecendo a liberdade de interpretação e possibilidades de escolha para o 

usuário.  

 

Na opinião de Hertzberger (1999), o “ideal” é fazer com que o ambiente construído possa 

cumprir mais de um propósito e ter mais de uma interpretação. Assim, cada usuário será capaz 

de interagir com o ambiente a sua própria maneira, interpretando-o de modo pessoal para 

apropriá-lo ao seu ambiente familiar. A identificação ocorre quando o espaço é capaz de 

despertar associações com o universo próprio do usuário. Dessa forma, o ambiente torna-se 

uma extensão de seu mundo particular e, consequentemente, da sua personalidade. Seria, 

segundo Hertzberger (1999), a capacidade que o ambiente tem de absorver, acomodar e 

comunicar significados. 
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Neste contexto, a flexibilidade apresenta um papel importante no processo de elaboração do 

projeto arquitetônico, principalmente para projetos de interesse social, uma vez que possibilita 

a diversidade de uso e modificações do futuro morador, fomentando a liberdade de participação 

do usuário na construção do ambiente e para que valores particulares sejam atribuídos, 

especialmente durante o uso da habitação, sendo um desafio para as novas produções 

habitacionais.  

 

2.2 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM NATAL 

 

A produção habitacional voltada à população de interesse social na cidade de Natal não 

apresentou uma atuação expressiva, sendo construídas aproximadamente 50 mil unidades 

habitacionais em Natal, entre anos de 1970 e 1991, por meio do Sistema Financeiro de 

Habitação, criando conjuntos habitacionais de maneira dispersa em diferentes bairros da cidade, 

sobretudo nas áreas de expansão urbanas - região norte e sul (FERREIRA et al, 2005).   

 

Nas regiões administrativas Norte e Oeste, consolidavam os bairros ocupados, em sua grande 

parcela, por conjuntos habitacionais promovidos por políticas públicas no período de 1978-

1990, e por assentamentos e loteamentos irregulares. No final dos anos 1990 e início dos anos 

2000, o mercado imobiliário da produção residencial formal disputavam os bairros mais 

valorizadas da cidade e as áreas de transbordamento na região sul, como é o caso do Bairro de 

Nova Parnamirim, na cidade de Parnamirim (BENTES SOBRINHA et al, 2015). 

 

Esse cenário começa a ser modificado, entre os anos de 1999 e 2004, com uma maior oferta de 

conjuntos habitacionais de menor custo voltados a uma faixa de renda baixa e “produzidos pelas 

Cooperativas Habitacionais, como a COOPHAB (Cooperativa Habitacional dos Servidores e 

Trabalhadores Sindicalizados do RN) e a CNH (Cooperativa Norteriograndense de 

Habitação)”, sendo uma nova alternativa para as famílias com renda entre 03 e 05 salários 

mínimos. (BENTES SOBRINHA et al, 2015, p.30-31). 

 

No período de 2003 a 2008, o destaque vai para o Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), criado a partir da Lei n° 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, como forma de atender à 

necessidade de moradia da população que recebe até R$ 1.800,00 e que vive em centros 

urbanos. 
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Com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, observa-se uma nova forma de 

investimento do setor imobiliário local voltado a atender a demanda das linhas de crédito 

disponibilizadas pelo Programa (faixas de renda 0 a 3 salários mínimos; 3 a 6; e 6 a 10). 

 

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Natal apresenta um déficit habitacional de 

34.721 unidades, estando 65,82% na faixa de 0 a 3 salários mínimos e um déficit relativo de 

14,7%, sendo superior à média da Região Metropolitana de Natal (13,7) e do Brasil (12,1%), 

estando grande parte desse déficit habitacional de Natal, atrelado a ausência de investimentos 

na área habitacional por muitos anos. 

 
O elevado déficit de Natal tem estreita relação com o passivo em termos de 

investimentos em produção habitacional pública ao longo das duas últimas 

décadas, embora se reconheça que inversões foram realizadas em projetos de 

urbanização integrada que envolviam ou o reassentamento de famílias, ou o 

remanejamento. Todos esses projetos contemplavam a construção de 

moradias, seja para enfrentamento do déficit, seja porque as famílias residiam 

em domicílios situados em áreas de risco (dunas, lagoas, faixas de domínio de 

via férrea ou sob fios de alta tensão elétrica) (BENTES SOBRINHA et al, 

2015, p.38). 

 

Segundo Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha et al (2015, p.39), no período de 2009 a 2013, 

forma produzidos 85 (oitenta e cinco) empreendimentos no âmbito do PMCMV no município 

de Natal, sendo juntamente com Parnamirim, os que obtiveram maior quantidade de 

empreendimentos do programa na RMNatal (Região Metropolitana de Natal), atribuído a 

presença de um mercado imobiliário mais dinâmico e consolidado.   

 

É importante ressaltar que, segundo os dados apresentados na Avaliação do programa Minha 

Casa, Minha Vida na região metropolitana de Natal, a maior parte dos empreendimentos 

voltados ao do PMCMV no município de Natal encontra-se nas faixas 02 e 03, sobretudo na 

faixa renda de 6 a 10 salários mínimos, correspondendo a 34,97% do total produzido na 

RMNatal, fator atribuído ao mercado imobiliário consolidado.  

 

Apesar do percentual significativo da produção nessa faixa, quando comparado com os demais 

municípios da RMNatal, a produção de Natal representou apenas 20,34% da necessidade de 

incremento colocada para essa faixa de renda (BENTES SOBRINHA et al, 2015). 
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No que se refere à produção habitacional destinada à faixa 2, verifica-se que Natal, diferente 

dos demais municípios da RMNatal, não produziu um quantitativo superior ao seu déficit 

habitacional correspondente as famílias com rendimento de 3 a 6 salários mínimos. Segundo a 

Avaliação esse fator se deve ao fato que: 

 

[...] o déficit de Natal está sendo atendido nos municípios vizinhos a Natal 

(polo), principalmente nos municípios que possuem alto grau de integração à 

dinâmica de metropolização, como é o caso de Parnamirim, Extremoz e São 

Gonçalo do Amarante (BENTES SOBRINHA et al, 2015, p.46). 

 

A produção, em Natal, destinada à Faixa 01 ocorreu apenas na segunda fase do PMCMV, com 

a construção de apenas cinco empreendimentos, sendo quatro localizados no bairro do 

Guarapes, Região Administrativa Oeste - Vivendas do Planalto I, II, III e IV, e o Morar Bem 

Pajuçara, no bairro de Pajuçara na Região Administrativa Norte.  

 

Nesse contexto, observa-se que o município de Natal, apesar de apresentar o maior déficit 

habitacional da Região Metropolitana, não conseguiu, nesse período, responder às necessidades 

por reposição e incremento de produção habitacional, especialmente para a faixa 01. Segundo 

os dados apresentados pela Avaliação, o déficit habitacional de Natal, para a faixa de renda 1 

(0 a 3 salários mínimos), foi de 22.185 unidades habitacionais, sendo produzidas por meio do 

PMCMV 1.072 moradias, representando uma produção em relação ao déficit de 0 a 3 SM de 

4,83%. Esses números só ressaltam a importância de projetos voltados a essa faixa de renda. 

 

Outro fator importante a ser analisado é a qualidade dos projetos arquitetônicos desenvolvidos 

para esse mercado, mormente relacionado aos aspectos de inserção urbana e as condições 

espaciais da proposta, levando em consideração o perfil dos usuários atendidos, como pode ser 

observado no Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV. 

 

O empreendimento Residencial Vivendas do Planalto é destinado às famílias com rendimento 

na faixa de 0 a 3 salários mínimos, e foi construído na segunda etapa do programa MCMV, 

localizado no bairro do Guarapes, região administrativa que apresenta o maior número de 

assentamentos irregulares de Natal, num total de 31 de um universo de 70. 

 

Formado por quatro empreendimentos contíguos apresentando uma tipologia do tipo híbrida 

(loteamento e condomínio vertical), implantando em uma gleba de 9,12ha, contendo 03 



72 

 

quadras, cada uma com 20 lotes, com 02 blocos em cada lote. O empreendimento conta com 

um total de 896 unidades habitacionais, distribuídos em 112 blocos do tipo “H” em 02 

pavimentos, com 04 apartamentos por andar, com uma previsão de 3.584 habitantes. 

 

No que se refere à localização do empreendimento, é possível perceber que o mesmo não se 

encontra inserido na malha urbana do município, dispondo de grandes vazios urbanos na sua 

área de entorno. A ocupação mais próxima um conjunto habitacional do Leningrado, localizado 

na porção sul do empreendimento, com grande predominância do uso residencial, não havendo 

a disponibilidade de acesso a serviços de primeira necessidade, sendo necessário um maior 

deslocamento diário, demosntrando a ausência de inserção urbana do conjunto, evidenciando a 

segregação socioespacial.  

 

A análise da produção atual do “segmento econômico” evidencia que, em 

grande parte dos empreendimentos habitacionais, não têm sido verificadas 

boas soluções na escala da inserção urbana. O espraiamento urbano, 

segregação socioespacial, consolidação de grandes vazios urbanos, bairros 

monofuncionais, formação de áreas isoladas ou desarticuladas da malha 

urbana, sem diversidade de usos e grupos sociais, caracterizam padrão de 

produção das cidades que já se mostrou insustentável do ponto de vista 

ambiental, econômico e social (FERREIRA, 2012, p.64). 

 

No que se refere à acessibilidade, verifica-se que o Residencial Vivendas do Planalto se 

encontra inacessível, com pouca disponibilidade de linhas e tipos de transporte público. A área 

conta apenas com os serviços da linha 41A (Leningrado/Ribeira, via Av. Prudente de Morais). 

 

Apesar do ponto de ônibus encontrar-se próximo ao Residencial, cerca de 15 minutos, o tempo 

de espera é muito longo, como informado na Avaliação do programa Minha Casa, Minha Vida 

na região metropolitana de Natal. 

 

Cerca de 52,56% dos entrevistados esperam entre 01 hora ou mais pelo 

transporte, sem contar o tempo diretamente associado ao deslocamento, seja 

para os locais de trabalho, estudo ou comércio. Em se tratando de acesso aos 

locais de comércio e serviços, 47,43% dos entrevistados afirmaram acessar 

tais locais no bairro onde residem (BENTES SOBRINHA et al, 2015, p.67). 

 

Em relação às formas de ocupação do terreno, com à disposição das edificações na gleba, às 

áreas de estacionamento, às áreas livres e de lazer, verifica-se que a forma que os blocos foram 

implantados reflete diretamente na qualidade de insolação e ventilação do conjunto. A 

disposição e ocupação de toda quadra de forma agrupada e extensa, se comportando como 
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barreiras para os ventos dominantes, constituindo uma grande massa compacta, dificultando a 

ventilação natural nas unidades por meio da ventilação cruzada. 

 

A área comum e de lazer do Residencial, em todas as suas etapas, foi disposta de maneira 

concentrada na quadra central, em uma área com 4.000,00 m², correspondendo a apenas 6,67% 

do total do Residencial, dispondo de área de passeios, quadra poliesportiva, playground, 

academia da terceira idade – ATI, bancos, vegetação (de maneira pontual) e um centro 

comunitário, observado na Figura 20 e Figura 21 a seguir. 

 

Figura 20: Implantação da área de lazer e 

comunitária do Residencial Vivendas do 

Planalto. 

Figura 21: Equipamentos comunitários do 

Residencial Vivendas do Planalto. 

  

Fonte: Marco Engenharia e Consultoria, 2013. Fonte: Marco Engenharia e Consultoria, 2013. 

 

O empreendimento se configura como uma tipologia hibrida (condomínio/vertical sem elevador 

e loteamento), com planta do tipo “H”, com unidades habitacionais em dois pavimentos (térreo 

e um pavimento), dispondo de quatro apartamentos por andar e circulação vertical central. As 

unidades habitacionais possuem dois quartos, sala, banheiro social, cozinha e área de serviço. 

 

No tocante ao dimensionamento das unidades, é possível perceber que o projeto obedeceu aos 

condicionantes estabelecidos no Código de Obras Municipal de Natal e às recomendações do 

Programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, é importante que os ambientes permitam 

também o desenvolvimento de outras funções e atividades, inclusive a flexibilidade nos arranjos 

do mobiliário. Observa-se na proposta que a área de serviço não dispõe de espaço adequado 

para circulação, além de prever pouco espaço arejado para a secagem da roupa. O quarto não 

considera a possibilidade de uma mesa de estudos. As unidades adaptadas não dispuseram de 
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áreas mínimas, em alguns ambientes, para o giro de 180 graus da cadeira. As dimensões da sala 

permitem a colocação de dois sofás, com pouca possibilidade de variação na sua disposição. 

 

No que se refere à flexibilidade, é possível observar que a unidade residencial do Residencial 

Vivendas do Planalto não considerou a probabilidade da inserção de variações nos arranjos dos 

cômodos, com a utilização de sistema de alvearia estrutural, impossibilitando adequações da 

planta de acordo com as diversidades e eventualidade de mudanças no perfil e composições 

familiares e de uso.  

 

O empreendimento apresenta uma variedade tipológica pouco significativa, com um 

apartamento modelo “A”, com apartamentos convencionais com 43,18 m² de área construída e 

o modelo “B”, dispondo de dois apartamentos adaptados no pavimento térreo, com área unitária 

de 47,16 m². Ambos os tipos apresentam o mesmo programa arquitetônico, diferenciando 

apenas pelo tamanho do banheiro e da cozinha nas unidades adaptadas (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Planta Baixa do Modelo “B” do Residencial Vivendas do Planalto. 

 

Fonte: Marco Engenharia e Consultoria, 2013. 
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É possível verificar que a produção habitacional de interesse social desenvolvida em Natal, não 

muito diferente de outros locais do país, não leva em consideração os diferentes tipos e arranjos 

familiares, demandas e necessidades atuais e futuras. Nesse sentido, como forma de 

compreender e refletir sobre esse perfil familiar, principalmente os beneficiados enquadrados 

na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, foi realizada análise do banco 

de dados das famílias atendidas pelo programa do Conjunto Residencial Vivendas do Planalto 

I, II, III e IV. A escolha pelo empreendimento em tela foi ocasionada pela disponibilidade do 

banco de dados dos beneficiados. 

 

2.3 NOVOS ARRANJOS FAMILIARES 

 

É possível perceber que as organizações familiares vêm passando por diversas transformações, 

com substituição da família nuclear tradicional (casal com filhos) por novos arranjos familiares. 

A intenção desse item é refletir esse novo perfil familiar, e a partir do banco de dados das 

famílias beneficiadas no Programa Minha Casa, Minha Vida em Natal, identificar as diferentes 

organizações e demandas familiares voltadas para habitação de interesse social local, suas 

possíveis demandas e necessidades relacionando-as com o projeto do Residencial. 

 

Segundo Eni de Mesquita Samara (1987), o debate em torno do tema família e as polêmicas 

que vêm despertando na sociedade contemporânea, fazem com que o interesse pela família 

como objeto de investigação venha aumentando ao longo do tempo. Este aumento de interesse 

segundo Danda Prado (1981), vem crescendo em todos os setores do conhecimento, porém com 

ângulos de abordagens diferentes. 

 

Observa-se que a população e o modelo familiar têm passado por diversas transformações, 

seguindo os acontecimentos históricos, mudanças econômicas, sociais e demográficas ocorridas 

ao longo do último século, principalmente nas últimas décadas, quando é possível perceber, 

sobretudo, na diminuição da fecundidade e mortalidade; no aumento da esperança de vida ao 

nascer, proporcionado por melhores condições de vida e saúde; nos padrões de relacionamento 

entre os membros da família; no aumento de uniões consensuais; e principalmente, no papel da 

mulher dentro e fora do espaço doméstico (NASCIMENTO, 2006), como observado na Figura 

23. 
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As mulheres podem se sustentar e podem, na teoria, sustentar uma família 

sozinhas [...] O que era, em outros tempos, tecnologicamente e 

economicamente impossível e, portanto socialmente inaceitável, se torna 

possível e aceitável. A descontinuidade de fora se situa despercebida na 

família.  (HAND, 1996 apud JORGE, 2012 p. 85).   

 

 

Figura 23: Novos Arranjos familiares contemporâneos. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Essas transformações do modelo familiar na vida contemporânea direcionam novos estilos de 

vida, condutas e comportamentos sociais, padrões de consumo e a relação com o espaço físico, 

sendo complementado pelas inovações tecnológicas (JORGE, 2012). 

 

Outro fator importante a ser observado é o tamanho da família. Segundo Arlindo Mello de 

Nascimento (2006) a família encolheu. De acordo com o autor, essa tendência vem se 

verificando ao longo das últimas décadas. Os dados do Censo demográfico demonstram que, 

em média, em 1991, cada família tinha 3,9 pessoas, passando, em 2000, para 3,5. 

 

Percebe-se, claramente, que muitas habitações são projetadas com base no que as 

incorporadoras, investidores e arquitetos pensam que os usuários querem, ou seja, um grupo 

pequeno interpreta de forma coletiva os “desejos” pessoais de uma comunidade. Com isso, se 

produz projetos que podem até ser adequados, mas nem todos refletem inteiramente as 
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necessidades do usuário. Segundo Hertzberger (1999, p.158), com a falta de um padrão comum 

no processo de habitar, imaginar a habitação ideal torna-se ainda mais difícil, sendo cada vez 

mais importante o papel do arquiteto na compreensão das necessidades e relações dos usuários 

com o edifício. 

 
Os arquitetos não deviam apenas demonstrar o que é possível, deveriam 

também, e especialmente, indicar as possibilidades que são inerentes ao 

projeto e estão ao alcance de todos. Considerando de máxima importância 

compreender que há muito a aprender com as reações individuais dos 

moradores às sugestões contidas no projeto (HERTZBERGER, 1999, p.158). 

 

Nesse sentido, é importante compreender que novo tipo de usuário é esse e quais são as suas 

demandas, como forma de auxiliar na construção de um programa de necessidades mais 

direcionado ao consumidor final, respondendo os diferentes tipos de necessidades. 

 

Os indicadores sociais, juntamente com aspectos sobre o comportamento demográfico são 

importantes para o estudo da expansão da habitação de interesse social, pois sua evolução 

provoca mudanças consideráveis nos requisitos dos usuários de habitações, exigindo 

flexibilidade e adaptabilidade dos ambientes construídos. (TRAMONTANO, 1998 apud 

JORGE, 2012). 

 

Para compreender o perfil do usuário, foi realizada uma análise do banco de dados da Secretaria 

Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE, 

referentes a famílias beneficiadas, ou seja, já passaram pelo processo de comprovação das 

informações que forneceram quando realizado o cadastramento e foram habilitadas para os 

empreendimentos já entregues, enquadrada no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, 

Faixa 1.  

 

A base de dados do estudo refere-se às 849 famílias do Residencial Vivendas do Planalto I, II, 

III e IV atendidas pelo PMCMV, com um total de 894 unidades habitacionais construídas em 

quatro etapas, o que possibilita apenas a generalização analítica em contraposição à de tipo 

estatística. O propósito do estudo foi o aprofundamento do entendimento sobre o fenômeno 

analisado, bem como as variáveis que o afetam muito mais do que a sua mensuração 

quantitativa. Os dados fornecidos foram gerados na Base CADUNICO - Versão 7, no mês de 

agosto de 2014, sendo necessária para a análise a compatibilização dos dados fornecidos, como 

forma de construir um perfil das famílias beneficiadas. 
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Os beneficiados pertencem a dois grandes grupos identificados como sorteados (demanda 

aberta) e os assentados (demanda fechada). O processo de cadastramento, seleção, 

hierarquização e habilitação, tanto da demanda aberta (sorteados), quanto para fechada 

(assentados), ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 

Fundiária e Projetos Estruturantes – SEHARPE. 

 

A primeira parte do cadastro corresponde ao perfil do responsável pela unidade familiar, com 

dados referentes ao gênero, idade, estado civil, deficiência, nível de escolaridade, trabalho 

remunerado, trabalho principal e renda total mensal. A segunda parte apresenta os dados 

referentes às características da família do beneficiário, com informações do tamanho da família, 

perfil familiar, composição do grupo, trabalho e renda, acesso à escola, acesso aos serviços 

públicos na moradia de origem, despesas e local antes residente.  

 

2.3.1 Análise do perfil do usuário beneficiados 

 

No que se refere ao gênero do responsável pela unidade familiar é possível observar que a maior 

parcela do titular cadastrado é do sexo feminino (82,6%), quando comparado com o do sexo 

masculino (17,4%), conforme demostrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Gênero do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 
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O programa Minha Casa Minha Vida define essa prioridade em dois dispositivos legais: as leis 

11.977/2009 e a 12.693/2012. A lei 11.977, que regulamentou o MCMV, prevê que, entre os 

requisitos para a seleção de beneficiários do programa, está o atendimento às famílias que tem 

mulheres como responsáveis pela unidade familiar, tanto na zona urbana quanto na zona rural.  

 

Segundo determina a lei 12.693, sancionada no dia 8 de março de 2012, em homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher, em caso de divórcio ou dissolução de união estável, a propriedade 

financiada pelo MCMV deve, preferencialmente, ficar com a mulher. Esse condicionante legal 

é fundamental em vários aspectos, com destaque para o reconhecimento do novo perfil familiar 

cuja mulher assume, muitas vezes, uma jornada de trabalho extra e intrafamiliar, como cuidar 

e administrar a própria casa e dos filhos. Outro aspecto é a maior possibilidade de permanência 

na unidade habitacional, uma vez que, em muitos dos casos, a mulher apresenta um vínculo 

maior com a casa. Outro fator importante e que interfere na definição programática da 

edificação é que a edificação deve ser pensada para atender atividades relacionadas, 

principalmente, à mulher, prevendo atividades domésticas e de trabalho e renda comuns nas 

comunidades, como por exemplo, lavar roupa. 

 

No que se refere à faixa etária do titular beneficiado é possível observar que mais da metade do 

total (56%) encontra-se na faixa de 18 a 34 anos de idade, sendo a maioria entre 25 a 34 anos 

(37%). Observa-se também, que o número de beneficiários acima de 55 anos de idade é baixa, 

correspondendo a 8% do total. Esses dados demonstram que existe uma parcela significativa de 

beneficiários jovens e um número reduzido de idosos¹, apenas 2%1 (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Segundo a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, em seu artigo 

2°, considera-se idosa a pessoa maior de sessenta anos de idade.   
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Gráfico 2: Faixa etária do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Os dados relativos ao estado civil das pessoas beneficiadas pelo programa MCMV demostram 

que existe uma parcela expressiva de solteiros, com 71,5% do total dos atendidos, e apenas 

20,1% casados ou união estável. Ao se considerar os beneficiários que se declaram solteiros, 

divorciados, separados judicialmente e os viúvos, totalizam 78,7% do total de pessoas atendidas 

no programa. Esse número demostra que o perfil da família “tradicional” se encontra em forte 

mudança e que reflete significativamente na programação arquitetônica destinada a essa “nova 

família” (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Estado Civil do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Quando cruzados os dados do gênero, idade e estado civil do beneficiário, observa-se que total 

de solteiros a maior parte é do sexo feminino (85%) e jovem, como idade abaixo de 34 anos 

(63%), sendo 22% entre 18 a 24 anos e 41% entre 25 e 34 anos. Esses dados demonstram que 

existe um número representativo de jovens solteiros atendidos pelo programa. 

 

Quando analisados os dados referente à existência ou não de pessoas portadoras de deficiência2 

observa-se que, para o empreendimento em análise, foram atendidos um total de 53 

beneficiados, correspondendo a 6,2% do total. Segundo o parágrafo V, artigo 3° da Lei nº 

12.424, de 16 de junho de 2011, (dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV) 

deve ser homologada a prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com 

deficiência. Segundo ainda o artigo 73, da Lei supracitada, observa-se:  

 

Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de 

acessibilidade que estabeleça regra específica, será assegurado que, do total de 

unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV em cada Município, 

no mínimo, 3% (três por cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas com 

deficiência. (BRASIL, 2011, Art. 73. Grifos nossos). 

 

                                                 
2 Recomenda-se utilizar a expressão “pessoa com deficiência”, que reconhece a condição de determinada pessoa, 

sem desqualificá-la. No entanto, na Constituição Brasileira a pessoa com deficiência é designada como “pessoa 

portadora de deficiência”, isto implica que, em um contexto jurídico, deve ser utilizada a expressão consagrada 

nas leis. 
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Verifica-se que o Programa estabelece uma cota mínima de unidades voltadas às pessoas 

portadoras de deficiência, seja ela física, auditiva, visual, mental ou múltipla, conforme definida 

no Decreto 5296 de dezembro de 2004. Ao considerar que essas habitações serão utilizadas por 

seus usuários por um longo período, ou até mesmo a vida toda, significando que os moradores 

irão envelhecer, ou apresentar uma restrição de temporária. Nesse sentido, as unidades 

habitacionais devem ser projetadas com a possibilidade de adaptações futuras decorrente de 

possíveis necessidades futuras por parte dos usuários, aumentando assim o tempo de 

permanência no imóvel. 

 

Quando segregados os dados, observa-se que a maior parcela de beneficiários com deficiência 

permanente encontra-se na faixa de idade entre 35 e 54 anos, correspondendo a 54% do total, 

sendo o maior número entre 45 a 54 (30,2%), demostrando que os princípios de acessibilidades 

devem ser observados com particularidades não somente pela questão da deficiência, como 

também da dependência da idade (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4: Deficiência permanente ou não do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Com relação ao nível de escolaridade do titular beneficiado, verifica-se que 77% dos 

cadastrados apresentam ensino médio regular, especial e supletivo, demostrando que esse perfil 

atendido tem, ao longo do tempo, mudado no que se refere ao nível de escolaridade, sendo esse 

um fator importante, sobretudo, no que se refere a possibilidades de integração com programas 
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de educação ambiental voltados à permanência, utilização e manutenção da habitação (Gráfico 

5). 

 

Gráfico 5: Nível de Escolaridade do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Outro dado importante que se refere tanto na permanência, utilização e manutenção da 

habitação, assim como na definição do programa de necessidades é a situação de trabalho 

remunerado do titular. É possível observar no Gráfico 6 que um pouco mais da metade dos 

beneficiados encontram-se trabalhando (54%). Esse dado reforça que o programa deve ser 

pensado com políticas setoriais integradas, como emprego e renda, como forma de possibilitar 

a viabilidade do empreendimento.  

 

Gráfico 6: Trabalho remunerado do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 
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Ao analisar o principal trabalho do titular observam-se, principalmente, três indicadores 

importantes: que a maioria dos beneficiados (43%) não respondeu; 33% são autônomos 

(trabalham por conta própria); e 17% trabalham com carteira assinada.  Esse indicador reforça 

a importância do programa habitacional integrado com outras políticas setoriais e a inserção 

urbana do projeto. 

 

Para que esse dado tivesse maior representatividade para a pesquisa, foi realizada uma análise 

da profissão do titular beneficiado. Para tanto, foi necessário realizar uma classificação e 

agrupamento das respostas, no qual foram classificadas as atividades. Verifica-se que as 

atividades/profissões mais representativas são: do lar (dona de casa), doméstica, faxineira ou 

diarista (agrupadas na mesma classificação) e auxiliar de serviços gerais (Gráfico 7). 

 

Os dados apresentados são de extrema importância na definição do programa do projeto, como 

forma de prever a destinação de locais para desenvolvimento de atividades que são corriqueiras 

para as famílias, como por exemplo: locais para lavar roupa, uma vez que existem pessoas que 

trabalham em casa e fazem serviço de lavadeiras; possibilidade de ampliação para inserir um 

pequeno comércio/serviço; locais para guardar material reciclado ou a própria carroça utilizada 

pelo catador e etc.  

 

Gráfico 7: Atividade/profissão do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 
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Outro dado complementar à atividade/profissão é a forma do trabalho principal do titular 

beneficiado, no qual se observa um número expressivo de pessoas não responderam a questão 

(43%) e os que trabalham como autônomo (por conta própria) e normalmente não apresenta 

nenhum tipo de vínculo empregatício (33%). Outro dado relevante é o número de pessoas com 

vínculo por meio de carteira assinada (17%), sendo um fator fundamental para a estabilidade 

da família. Os dados são apresentados no Gráfico 8.  

 

Gráfico 8: Trabalho principal do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

A última informação referente ao titular beneficiado é a renda mensal. Verifica-se que todas 

as pessoas beneficiadas atenderam o estabelecido no Programa Minha Casa, Minha Vida, 

enquadrados na faixa 1 (famílias com renda de até R$1.600). Os dados constantes no gráfico 

a seguir demonstram que 53% dos beneficiados recebem até 1 salário mínimo, 27% com 

renda entre 1 a 2 S.M. e um número expressivo de pessoas sem renda (17%), identificados 

no Gráfico 9. Esses números são preocupantes em vários aspectos, principalmente quando se 

pensa que a habitação, em diferentes fases da vida, necessita de manutenção ou adaptações 

para acomodar as diferentes fases familiares, sendo importante adotar soluções econômicas 

e a utilização de materiais de baixa manutenção, uma vez que muitos beneficiários não 

dispõem de recursos para manter ou modificar as unidades habitacionais.  
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Gráfico 9: Renda mensal do Titular beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Em síntese, o perfil do titular beneficiado analisado corresponde, de maneira geral, ao gênero 

feminino, com faixa etária entre 25 a 34 anos de idade, solteira, com ensino médio fundamental, 

autônoma e com renda mensal de até 1 salário mínimo. 

 

2.3.2 Perfil da família beneficiada 

 

A análise a seguir refere-se ao perfil das 849 famílias beneficiadas pelo programa no MCMV 

pelo Condomínio Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV, onde foram levantados dados 

do tamanho da família, perfil familiar, composição do grupo, trabalho e renda, acesso à escola, 

acesso aos serviços públicos na moradia de origem, despesas e origem. 

 

No que se refere ao tamanho da família é possível observar que grande parte do núcleo familiar 

é formado por apenas 01 membro (15%), por 02 pessoas (28%) e 03 pessoas (23%), 

correspondendo a mais da metade do total das famílias (66,5%). Esse dado revela uma mudança 

no perfil familiar, com núcleos familiares menores, com média de três pessoas/família (Gráfico 

10). 
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Gráfico 10: Tamanho da família beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

É possível observar que existe um número considerado de beneficiados que apresentam vínculo 

com menores de 18 anos, sendo deste total, 44% com crianças até 6 anos de idade, 22% com 

criança entre 7 e 10 anos, 21% com crianças entre 11 e 14 anos e 14% com adolescentes em 

faixa etária de 15 a 17 anos (Gráfico 12). Esse resultado demostra a necessidade de se prever 

espaços comuns com áreas voltadas a esse usuário, como forma de manter a relação da casa 

com o espaço público, assim como programar um layout na unidade habitacional com espaços 

para estudo de forma agradável, levando em consideração a utilização de iluminação e 

ventilação natural. 

 

Gráfico 11: Vínculo com o beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 
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Gráfico 12: Vínculo com menores de 18 anos do beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Ainda referente à composição familiar do beneficiado, observa-se que grande parte das famílias 

são formadas por adultos na faixa etária entre 25 e 60 anos de idade, correspondendo a 36,5% 

do total, sendo posteriormente com crianças até 6 anos de idade. Verifica-se, ainda, a presença 

de 2% das famílias com idosos com mais de 60 anos de idade, sendo importante esse dado para 

a previsão de unidades habitacionais adaptadas para esse usuário (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13: Composição familiar do beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

 

Os dados apresentados anteriormente demonstram a razão de dependência, definida pelo IBGE 

como o peso da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos e mais de idade) sobre a 
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população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade), correspondendo no caso da análise a 

1,07. 

 

No que se refere às questões de trabalho e renda, verifica-se que apenas 35,3% das famílias 

dispõem de pessoas com trabalho remunerado, apresentando um rendimento médio de R$ 

409,99 e uma renda média domiciliar de R$ 426,94, conforme demostrado no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14: Relação trabalho e renda familiar no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Quando se analisou a renda familiar per capita3, os dados demostram que mais da metade das 

famílias (56%) apresentam uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo e que apenas 9% 

ganham acima de 1 S.M. Esses números revelam o alto nível de vulnerabilidade por que passam 

as famílias beneficiadas pelo programa (Gráfico 15).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Soma dos salários de todos os beneficiados dividido pelo número de habitantes 
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Gráfico 15: Renda familiar per capita das famílias beneficiadas no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

Os dados da renda familiar só ratificam a situação anterior, uma vez que 8% das famílias não 

apresentam nenhuma renda, 29% ganham até 1/4 do salário mínimo, 17% de 1/4 a 1/2 do S.M., 

27% de 0,5 a 1 S.M. e 19% apresentam renda familiar acima de 1 salário mínimo, como 

observado no Gráfico 16 a seguir. 

 

 

Gráfico 16: Renda do beneficiado no MCMV – Vivendas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 
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Observa-se, ainda, que a renda mensal familiar per capita é de R$ 197,90 (cento e noventa e 

sete reais e noventa centavos). Esse dado reforça a fragilidade do Programa Minha Casa Minha 

Vida, quando o mesmo não estabelece políticas integradas para que essa população possa 

permanecer e possibilitar melhorias, ampliações e manutenções na unidade habitacional.  

 

No que se refere à disponibilidade de acesso aos serviços públicos na moradia de origem no 

tocante à educação, observou que grande parte se encontra no ensino fundamental da 1ª a 4ª e 

da 5ª a 8ª, correspondendo a aproximadamente 50%. Outro valor bastante representativo são os 

que não dispõem de nenhum tipo de acesso à educação, totalizando 15% (Gráfico 17). 

 

 

Gráfico 17: Acesso à escola no lugar de origem 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da SEHARPE, 2014. 

 

No que se refere ao acesso aos serviços públicos de abastecimento de água, energia, coleta de 

lixo e tipo de pavimentação na moradia de origem, observa-se que é muito variado para cada 

tipo de serviço. O abastecimento de água acontecia em quase 50% dos casos e os outros 50% 

eram realizados de outras formas. Com o fornecimento de energia acontece algo semelhante, 
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sendo 49% do fornecimento através de outras formas e/ou sem medidor e 46% com a presença 

de medidor de energia.  

 

Os dados referentes à coleta de lixo mostram também um comportamento similar aos demais 

serviços analisados anteriormente, com 59% da coleta realizada de forma direta e o somatório 

das demais formas irregulares (coleta indireta, enterra/queima, terreno/logradouro, rio/lago/mar 

e outros) totalizam 41% das formas. 

 

E por fim, a presença de pavimentação no local de origem que é presente apenas em 38% dos 

casos em oposição a 6% com pavimentação parcial e 56% sem nenhum tipo de pavimentação. 

É possível perceber que grande parte do perfil da família beneficiada é de um grupo familiar 

composto por 2 ou 3 pessoas, grande parte adulta com idade entre 25 e 60 anos, apresentando 

um dependente com idade até 6 anos e renda mensal familiar per capita de até ¼ do salário 

mínimo. 
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3 CONDICIONANTES PROJETUAIS 

 

Esse capítulo pretende analisar os condicionantes projetuais responsáveis pelas primeiras 

decisões do projeto, no que se refere aos aspectos físicos, ambientais e os condicionantes legais 

que interferem diretamente na área objeto de análise e, consequentemente, no projeto 

arquitetônico, possibilitando uma compreensão do problema, elencar opções, escolher um 

caminho, implementar e avaliar a tomada de decisões. 

 

A análise dos condicionantes foi realizada em três diferentes níveis de escala, de acordo com o 

tipo de influência e os aspectos analisados, definidas como: Área de Influência Indireta (AII), 

Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), conforme apresentado na 

Figura 24.  

 

Figura 24: Mapa Geral com a localização das Áreas de Influências 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006) e dados da SEMURB. 

 

O primeiro nível corresponde a ADA, referente à parcela (lote/gleba) necessária para a 

implantação do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio que precisarão ser 
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construídas, ampliadas ou reformadas, bem como, todas as demais operações unitárias 

associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do 

empreendimento. 

 

O segundo nível, AID, refere-se à área geográfica diretamente afetada pelos impactos 

decorrentes do empreendimento/projeto e corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado 

da ADA, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto negativos. Para a presente 

análise, utilizou-se como Área de Influência Direta um raio de 200 metros a partir dos limites 

do terreno onde será desenvolvido o projeto. 

 

Por fim, o terceiro nível de análise, a AII, abrangendo o território que é afetado pelo 

empreendimento, mas cujos impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são 

considerados menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência 

(ADA e a AID), sendo delimitada pelo bairro de Mãe Luiza. 

 

Para o planejamento e execução dos levantamentos de campo necessários ao estudo em análise 

foram, inicialmente, delimitadas as Áreas de Influência, a partir de exercício preliminar de 

identificação dos impactos esperados pela implantação do empreendimento. Os impactos mais 

frequentes se relacionam às interferências na infraestrutura existente, interferências no processo 

de urbanização da cidade; intensificação de tráfego na área, valorização/desvalorização 

imobiliária, entre outros, os quais orientaram na delimitação dessas áreas de estudo.  

 

3.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

A área de intervenção escolhida para implantação do projeto de habitação de interesse social é 

um terreno localizado na Rua João XXIII, número 426, no bairro de Mãe Luiza, Zona 

Administrativa Leste do município de Natal/RN. A gleba apresenta forma trapezoidal irregular, 

com área de 2.232,02 m², distante 161,20m da Avenida Senador Dinarte Mariz. A área 

confronta-se ao norte com terreno foreiro municipal, medindo 42,53 metros; ao sul com terreno 

foreiro municipal, em dois segmentos, com 32,41m e 4,46 metros; a leste com a Rua João 

XXIII, em dois segmentos, com 17,68m e 40,95 metros; e a oeste com terreno foreiro municipal, 

em dois segmentos, medindo 1,90m e 53,84 metros. 
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Uma parcela da área de intervenção, correspondendo 1.684,55m², foi declarada de necessidade 

e interesse social para fins de desapropriação, por meio do decreto n.º 10.608, de 26 de janeiro 

de 2015, para a execução do projeto habitacional, destinado às famílias que tiveram seus 

imóveis destruídos no desastre ambiental ocorrido em junho de 2014, devido ao desabamento 

da encosta no Bairro de Mãe Luiza. A outra parcela da área a ser implantado o projeto 

corresponde a uma área não fruto de desapropriação por parte da administração pública 

municipal, onde se encontra uma edificação embargada pela prefeitura municipal na década de 

1990. A edificação se localiza na porção sudeste do terreno, e desrespeita as prescrições 

urbanísticas estabelecidas para área de interesse social de Mãe Luiza, conforme estabelecido no 

parágrafo único do artigo 251, das Disposições Transitórias, do Plano Diretor de Natal - Lei n° 

3.175 /84 (Figura 25e Figura 26).  

 

Art. 251 – Nas zonas especiais ou áreas de preservação permanente, nenhuma 

nova construção, reforma ou ampliação poderá ser executada nem poderá ser 

lincenciado qualquer parcelamento do solo ou alteração na utilização dos 

imóveis nelas existentes, enquanto não forem baixados regulamentos, nos 

termos desta Lei. 

 

Parágrafo Único – Nas zonas especiais, excetuando-se as de Preservação 

Permanente, serão permitidos transitoriamente até o regulamento, as reformas, 

ampliações e edificações, até o limite máximo de 2 (dois) pavimentos (térreo 

e segundo), destinados a usos residenciais, de comércio e serviços e usos 

institucionais, CV - 1, CV – 2, S1, S2, INS – 1 e INS – 2, dependendo de 

consulta prévia ao órgão competente (NATAL, 1984, Art.251). 

 

Figura 25: Período da construção da 

edificação. 

Figura 26: Edificação embargada hoje. 

  

Fonte: BENTES SOBRINHA, 1995. Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

A escolha do terreno para implantação do projeto justifica-se, entre outros aspectos, pelas 

seguintes características: sua localização, com infraestrutura adequada para dar suporte ao 
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conjunto edificado; a relação das famílias desabrigadas com o lugar; e por se tratar de uma área 

especial de interesse social regulamentada, com demanda significativa para projetos de 

interesse social, principalmente devido ao número expressivo de assentamentos localizados em 

área de risco.   

 

Esse cenário demonstra a necessidade de diferentes níveis e tipos de intervenções no Bairro, 

com índice de risco calculado em alto e muito alto (escala de 1 a 5), associados a deslizamentos, 

quedas de barreiras, alagamentos pluviais, inundações, carregamento de entulho e lixo. O Plano 

identifica diferentes medidas de intervenções estruturais necessárias para redução do risco nas 

áreas, dentre elas a remoção de moradias e o reassentamento como forma de evitar desastres na 

área, como o ocorrido em 13 de junho de 2014, com o deslizamento de terra que destruiu vinte 

e cinco casas no bairro e a interdição de dois prédios na orla da praia de Areia Preta.  

 

Segundo o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Natal (RN), elaborado em 2007 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB e a Acquatool 

Consultoria S/S Ltda., existem quatro assentamentos no bairro apresentando áreas de risco. São 

eles: Alto da Colina, com área de 146.220,00 m², 1.097 domicílios, 4.388 habitantes e risco de 

número 5; o Aparecida, com área de 185.298,00 m², 1.071 domicílios, 4.283 habitantes e risco 

5; o assentamento Barro Duro, apresentando uma área de 20.914 m², 119 domicílios, 476 

residentes e também risco 5; e a comunidade do Sopapo, com 38.954m³ de área, 174 domicílios, 

696 habitantes e o menor nível de risco, número 3. 

 

 

3.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO E OCUPAÇÃO DA ÁREA 

 

Inicialmente, como forma de compreender a área de intervenção, é preciso, antes de tudo, 

reconhecer as diversidades morfológicas do bairro. Para tanto, a análise urbana deve ser feita 

por meio da leitura do desenho urbano, como forma de compreender e representar os fenômenos 

urbanos. Nas palavras de Philippe Penarai (2006, p.12) “conhecer a forma da cidade e 

reconstruir sua história é também orientar uma maneira de projetar”. 

 

Segundo Vicente Rio (1990), existem diversas metodologias de análise do desenho urbano, com 

diferentes dimensões de compreensão da cidade. O enfoque metodológico utilizado para o 

presente trabalho será por meio da morfologia urbana. 
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A Morfologia Urbana, definida como o estudo das formas, é um conceito relacionado à imagem, 

à leitura, que os indivíduos fazem dos objetos arquitetônicos e urbanos (edifícios, praças, ruas, 

cheios e vazios), conforme lhe atribui José Lamas (2004, p.38), “é a disciplina que estuda o 

objeto – a forma urbana – nas suas características exteriores, físicas, e na sua evolução no 

tempo”. As morfologias e suas relações com o espaço são, portanto, contextualizadas pelos 

diversos processos de uso em cada região ou locus de relações identitárias.   

 

É importante ressaltar que o estudo da morfologia não se ocupa em analisar o processo de 

urbanização, ou seja, o conjunto de fenômenos sociais, econômicos e outros que induzem a 

urbanização. Estes elementos convergem na morfologia como forma de explicar a produção da 

forma, mas não como objeto de análise (LAMAS, 2004).  

 

Nessa perspectiva, o estudo do processo de formação histórica do objeto de análise se torna 

fundamental para a compreensão dos eixos e limitadores de crescimento, bem como sua forma 

e tipos de ocupação. 

 

Os componentes da cidade estão representados no plano e constituem classes e espaços 

formalmente caracterizados: a rua, a praça, o parque, os espaços privados e os espaços públicos.  

 

A história de ocupação do bairro de Mãe Luiza se inicia na década de 1940, em uma área dunar 

com relevante fragilidade ambiental, feita por migrantes que sofriam pela seca no interior do 

estado, que, ao se instalarem ali, iniciaram um processo de ocupação e consolidação da área, 

como locus de resistência de uma população de baixa renda, como podemos observar a seguir. 

 

[...]. Ela desponta na cidade de Natal sobre um vasto campo dunar, coberto de 

mata fechada e, portanto, de difícil acesso. Sua ocupação foi acontecendo aos 

poucos, começando pela Guanabara, rua que, vindo-se de Petrópolis, começa 

engatada com o fim da Rua Tuiuti (FERNANDES, 2000, p.32). 

 

Outro fator importante para a ocupação do bairro, na década de 1940, foram algumas 

benfeitorias deixadas pelo Exército, no período da II Guerra Mundial, onde hoje se localiza o 

posto de gasolina na Via costeira (FERNANDES, 2000). 

 

A comunidade passou por um forte processo de luta para permanecer na área, principalmente 

pela pressão do Estado pela retirada dos barracões da localidade, como pelas próprias 
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dificuldades de assentamento provocadas pelas condições geomorfológicas. Inicialmente, os 

poucos ocupantes da região se articularam por meio do movimento Pró-Frente de Trabalho João 

XXIII, liderado pelo sacerdote português João Perestrello, depois, a partir do Centro Pastoral 

do bairro (FERNANDES, 2000). 

 

Figura 27: Mapa Noli das décadas de 1940, 1950, 1970, 1990 e 2000 do bairro de Mãe 

Luiza. 

 

Fonte: Elaborado pelo GEHAU, 2012. 

 

Em 15 de agosto de 1951, foi inaugurado o Farol de Natal, popularmente conhecido como Farol 

de Mãe Luiza, para substituir o que existia nas proximidades do Forte dos Reis Magos, às 
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margens do Rio Potengi, que era de pequeno porte e já não atendia às necessidades de segurança 

na navegação da costa Potiguar. 

 

No final da década de 1950, a ocupação teve maior impulso, principalmente a partir de 1958 

por motivo de uma forte seca que assolou o Estado. Nesse mesmo ano, o bairro de Mãe Luíza 

foi definido a partir da Lei nº. 794, de 23 de janeiro de 1958, sancionada pelo Prefeito Djalma 

Maranhão. 

 

Outro fator determinante no processo de ocupação do bairro, ocorrido na década de 1970, foi o 

projeto Parque das Dunas/Via Costeira (1977-1981), de autoria do escritório do arquiteto Luiz 

Forte Netto e posteriormente complementado pelo escritório do paisagista Burle Marx. O 

projeto fez parte do plano político do estado com o objetivo de implantar e incrementar o 

turismo, dotando parte do litoral de infraestrutura para a atividade. 

 

A proposta inicial do projeto era a construção de uma via implantada às margens do cordão 

dunar das atuais ZPA 2 e 10, ligando a zona sul com o centro da cidade, do bairro de Ponta 

Negra à Areia Preta. O projeto apoiava-se em três propostas de intervenção: impedir o 

crescimento da favela (bairro de Mãe Luiza) e, ao mesmo tempo, promover a melhoria de suas 

condições de urbanização, a construção de um parque hoteleiro e a proteção normativa da área 

do Parque das Dunas (REIS, 2014). 

 

É possível observar no Mapa Noli, que o processo de ocupação se deu inicialmente na porção 

leste da área, próximo ao mar, estando provavelmente ligada com a pesca. Posteriormente, na 

década de 1970, se observa uma expansão de maneira linear e discreta, com fragmentos de 

ocupações ocorrendo ao longo da Rua João XXIII e margeando o cordão dunar no sentido 

norte/sul, sobretudo, pela importância do sistema viário como principal rota de acesso ao bairro 

e ao processo de implantação da Via Costeira. 

 

Segundo Maria Aparecida da Silva Fernandes (2000), os investimentos e intervenções urbanas 

desenvolvidas em Mãe Luiza, a partir da década de 1980, tornou-lhe mais vulnerável e mais 

propícia à especulação imobiliária, fazendo com que houvesse uma maior mobilidade da 

comunidade e luta pelo espaço, como observado na Carta de Data. 
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Também ficou evidente quando do projeto de construção da Via Costeira, que 

fez o poder público estar mais atuante em Mãe Luiza a fim de urbanizá-la e 

conter novas ocupações. Isto levou os moradores à exigência da Carta de Data 

para garantir-lhes o direito de permanecer no lugar. (FERNANDES, 2000, 

p.43). 

 

A autora ainda afirma que as melhorias esperadas pela comunidade do bairro de Mãe Luiza 

aconteceram a partir do investimento do “Governo dos Maia” - Tarcísio, Lavoisier e José 

Agripino – a partir de “calçamento, drenagem, construção de escadarias, muros de arrimo - isto, 

nas áreas mais visíveis do bairro” (FERNANDES, 2000, p.113). 

 

Na década de 1990 o bairro já se encontrava consolidado e com uma infraestrutura básica 

instalada, tendo seus limites redefinidos pela Lei nº. 4.330, em 05 de abril de 1993, e 

oficializada via a publicação no Diário Oficial do Estado, em 07 de setembro de 1994. 

 

Posteriormente, em 1995, o bairro de Mãe Luiza foi regulamentado como Área Especial de 

Interesse Social por meio da Lei nº 4.663 de 31 de julho de 1995, sendo a primeira AIES 

regulamentada no município, o que do ponto de vista da proteção social e direito à ocupação, 

foi uma grande conquista. 

 

É possível perceber que a formação do tecido urbano do bairro de Mãe Luiza, conforme 

definido por Cândido Malta Campos Filho (2003), surge e se desenvolve de maneira isolada, 

usualmente na periferia do espaço urbano, em virtude da ausência de planejamento, em áreas 

ambientalmente frágeis. 

 

O traçado é do tipo “espontâneo/informal” onde novas vias surgem de maneira natural, 

formando novos espaços sem que haja uma definição clara dos limites físicos dos lotes, das 

quadras e do sistema viário, apresentando graves problemas de mobilidade urbana, com vias 

sem tratamento e ausência de passeios públicos em quase toda área. 

 

Apesar da ocupação informal, podendo numa primeira análise não haver qualquer tipo de 

organização, o bairro revela uma organização muito própria com, por exemplo, a relação com 

que as vias longitudinais procuram vencer os desníveis e as ruas transversais funcionam com 

caráter essencialmente pedonal, permitindo uma maior apropriação por parte dos usuários, 

reforçando a relação dos moradores e a comunidade da qual pertencem, estabelecendo uma 
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maneira própria de usar o espaço, reflexo de sua história de ocupação, sendo parte da identidade 

do lugar. 

 

[...] em Mãe Luiza, os pedestres é que dão as diretrizes do trânsito. (...). Não 

se trata de uma negligência das pessoas com o trânsito; essa característica de 

Mãe Luiza não pode ser assim concebida, pois como impor uma regra para 

uma comunidade cujas origens, desprovidas inclusive de transporte coletivo, 

só veio a lidar com algum veículo motorizado na rua no final da década de 

70? Até aí, as pessoas circulavam livremente pelas ruas sem qualquer 

preocupação em olhar para os lados para se certificarem se vinha carro ou não, 

já que ele não fazia parte do cotidiano da comunidade.  

Então, andar na rua era como se o caminhante estivesse em casa. Ali também 

era seu espaço, onde se podia, de acordo com as conveniências, passear, parar 

para bater um papo, jogar uma peladinha ou somente conduzir-se para um 

lugar ou outro (FERNANDES, 2000, p.27). 

 

O bairro, apesar de pequeno, apresenta uma rica heterogeneidade de vias, e seu crescimento ao 

longo do tempo deu origem à núcleos e quarteirões próprios e diversificados. 

 

Os quarteirões podem se basear tanto na sua forma construída como no processo de traçado e 

divisão fundiária, sendo definido pela área delimitada por vias. Verifica-se que na área objeto 

de estudo, os quarteirões se apresentam pouco definidos, principalmente com formas do tipo 

trapezoidal. 

 

Existe uma interdependência clara entre o lote urbano e a arquitetura do edifício, sendo que a 

última consegue se adaptar mais facilmente às modificações da cidade do que o lote, que reage 

de forma mais lenta.  Segundo Nestor Goulart Reis Filho (2006), são mais visíveis e rápidas na 

dinâmica urbana as mudanças na forma arquitetônica, em detrimento do parcelamento.  

 

Observa-se que a forma de ocupação e tamanho do lote é muito variada, mas não existe uma 

predominância do tipo de lote apresentando tamanhos, formas diferentes e com alta densidade 

construtiva, interferindo diretamente na tipologia das edificações. 

 

É possível identificar também, diferentes tipologias de agregação, relação espaço público e 

privado, passíveis de serem identificadas no bairro, com destaque para a linear e radial/pátio, 

conforme classificação de Sofia Laura Ornelas Neves (2013). 
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O tipo de agregação linear, com as habitações dispostas ao longo de um eixo direcional 

(natureza pública), em ambos os lados ou apenas e um dos lados (natureza privada), como 

observado na Figura 28 e Figura 29. 

 

Figura 28: Agregação linear (dois lados) no 

bairro de Mãe Luiza. 

Figura 29: Agregação do tipo linear de um 

lado. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

O sistema de agregação do tipo radial/pátio, apresenta-se como uma área, de natureza privada 

ou pública, com uma ou mais habitações no seu entorno, gerando um local de convívio e ponto 

de encontro (Figura 30 e Figura 31). 

 

Figura 30: Agregação pátio/radial de 

natureza privada no bairro de Mãe Luiza. 

Figura 31: Agregação pátio/radial de 

natureza pública 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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Os sistemas de agregação reforçam, ainda mais, a forte relação e maneira própria dos moradores 

de estar e usar os espaços públicos, estabelecendo uma forte identidade e pertencimento com o 

Bairro, reflexo do seu processo de ocupação e formação, o qual deve ser considerado para 

qualquer tipo de proposta de intervenção na área. 

 

3.2 TIPOLOGIA DO ELEMENTO CONSTRUÍDO 

A presente análise se concentra nas categorias tipológicas da forma construída, 

correlacionando-as com a da forma não-construída. Inicialmente, é importante definir o que é 

“tipo” aqui abordado, sendo para o trabalho, utilizada a definição de Philippe Penerai (2006, 

p.127), que considera: 

 

[...] o conjunto de caracteres organizados de um todo, constituindo um 

instrumento de conhecimento por meio da “abstração racional” e permitindo 

distinguir categorias de objetos ou fatos. Dito de outro modo, um tipo é um 

objeto abstrato, construído pela análise, que reúne as prioridades essenciais 

tipológica pode ser aplicada a conjuntos de objetos muito diferentes em uma 

mesma cidade.  

 

Para a realização da análise das categorias tipológicas da forma construída foi, inicialmente, 

realizada a atualização da cartografia digital existente com o auxílio de recursos de dados 

obtidos por meio de detecção remota, com a interpretação de fotografias aéreas adquiridas no 

Google Earth Pro e, posteriormente, lançadas às informações em um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), como forma de auxiliar nas tomadas de decisões e na análise da área.  

 

Segundo Penerai (2006), a análise do tipo de forma isolada não apresenta grande significado, 

só havendo sentido quando inserido em um sistema – conjunto de tipos e suas relações, os quais 

o denomina tipologia.  

 

A partir das lógicas evolutivas e estruturadoras mencionadas por Vicente Del Rio (1990), a 

tipologia dos elementos urbanos é caracterizada pelo inventário e categorização de tipologias 

edilícias (residências, comércio, entreoutros), gabarito, de lotes e quarteirões e sua ocupação, 

etc.  

 

O uso e ocupação do solo é definido em função das normas relativas a regime de atividades, 

tipos de funções e intensidade de utilização do solo e das edificações, sendo importante para 
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compreensão dos fatores físico-espaciais e socioeconômicos. Para Del Rio (1990, p.107) “trata 

basicamente de tipos de funções e intensidade de utilização do solo e das edificações”. 

 

Para a análise das tipologias de uso do solo, na Área de Influência Direta, foi realizada uma 

classificação em função dos tipos mais incidentes na área de análise, classificadas em uso 

residencial, comercial, serviço, institucional e misto (Figura 32). 

Figura 32: Mapa do Uso e Ocupação do Solo Urbano da AID. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006) e dados da SEMURB. 

 

No que se refere às tipologias edilícias, observa-se, de forma predominante, a tipologia 

residencial, principalmente na porção noroeste da Área de Influência Direta.  Para essa análise, 

considera-se uso residencial todos aqueles que comportam atividades correspondentes às 

formas de morar, em caráter permanente de pessoas ou grupos de pessoas. 

 

A tipologia residencial é, principalmente, do tipo unifamiliar com unidades habitacionais 

implantadas em lotes irregulares, muitas delas sem nenhum recuo (lateral, frontal e fundo), 

ocupando grande parte da área e consequentemente com poucas áreas permeáveis. Essa 

característica de implantação reflete significativamente nas condições de conforto das 
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residências, sobretudo, pela formação de ambientes sem a presença de qualquer tipo de 

aberturas para promover uma adequada iluminação e ventilação natural. 

 

A partir das análises realizadas em campo e dos mapas de evolução da área, notou-se que existe 

um número expressivo de edificações que sofreram modificações (reformas e ampliações). As 

modificações ocorreram, em sua maioria, na área frontal e posterior dos lotes, com a construção 

de novos cômodos e reforma nas fachadas, demonstrando a necessidade de áreas para ampliação 

da unidade habitacional. 

 

O uso residencial da área foi sofrendo modificações e alterações ao longo do tempo, sendo 

substituído, principalmente, pelos usos do tipo comercial, serviço e misto de pequeno porte. 

Uma vez que, a impossibilidade de remembramento, por se tratar de uma AEIS, não permite a 

obtenção de lotes maiores para implantação dessas atividades de maior porte. Apesar dessas 

modificações, o bairro caracteriza-se como predominantemente residencial. 

 

A tipologia comercial é classificada como as atividades econômicas que tem como função 

específica a troca de bens (tais como: mercados, mercearias, padarias, farmácias etc.). É 

possível verificar, com base nos dados levantados, que na Área de Influência Direta o uso 

comercial é praticamente inexistente, contando apenas com uma edificação localizada na Rua 

Ex-Combatente Jaime da Silva. Entretanto, é importante observar que essa tipologia é 

encontrada com grande frequência na Rua João XXIII na área de influência indireta – AII, onde 

não foi realizado o mapeamento do uso. Essa característica está relacionada, principalmente, 

pela importância da via como sendo de penetração para o bairro. De acordo com Del Rio (1990), 

os usos comerciais e de serviços tendem a ocorrer (não exclusivamente) segundo a hierarquia 

da circulação pública. Esse aspecto reforça a importância de se prever a possibilidade de 

inserção dessa tipologia na área do empreendimento. 

 

As atividades de uso de serviços constituem atividades econômicas destinadas à prestação de 

serviços de qualquer natureza (agências bancárias, oficinas, escolas, unidades de saúde etc.). 

Essas atividades inseridas na AID encontram-se principalmente na Rua João XXIII, sendo o 

destaque para os estabelecimentos de hospedagem (motel), ocupando grandes glebas. 
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O uso misto, caracterizado pela associação de duas ou mais funções num mesmo lote, assim 

como o comercial, apresenta pouca ocorrência na área de influência, sendo apenas duas 

edificações. 

 

Caracterizam-se como atividade de uso institucional, as voltadas para os aspectos sociais, 

culturais, artísticos e lazer instituído por iniciativas da administração pública ou iniciativa 

privada (agência central de correios, concessionárias e permissionárias de serviços públicos, 

delegacia de polícia, igreja ou templo religioso, museu, órgão de administração pública federal, 

estadual ou municipal, posto de bombeiros, para só citar alguns). Essa tipologia também se 

apresenta de maneira representativa e principalmente na Rua João XXIII. A presença dessa 

tipologia próxima à área do projeto é de fundamental importância para implantação e operação 

do mesmo. 

 

Com base nas análises de uso e ocupação do solo a área de intervenção do projeto proposto 

encontra-se em um espaço adequado para sua implantação e operação, sendo um equipamento 

importante para a troca de atividades que atendam a vida cotidiana e dando suporte à troca 

econômica e na reprodução da cidade como cenário para movimento e consumo de bens e 

serviços. É importante ressaltar ainda que se tratando de habitação de interesse social, no qual 

a possibilidade de diversidade e facilidade de acesso aos equipamentos de apoio, infraestrutura 

e diversidade de uso é fundamental para permanência e viabilidade do projeto. 

 

No que se refere ao gabarito, definido como a altura previamente fixada da edificação, medida 

entre o nível do ponto médio da guia e o plano horizontal que passa pelo ponto mais alto da 

edificação, o bairro de Mãe Luiza, por se tratar de uma AEIS, apresenta restrição de gabarito, 

conforme § 1°, do Artigo 6°, da Lei nº 4.663/1995, sendo estabelecido para área no máximo 

7,5m (sete metros e meio) em qualquer cota do terreno original, tomada antes do movimento 

de terra. Por esse aspecto, percebe-se uma baixa rugosidade na área, com o predomínio de 

edificações com até dois pavimentos.  

 

Apesar da restrição estabelecida na legislação municipal, observa-se ainda que existem algumas 

edificações que se encontram divergentes da altura definida pelo condicionante legal da AEIS. 
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O limite de gabarito estabelecido para área apresenta-se como um importante condicionante 

projetual a ser considerado para elaboração da proposta, assim como interfere diretamente na 

qualidade da paisagem e nos condicionantes de conforto da edificação e do entorno. 

 

3.3 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS 

 

Os bairros localizados nas áreas de expansão urbana ou limítrofes com outros municípios 

apresentam-se, para o agente promotor, como locais interessantes de investimento, 

principalmente, devido a disponibilidade de grandes áreas e com um baixo custo de obtenção. 

Entretanto, isso implica em um alto custo social ocasionado pela ausência de infraestrutura, 

equipamentos urbanos e aumento do custo de transporte para acessar aos locais de trabalho e 

os equipamentos básicos de saúde, educação, lazer, etc. 

 

A área objeto de análise apresenta como uma das principais características a sua boa localização 

e disponibilidade de equipamentos urbanos, sobretudo de primeira necessidade, sendo 

realizados pequenos deslocamentos. Ao considerar um raio de influência de um quilômetro da 

área objeto de intervenção, é possível identificar 13 equipamentos urbanos, sendo: seis 

educacionais, com destaque para Escola Municipal Prof. Antônio Campos e Silva, localizada 

aproximadamente a 20 metros da gleba; três equipamentos desportivos, com destaque para o 

ginásio poliesportivo Arena do Morro, distante 500 metros; três praças, como, por exemplo, a 

praça Portal do Sol, implantada no local do deslizamento ligando a Avenida Silvio Pedroza à 

rua Guanabara; ainda encontra-se neste raio a 4ª Delegacia de Polícia, localizada vizinha a área 

do projeto e a Unidade Básica de Saúde do bairro, distante 400 metros (Figura 33). 
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Figura 33: Mapa Serviços Urbanos – Raio de 1km. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006) e dados da SEMURB. 

 

É importante destacar que, apesar da existência das três praças, duas delas não se encontram no 

bairro e grande parte delas sem a presença de vegetação, acessibilidade e mobiliário urbano 

adequado, tornando-se áreas sem uso. A introdução de vegetação nesses espaços se torna 

indispensável para proporcionar maiores condições de conforto, e consequentemente, vitalidade 

ao espaço urbano. Nesses espaços se realizam atividades de lazer contemplativo, de 

entretenimento, cultural e a prática de esporte, conforme aponta Lamas (2004, p.101-102). 

 

A praça é um elemento morfológico das cidades ocidentais e distingue-se de 

outros espaços, que são resultado acidental de alargamento ou confluência de 

traçados – pela organização espacial e intencionalidade de desenho. Esta 

intencionalidade repousa na situação da praça na estrutura urbana no seu 

desenho e nos elementos morfológicos (edifícios) que a caracterizam. A praça 

pressupõe a vontade e o desenho de uma forma e de um programa. Se a rua, o 

traçado, são lugares os lugares de circulação, a praça é o lugar intencional do 

encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 

manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, 

consequentemente, de funções estruturantes significativas.  
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A Área de Influência Direta em análise apresenta um sistema viário simples e com pouca 

variação de hierarquia viária. Sua malha principal é formada pela Avenida Senador Dinarte 

Mariz (Via Costeira), a Rua João XXIII, a Travessa Largo do Farol, a Rua Heitor Lima, a Rua 

do Farol e a Rua Ex-Combatente Jaime da Silva.   

 

O Código de Obras municipal (Lei Complementar nº055/04) em seu Anexo I – Sistema Viário 

Principal - classifica a Avenida Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), como do tipo Arterial II 

(Articulação), responsável pela articulação e deslocamentos entre regiões extremas. A Rua João 

XXIII é classificada como Via Coletora I (Distribuição) responsável pela distribuição dos 

fluxos dos veículos entre as vias estruturais e locais. E as demais Ruas classificadas como vias 

locais, onde pode ser verificado na Figura 34. 

Figura 34: Hierarquia viária da AID. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006) e dados da SEMURB 

 

O sistema viário da área apresenta boas condições de manutenção em grande parte das ruas, 

sendo as duas principais (Avenida Senador Dinarte Mariz e Rua João XXIII) com o leito 

carroçável em tratamento asfáltico. As calçadas das vias principais apresentam boa dimensões 

e com tratamento, em grande parte dos trechos. Já no que se refere às vias locais, verifica-se 

que as mesmas apresentam pavimentação em paralelepípedo do tipo bripar, com calçadas sem 
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largura suficiente e alguns trechos sem tratamento adequado. De forma geral, as calçadas na 

área de influência não dispõem de nenhum tipo de sistema que permita a acessibilidade dos 

usuários, sem a existência de rampas ou faixas do tipo elevada. As condições do sistema viário 

interferem de maneira direta no volume e velocidade de tráfego de veículos, nas condições de 

ruído e sobretudo na mobilidade dos pedestres. 

 

No que se refere à acessibilidade, considerada para essa análise à adequada integração à rede 

de transporte público e a sistema viário existente, a área de intervenção encontra-se acessível, 

com cinco linhas de transporte público disponíveis e distante cerca de 40 minutos do centro da 

cidade, conforme os dados da Secretária Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB). Outro 

fator positivo, é a presença de um ponto de ônibus distante 30 metros da área (Figura 35). 

Figura 35: Mapa de transporte público da AID. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006) e dados da SEMURB. 

 

A proximidade do transporte público é fundamental, mesmo sabendo que não garante uma boa 

acessibilidade urbana se não houver integração com outras linhas ou outros tipos de modais. 

Além de priorizar a conexão do empreendimento com os polos de empregos por meio de 

transporte público, minimizando o tempo de deslocamento diário. 
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Ainda no que se refere a infraestrutura urbana, segundo os dados do Anuário de Natal (2013), 

o bairro é atendido pelo sistema público de abastecimento d’água (99,43%), redes públicas de 

energia elétrica (99,31%), telefonia, rede geral de esgoto (65,70%), pavimentação (98,00%) 

drenagem de águas pluviais e coleta pública regular de lixo (98,25%) prestada pela Companhia 

de Serviços Urbanos - URBANA.  

 

Podemos perceber, por meio dos dados demonstrados, que a área de intervenção apresenta-se 

bem inserida na malha urbana, com presença de infraestrutura e serviços urbanos – 

equipamentos educacionais, de saúde, cultura e lazer –, e com boa acessibilidade. 

 

3.4 ÁREA VERDE URBANA 

Existem diferentes conceitos e uma falta de consenso sobre o termo, podendo estar vinculado 

ao fato de ser tratada sob diferentes pontos de vista, seja entre as ciências como a Geografia, 

Biologia, Agronomia, Arquitetura, Engenharia Florestal, ou mesmo no âmbito dos órgãos 

públicos responsáveis pela vegetação urbana (LONDE, 2014).   

 

Para essa análise, será utilizado o conceito estabelecido por Cavalheiro et al. (1999 apud 

LONDE, 2014, p.267), que define a “cobertura vegetal como a projeção do verde em cartas 

planimétricas, existente nos sistemas de espaços construídos, espaços livres, sistemas de 

espaços de integração, além das Unidades de Conservação e da zona rural”. Nesse sentido as 

áreas verdes são um tipo especial de espaço livre, tendo a vegetação como elemento 

fundamental de sua composição. Segundo ainda Patrícia Ribeiro Londe (2014), as áreas verdes 

devem atender, principalmente, três objetivos: o estético, o ecológico-ambiental e o de lazer. 

 

O elemento morfológico referente à vegetação tem uma importância significativa na imagem 

do lugar, além de definir o espaço, organizar, compor e no controle das condições de conforto 

da cidade. Segundo Lamas (2004) a estrutura verde não apresenta a dureza de partes edificadas 

de uma cidade, mas possui o mesmo nível de hierarquia morfológica e visual. 

 

Na Área de Influência Direta, é possível identificar a presença de grandes massas vegetais, com 

destaque para as Zonas de Proteção Ambiental ZPA-10, ZPA-2 e orla (via costeira), 

apresentando grande importância ambiental, cênica, paisagística e no bioclima local (Figura 

36). 
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Figura 36: Mapa com destaque para as ZPAs localizadas na ADA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006) e dados da SEMURB. 

 

As Zonas de Proteção Ambiental – ZPA’s – abrangem os ecossistemas mais representativos de 

dunas fixas, dunas semifixas, rios, lagoas e nascentes do município de Natal. Se enquadram 

como Áreas de Preservação Permanente (APPs) nos termos dos arts. 2º e 3º do Código Florestal 

(Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012), além de previstas na legislação das esferas 

estadual e municipal, as quais as tratam como de relevante interesse ambiental necessárias à 

sustentabilidade do município.  

 

A Zona de Proteção Ambiental Farol de Mãe Luiza e seu entorno – ZPA 10 – se localiza na 

zona leste de Natal, e compreende um importante remanescente de cordão dunar que se interliga 

com o Parque Estadual das Dunas de Natal. 

 

O Parque Estadual Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves, criado por meio de ato do poder 

Executivo em 1977 (Decreto estadual nº 7.237, de novembro de 1977), dispõem de recursos 

naturais (duna e vegetação de Mata Atlântica), considerados áreas de preservação permanente 

e parte integrante do sistema nacional de unidade de conservação. São vários os instrumentos 

legais de proteção e controle desses espaços, nas esferas estaduais e municipais, tanto de caráter 
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ambiental como urbanístico. O Parque das Dunas apresenta um extenso campo dunar com 

remanescentes de Mata Atlântica, sendo a primeira Unidade de Conservação Ambiental 

implantada no Estado do Rio Grande do Norte e posteriormente, instituído como Zona de 

Proteção Ambiental (ZPA 2) pelo Plano Diretor de Natal. 

 

Observa-se ainda na área de influência, assim como grande parte do bairro, pouca arborização 

urbana pública, sendo a maioria da vegetação existente localizada no interior dos lotes, em áreas 

particulares e em pouca quantidade, sendo a maior concentração da vegetação localizada nas 

Zonas de Proteção Ambiental. A não existência de vegetação urbana nas calçadas pode ser 

atribuída à falta de espaço necessário para o plantio, notadamente nas vias locais onde não 

existe um passeio adequado que possibilite a implantação de faixa verde.  

 

As áreas verdes constituem um elemento fundamental para saúde e bem-estar da população da 

área, podendo contribuir de maneira significativa para uma melhor qualidade ambiental e de 

vida da população local, sobretudo devido a relação dessas áreas com espaços de recreação e 

lazer. 

 
No contexto da qualidade de vida urbana, as áreas verdes, além de atribuir 

melhorias ao meio ambiente e ao equilíbrio ambiental; contribuem para o 

desenvolvimento social e traz benefícios ao bem-estar, a saúde física e 

psíquica da população, ao proporcionarem condições de aproximação do 

homem com o meio natural, e disporem de condições estruturais que favoreça 

a prática de atividades de recreação e de lazer. Desse modo, quando dotadas 

de infraestrutura adequada, segurança, equipamentos e outros fatores 

positivos, poderão se tornar atrativas à população, que passará a frequentá-las, 

para a realização de atividades como caminhada, corrida, práticas desportivas, 

passeios, descanso e relaxamento; práticas importantes na restauração da 

saúde física e mental dos indivíduos (LONDE, 2014, p.269).  

 

É importante ressaltar que a importância das Zonas de Proteção Ambiental, sobretudo o Parque 

das Dunas, que interfere de maneira direta no bairro e, em especial, na área objeto de 

intervenção do projeto, no que se refere aos aspectos paisagísticos e ao microclima da área, por 

meio da amenização da temperatura, o aumento da umidade relativa do ar e a absorção de 

poluentes. 

 

No tocante à vegetação presente na área de intervenção, é possível observar que não existe 

espécies nativas e que o terreno foi completamente antropizado, dispondo de poucas espécies, 

principalmente na parte frontal e lateral da edificação abandonada, como as casuarinas, 
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coqueiros, areca-bambu e bananeira. Na porção posterior ao lote, verifica-se a presença de 

vegetação do tipo restinga herbácea caracterizada pela formação vegetal que recobre as dunas 

frontais, flancos de dunas e corredores interdunares (Figura 37 e Figura 38). 

 

Figura 37: Vegetação do tipo arbustiva Figura 38: Vegetação localizada na parte 

frontal 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2016. Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

É importante ressaltar que a vegetação existente na área, nomeadamente a casuarina, interfere 

na paisagem da área de intervenção devido a sua escala proporcionada pela verticalidade do 

elemento vegetal, como também podendo influenciar nos aspectos de ventilação da área, 

funcionando uma como barreira natural para os ventos sudeste. 

 

3.5 ASPECTOS FÍSICOS E BIOCLIMÁTICOS 

 

Uma das premissas para elaboração do projeto arquitetônico, sobretudo para a elaboração do 

programa de necessidades, é conhecer os aspectos físicos do lugar. Nesse sentido, é importante 

reconhecer o tipo e condições do relevo e topografia, o clima e seus reflexos nos condicionantes 

de conforto ambiental que interferem diretamente nas estratégias projetuais. 

 

Um dos aspectos importantes para a elaboração do projeto arquitetônico é conhecer as variáveis 

climáticas como forma de proporcionar maior conforto aos usuários e o menor consumo de 

energia, especialmente se tratando de projetos voltados para habitação de interesse social, onde 

os recursos destinados à manutenção e operação da edificação são escassos, ou muitas vezes 

inexistentes. Segundo Roberto Lamberts, Dutra e Pereira (1997, p.71), o clima é “a condição 

média do tempo em uma dada região baseada em medições em longos períodos de tempo. 
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O estudo do clima não pode levar em consideração tão somente as variáveis climáticas como 

temperatura, pressão, ventos e precipitação (apesar destes servirem de base para o 

estabelecimento de classificações climáticas). Devem-se observar outros elementos que 

constituem a paisagem geográfica, e que estão atreladas à condição climática local, tais como a 

geologia, as unidades geomorfológicas constituintes do relevo local e, não menos importante, 

as intervenções antrópicas de uso e ocupação do solo ao longo do tempo. 

 

O município de Natal encontra-se inserido no campo de domínio do clima As‘, clima tropical 

chuvoso quente com verão seco, segundo a classificação de W. Köppen, ou ainda, segundo a 

classificação de NOMES Thornthwaite e Mather (1955), C2s2A' subúmido, com deficiência 

hídrica moderada no verão (VIANELLO; ALVES, 2000 apud NATAL, 2014).  

 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, em Natal as temperaturas são 

elevadas em grande parte do ano, com média anual de 26 °C, podendo chegar, no verão, a 30 °C 

e no inverno essa média cai para 24 °C. O comportamento das médias mensais indica uma 

pequena variação ao longo do ano, com uma amplitude média de 6,2°C. A sensação de conforto 

térmico, no que se refere à temperatura, pode variar dependendo do vento e da umidade. Nesse 

sentido é importante tirar proveito da inércia térmica.   

 

A umidade relativa do ar em Natal, segundo dados da ENPARN, é relativamente alta durante 

todo o ano, com médias mensais entre 74% e 81%, sendo a média anual de 77%, decorrente da 

evaporação da água contida nos mares, rios, lagos e a evapotranspiração da vegetação. Essa alta 

umidade reduz a transmissão de radiação solar, assim como interfere na capacidade da pele em 

evaporar, aumentando a sensação de desconforto térmico (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 

1997). 

 

O município de Natal, devido a suas particularidades geo-ambientais, apresenta uma 

conformação de relevo suave ondulada a ondulada, o que por si só faz com que os raios solares 

não cheguem à superfície perpendicularmente. Atrelado a isso, a cobertura vegetal sobre as 

áreas de dunas, absorve grande quantidade de energia, revertida em sua fotossíntese, reduzindo 

ainda mais a concentração de energia latente sobre a superfície do solo, condições estas que 

favorecem uma melhor circulação continental dos ventos alísios advindos do Oceano Atlântico, 

e que sopram com uma maior frequência no sentido SE-NW. 
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Devido à posição geográfica, a região de Natal apresenta um fluxo de ventos constantes durante 

todos os meses do ano, com maior frequência dos ventos do Sudeste, seguidos pelos ventos de 

Sul, principalmente nos meses de abril a julho, e os ventos de Leste, de novembro a março, 

sendo estes últimos caracteristicamente mais quentes e secos. Nesse sentido, é fundamental 

conhecer as orientações e velocidades dos ventos como forma de auxiliar nas estratégias 

bioclimáticas, por meio da definição e posicionamento das aberturas e o aproveitamento da 

ventilação cruzada, principalmente no clima local. 

 

Os ventos em Natal, segundo a Estação Climatológica da UFRN, sopram predominantemente 

de Sudeste, durante 211 dias por ano, em média. Ventos de Leste são predominantes durante 

102 dias por ano e os ventos de Sul predominam os outros 37 dias (Figura 39). 

 

Figura 39: Comportamento dos ventos na Área de Estudo (Rosa dos Ventos) 

 

Fonte: Vasari, elaborado pelo Autor, 2015. 

 

De acordo com Romero (2001), de todos os elementos climáticos, o vento é o que apresenta 

maior modificação por meio do processo de urbanização. Entretanto, o vento é que mais pode 

ser controlado e modificado no desenho urbano (ROMERO, 2001).  

 

Devido à área apresentar alta densidade e baixa rugosidade, com as edificações implantadas 

com alturas uniformes, principalmente devido às características da área por se tratar de uma 

AEIS, é possível perceber, a partir do uso do túnel de vento, que a área mais próxima da Via 

Costeira (porção leste) apresenta uma menor ocupação e, consequentemente, uma maior 
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velocidade dos ventos, sendo um fator positivo quando consideramos a localização da área. 

Outro fator observado é a formação de corredores de ventilação nas vias, com destaque para a 

Rua João XXIII, como observado no túnel de vento, Figura 40. 

 

Figura 40: Túnel de vento na ADA 

 
Fonte: Vasari, elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Ao analisar a esteira de vento provocada pela edificação, localizada na porção sudeste do 

terreno, sobre a área de intervenção do projeto, observa-se a influência significativamente da 

edificação na ventilação da gleba (Figura 41). 

 

Figura 41: Análise da esteira de vento da edificação vizinha a área. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 



118 

 

Outra variável importante a ser observada é a radiação solar, como fonte de calor e fonte de luz. 

O município de Natal apresenta uma insolação alta em todos os anos, constatando média total 

de 2.864,20 horas. É necessário  maior cuidado na elaboração do projeto, uma vez que, uma 

parcela significativa dessa radiação solar é absorvida e convertida em calor. Deve-se utilizar 

estratégias para obtenção da luz natural, como forma de diminuição do consumo de energia 

artificial, sobretudo em projetos de cunho sociais. 

 

Segundo Romero (2001), apenas uma pequena parcela da radiação emitida chega ao solo, uma 

vez que grande parte da radiação que aborda às fachadas dos edifícios é absorvida ou refletida 

para outras edificações vizinhas, sendo apenas uma pequena parcela refletida para o céu. Por se 

tratar de uma área onde o entorno apresenta baixa rugosidade, grande parte da radiação será 

absorvida pelas paredes da edificação, podendo ainda apresentar uma variação de acordo com 

a cor utilizada na fachada. 

 

No que refere-se à geometria solar foi realizada uma análise das projeções solares para as 

porções sudoeste, nordeste, sudeste e noroeste do terreno, utilizando como ferramenta a carta 

solar. Os gráficos solares são importantes ferramentas para auxiliar a melhor implantação do 

projeto no lote (Figura 42 e Figura 43).  

 

Figura 42: Estudo de insolação do terreno – porções Sudoeste e Nordeste 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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Figura 43: Estudo de insolação do terreno – porções Sudeste e Noroeste. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Verifica-se que, na porção sudoeste, no solstício de verão, a fachada recebe sol a partir das 

10h00 da manhã e durante todo restante do dia, e no inverno, só à partir das 15h00 até o por do 

sol. Na porção nordeste, no verão, recebe sol durante toda manhã até às 11h00, e no solstício 

de inverno, do início da manhã até às 14h00. Na porção sudeste do terreno, no verão, recebe 

sol durante toda a manhã até início da tarde e no inverno até às 11h00da manhã. Na fachada 

Noroeste, no solstício de verão recebe sol a partir das 13h00 até o por do sol, e no solstício de 

inverno, das 10h 30min até o final do dia. É importante um maior cuidado com as porções 

sudoeste e noroeste do terreno devido a incidência solar. 

 

No que se refere ao relevo da área de influência, observa-se uma topografia ondulada, com 

grandes variações topográficas nas áreas dunares correspondentes às ZPAs. Verifica-se ainda 

que a área de intervenção se apresenta modificada, com uma variação topográfica suave no 

sentido sudeste-noroeste, o que remonta a um relevo naturalmente composto por dunas 

continentais associadas aos tabuleiros costeiros, visivelmente abatidos mecanicamente durante 

os processos de urbanização, iniciado a partir da década de 1970, do século XX (Figura 44). 
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Figura 44: Mapa do relevo da área de influência direta 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em imagem PRODETUR (2006). 

 

Importante ressaltar que, devido a área de intervenção apresentar um relevo plano e com poucas 

variações topográficas, não interfere de maneira significativa nas condições de implantação da 

proposta arquitetônica. 

 

Outro condicionante projetual se refere a poluição sonora, sobretudo o ruído urbano gerado a 

partir de atividades externas a edificação, sendo importante o mapeamento acústico para a 

definição de estratégias e auxiliar no processo decisório sobre o zoneamento e implantação do 

projeto arquitetônico. Segundo Viveiros et al (2008, p.3) o mapeamento acústico consiste em: 

 

[...] uma ferramenta fundamental para o estudo do ruído ambiental. Baseado 

no levantamento dos níveis de ruído de uma cidade, através da medição ou 

através do uso de método predicional, o mapa acústico, nada mais é do que a 

representação de curvas isofônicas (similar às curvas topográficas dos mapas 

convencionais) - pontos de ruído com a mesma intensidade - de certa área 

geográfica. Os diversos níveis de intensidade sonora são separados por zonas 

com cores padronizadas em trechos de 5 dB. 
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É importante ressaltar que algumas variáveis interferem diretamente na propagação do som, 

como a variação das condições normais de pressão e temperatura; fenômenos atmosféricos; 

influência da vegetação; conformação do perfil do terreno; ventos; morfologia urbana; e a 

presença de barreiras acústicas (naturais ou artificiais). 

 

Para o mapeamento acústico da área de influência direta, inicialmente, foram definidos os 

pontos de medição e coletados os dados in loco por meio de contagem volumétrica de tráfego 

urbano realizada em seis diferentes pontos da área de influência. A coleta foi realizada no dia 

28 de maio de 2015, no horário das 18h00 às 18h40min, sendo posteriormente inseridos no 

programa de simulação (SoundPLAN, versão 7.1). 

 

Foram realizados também levantamento das características das vias com a definição do número 

de faixas e respectivas larguras e a existência e característica, ou não, de canteiro central e 

semáforos. Para a definição dos tipos de veículos, foi realizada uma classificação em veículos 

do tipo leve e pesado, que estava relacionada não ao porte e sim a questão sonora da fonte, 

como apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Contagem volumétrica de tráfego urbano na área de intervenção 
HORÁRIO 

DE 

PESQUISA 

PONTO 

DE 

ANÁLISE 

NOME 

DA VIA 

CARACTERÍSTICAS 

DA VIA 

SENTIDO DO 

TRÁFEGO 

VOLUMES DE 

TRÁFEG0 

(veículos/hora) 

LEVES PESADOS 

 

18h00min-

18h10min 

PONTO 

01 

Av. Sen. 

Dinarte 

Mariz 

2 faixas de 7 metros 

por sentido, 

segregadas por 

canteiro central com 

4,25m, semaforizada 

com tratamento 

asfáltico 

Centro/ Ponta 

Negra 

1.494 228 

PONTO 

02 

Av. Sen. 

Dinarte 

Mariz 

Centro/ Ponta 

Negra 

600 192 

 

18h11min-

18h21min 

PONTO 

03 

Av. Sen. 

Dinarte 

Mariz 

Ponta Negra/ 

Centro 

1.242 192 

PONTO 

04 

Av. Sen. 

Dinarte 

Mariz 

Ponta Negra/ 

Centro 

595 142 

18h22min-

18h32min 

PONTO 

05 

João 

XXIII 

2 faixas de 6 metros, 

sentido duplo, com 

tratamento asfáltico 

Via 

Costeira/Bairro/Via 

Costeira 

276 102 

18h33min-

18h43min 

 

PONTO 

06 

Via Local 2 faixas de 3,5 metros, 

sentido duplo, com 

tratamento do tipo 

Bripar 

João XXIII/ local 

/João XXIII 

5 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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É possível observar, por meio dos dados apresentados, que o maior volume de tráfego é nas 

vias principais, Avenida Senador Dinarte Mariz e Rua João XXIII, e consequentemente os 

maiores níveis de pressão sonora. A Via Costeira, devido às características da via de tráfego 

rápido e como conexão entre o centro e a Zona Administrativa Sul de Natal, apresenta maior 

nível de pressão sonora, demostrando-se de forma bem linear, mas com níveis um pouco 

maiores no sentido Centro/Ponta Negra, principalmente devido o horário da coleta do dado –  

período noturno – caracterizado pelo tráfego das zonas de trabalho em direção as zonas 

residenciais. 

 

A Rua João XXIII apresenta um nível de pressão sonora bem menor, se comparado com a 

Avenida Senador Dinarte Mariz, mas com um destaque para a porção próxima à Via Costeira, 

onde apresenta um campo acústico aberto, devido a pouca ocupação nessa parcela da área e 

sem a presença de barreiras acústicas significativas, fazendo com que ocorra uma propagação 

da onda sonora. Outro fator relevante, quando se relaciona esse fator a variável da ventilação 

sendo um fator positivo, uma vez que, nesse trecho a velocidade do vento é maior e pode 

influenciar no impacto sonoro na área de intervenção (Figura 45). 

 

Figura 45: Mapa Acústico da área de influência direta 

 

Fonte: SondPLAN, elaborado pelo Autor, 2015. 
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O fato da área de influência apresentar uma topografia do tipo “encosta”, aumentando a 

variação de níveis no sentido sudeste-noroeste, faz com que exista uma proteção do ruído. 

Entretanto, se considerar fontes sonoras lineares (automóveis), a variação topográfica pode 

aumentar a potência dessa fonte sonora e, consequentemente, ocasionar um maior impacto 

sonoro. 

 

Nas vias locais, devido ao baixo volume de tráfego urbano, é possível perceber que os níveis 

de pressão sonora, produzidos por essas fontes são quase inexpressivos, sendo uma parcela do 

ruído absorvido pelas construções localizadas na Rua João XXIII, servindo como barreiras 

acústicas. 

 

O mapa acústico aparece como uma excelente ferramenta para a definição de zoneamento do 

edifício proposto, possibilitando a diminuição dos impactos provocados pelo tráfego de 

veículos. 

 

Com base no mapeamento acústico realizado, também é possível fazer uma estimativa do 

isolamento acústico bruto necessário para o projeto de habitação de interesse social que será 

proposto. Verifica-se que o nível de ruído apresentando na simulação na área frontal ao lote foi 

de 75 dB, mas a NBR 10.152/87 estabelece para residências uma faixa de 35-40 dB. Nesse 

sentido, é necessário definir alternativas para promover a diminuição do impacto provocado 

pelo ruído proveniente do tráfego urbano.  

 

Diferentes estratégias são utilizadas para atenuar o impacto sonoro, como: a) aumentar a 

distância entre a fonte de ruído (via principal) e a edificação por meio do recuo frontal; b) a 

introdução de vegetação e muro frontal (barreira acústica); c) estudar a volumetria e envoltória 

da edificação; d) localizar usos com maior restrição de ruído de forma agrupada; e e) definir 

materiais de vedação com capacidade de absorver a energia sonora dos raios refletidos. 

 

3.6 INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

O direito à moradia digna foi reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em seu artigo XXV. Em julho de 1992, por meio do Decreto 591, o Brasil ratificou o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, fazendo-o ingressar na Ordem Jurídica 

Nacional com força de norma constitucional (Constituição do Brasil – 1988 – artigo 5º, § 2º e 
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3º). O Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC), em seu artigo 

11, prevê a obrigação do Estado brasileiro de proteger e promover o direito à moradia digna, 

conforme observado a seguir: 

 

Art. 11. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 

contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo nesse 

sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento (ONU, 1966, Art.11).  

 

Ainda no que se refere aos tratados internacionais, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) estabelece em seu artigo 25, parágrafo 1° que: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência fora de seu controle (ONU, 1948, Art.25). 

 

A Constituição Federal (1988) estabelece que o direito à moradia digna é uma das prioridades 

a qual União definiu para a realização de programas e políticas de desenvolvimento urbano. 

Define ainda como competência de todos os entes da Federação a promoção de programas de 

construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico 

(BRASIL, art. 23, IX), diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive, entre outros. A 

Carta Magna também define, em seu Artigo 6°, a moradia como um direito social, ao lado 

daquelas referentes à garantia do direito à saúde e à educação. 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, 2010). 

 

No capítulo referente à Política Urbana (Artigos 182 e 183), a Constituição Federal (1988) 

estabelece que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
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bem-estar de seus habitantes, e que a propriedade urbana cumpra sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

 

O Estatuto da Cidade dispõe que o município tem, por competência, realizar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e afirma a necessidade da garantia do direito à 

cidade sustentável, “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001, Art. 2.º).  

 

Dentre os Instrumentos da Política Urbana estabelecidos pelo Estatuto da Cidade é importante 

reconhecer para essa análise o Plano Diretor Municipal e as zonas especiais de interesse social. 

 

Ainda na esfera federal, tem-se o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), elaborado entre 2007 

e 2008. Trata-se de um importante instrumento da Política Nacional de Habitação (PNH), que 

têm como principal meta garantir à população, especialmente a de baixa renda, o acesso à 

habitação digna, e considera fundamental para atingir seus objetivos a integração entre a política 

habitacional e a política nacional de desenvolvimento urbano. 

 

A Política Nacional de Habitação conta com um conjunto de instrumentos, são eles: o Sistema 

Nacional de Habitação, o Desenvolvimento Institucional, o Sistema de Informação, Avaliação 

e Monitoramento da Habitação e o Plano Nacional de Habitação. 

 

O PlanHab apresenta-se hoje como um dos mais importantes instrumentos para a 

implementação da nova Política Nacional de Habitação, previsto na Lei 11.124/05, que 

estruturou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. O principal objetivo 

do PlanHab é estabelecer estratégia, de longo prazo, nos quatro eixos estruturadores da política 

habitacional: modelo de financiamento e subsídio; política urbana e fundiária; arranjos 

institucionais e cadeia produtiva da construção civil. 

 

No ano de 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV –

, pelo meio da Medida Provisória nº 459/2009, posteriormente convertida na Lei nº 11.977, de 

07 de julho de 2009, com objetivo de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 

novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de 

habitações rurais. 
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Com o passar do tempo, o PMCMV sofreu, e vem ainda sofrendo, diferentes reformulações e 

adaptações, sobretudo em aspectos que influenciam diretamente nas decisões projetuais. Nesse 

sentido, foram levantados os principais condicionantes estabelecidos pelo Programa, conforme 

apresentado a seguir: 

 

 Prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade 

familiar e às famílias de que façam parte pessoas com deficiência; 

 Implantação de empreendimentos em terreno inserido na malha urbana ou em área 

de expansão; adequação ambiental do projeto; infraestrutura básica; e a existência 

ou compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos 

equipamentos e serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público; 

 Nos empreendimentos habitacionais em edificações multifamiliares produzidos com 

os recursos do FAR e recursos transferidos ao FDS, será admitida a produção de 

unidades destinadas à atividade comercial a eles vinculada, devendo o resultado de 

sua exploração ser destinado integralmente ao custeio do condomínio; 

 Os lotes destinados à construção de moradias no âmbito do PMCMV não poderão 

ser objeto de remembramento; 

 Reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais 

para atendimento aos idosos; 

 Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de 

acessibilidade que estabeleça regra específica, será assegurado que, do total de 

unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV, no mínimo, 3% (três por 

cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas com deficiência; 

 O Ministério das Cidades definirá a tipologia e o padrão das moradias e da 

infraestrutura urbana, com observância da legislação municipal pertinente; 

 No caso de empreendimentos construídos com recursos do FAR, poderá ser custeada 

a edificação de equipamentos de educação, saúde e outros complementares à 

habitação; 

 Promoção de condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum, 

disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com 

mobilidade reduzida e idosos; 
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 Atendimento às diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat - PBQP-H -, no que diz respeito à promoção da qualidade, produtividade e 

sustentabilidade do Habitat; 

 Os valores máximos de aquisição das unidades: R$ 61.000,00 para Capital e 

respectiva região Metropolitana; 

 Os valores máximos de aquisição estabelecidos poderão compreender os custos de 

aquisição do terreno, edificação, equipamentos de uso comum, tributos, despesas de 

legalização, trabalho social e execução de infraestrutura interna, excetuada a de 

responsabilidade da distribuidora de energia elétrica; 

 Os valores máximos de aquisição contemplam, ainda, os custos do sistema de 

aquecimento solar nas edificações unifamiliares; 

 Se houver aporte de recursos financeiros, bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, o valor correspondente poderá ser utilizado para: viabilização do 

empreendimento; aumento da área da unidade e número de cômodos; equipamentos 

comunitários. 

 

 Observa-se que são muitos os requisitos estabelecidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida 

que interferem diretamente no projeto, da localização do terreno, tipologia, tipos de 

equipamentos públicos destinados para comunidade e orçamento. Esses critérios são rígidos, 

principalmente, quando levados em consideração o valor disponibilizado, tendo consequência 

direta na produção de habitações tipo “carimbo”, justificado muitas vezes pelo fator econômico, 

resultado em unidades habitacionais que não responde, em muitos os casos, as verdadeiras 

necessidades dos usuários e em alguns casos com vida útil determinada devido à ausência de 

possibilidade de flexibilidade e adaptação da edificação.    

 

A Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pela definição dos critérios e 

expedição dos atos necessários à operacionalização do programa, bem como pela definição dos 

critérios técnicos, desenvolveu o Selo Casa Azul.  Esse é o primeiro sistema de classificação da 

sustentabilidade de projetos ofertado no Brasil, desenvolvido para a realidade da construção 

habitacional brasileira, com o objetivo de promover o uso racional de recursos naturais nas 

construções e a melhoria da qualidade da habitação. 
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O Selo apresenta 53 critérios de avaliação, divididos em seis categorias: Qualidade Urbana, 

Projeto e Conforto, Eficiência Energética, Conservação de Recursos Materiais, Gestão da Água 

e Práticas Sociais. Dentro da categoria Projeto e Conforto, entre outros critérios, aparece o 

critério “adequação e flexibilidade do projeto” como um item não obrigatório para a 

classificação. 

 

O objetivo é que sejam previstas antecipadamente as ampliações futuras e 

alterações no projeto, como a apresentação aos futuros moradores de algumas 

alternativas de plantas das unidades habitacionais, por exemplo. 

Especialmente no caso de habitação de interesse social, pode ser prevista a 

ampliação futura da moradia como opções de projeto com mais dormitórios 

ou construção de um segundo pavimento, por exemplo, prevendo, inclusive, 

os reforços estruturais necessários (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010, 

p.60). 

 

Ainda referente aos aspectos normativos que interferem diretamente no projeto arquitetônico, 

tem-se as Normas Técnicas. Apesar das normas serem de uso voluntário, isto é, não são 

obrigatórias por lei, excetuando as que não são citadas por leis específicas, se reconhece a 

importância da normatização. Dentre as diversas Normas, destaca-se a NBR 9050/2009, que 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto às condições 

de acessibilidade e a NBR 15575, sob o título geral “Edificações habitacionais — 

Desempenho”, com o objetivo de atender às exigências dos usuários aos sistemas que compõem 

edificações habitacionais. 

 

Ao seguir a hierarquia legislativa, observa-se que o próprio Estatuto remete para o município a 

condução do ordenamento do solo urbano, o que se dá em Natal, via Plano Diretor do 

Município, Lei Complementar n°82/07, de 21 de junho de 2007, sendo o principal objetivo o 

pleno desenvolvimento das funções sociais, e ambientais da cidade e da propriedade, como 

fundamenta o Estatuto das Cidades. 

 

Segundo ainda o Artigo 3° do Plano Diretor Municipal, dentre os critérios que asseguram o 

cumprimento dos objetivos estão: 

 

[...] IV - a criação de condições para o estabelecimento de uma política 

habitacional que contemple tanto a produção de novas habitações, em 

localizações e condições dignas, quanto à regularização e urbanização dos 

assentamentos informais e parcelamentos irregulares, priorizando o interesse 

social;  



129 

 

V - a redução da necessidade de deslocamentos entre a moradia e o trabalho e 

a adequação dos espaços coletivos à acessibilidade urbana para todos os seus 

cidadãos (NATAL, 2007, p.XX). 

 

O Macrozoneamento da Cidade do Natal, em seu anexo, Lei Complementar Municipal nº 

082/2007, estabelece que a área onde será instalado o empreendimento sendo é a “Zona de 

adensamento básico”. Ou seja, “aquela onde se aplica, estritamente, o coeficiente de 

aproveitamento básico” (NATAL, 2007, Art. 9). Na área de influência direta do projeto, 

encontra-se ainda a ZPA 2 - Parque Estadual das Dunas de Natal e ZPA 10 - Farol de Mãe 

Luíza e seu entorno. 

 

Segundo ainda o Plano Diretor Municipal, o bairro de Mãe Luiza encontra-se inserido em uma 

Área Especial de Interesse Social, devido seus atributos morfológicos em consonância com a 

política de habitação de interesse social Municipal, sendo a AEIS regulamentada de Natal.  

 
Mãe Luiza tornou-se o primeiro assentamento da cidade com característica de 

Área de Interesse Social a apresentar ao poder público municipal um Projeto 

de Lei para regulamentação do uso do solo, passando a ser também a primeira 

área de interesse social da cidade com perspectiva de regulamentação 

(ANDRADE et al., 1995 apud FERNANDES, 2000, p. 132). 

 

Dentre outros critérios estabelecidos como Área Especiais de Interesse Social, destaca-se as 

“glebas ou lotes urbanos, isolados ou contíguos, não edificados, subutilizados ou não utilizados, 

com área superior a 400m², necessários para a implantação de programas de habitação de 

interesse social” (NATAL, 2007, Art. 22), enquadrado no caso da área onde será desenvolvido 

o projeto. 

 

Por se tratar de uma Área de Interesse Social, apresenta prescrições urbanísticas específicas. 

No caso de Mãe Luiza, foi estabelecida pela Lei Municipal nº 4.663, de 31 de julho de 1995, 

que dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas da Área Especial de Interesse 

Social – AEIS, no bairro de Mãe Luiza. 

 

Segundo a referida legislação a Área Especial de Interesse Social está dividida em três sub-

áreas: Área de Ocupação (AO1), Área de Ocupação Restrita (AOR2) e Área de Conservação 

(AC).  
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O terreno objeto de intervenção encontra-se inserido na Área de Ocupação (AO1), sendo 

permitidos todos os usos e com os seguintes condicionantes para o uso residencial: densidade 

habitacional de 122 hab/ha; lote mínimo de 200m²; coeficiente de aproveitamento de 1,4; taxa 

de ocupação de 70%; taxa de permeabilização de 30% e gabarito máximo de 7,5 metros, 

conforme estabelecido na Lei Municipal nº 4.663/1995. 

 

Ainda na esfera municipal, foram observados os condicionantes estabelecidos no Código de 

Obras Municipal – Lei Complementar nº 55 de 2004, principalmente no que refere aos recuos, 

acessibilidade, dimensionamento dos ambientes, critérios para insolação, iluminação e 

ventilação e as vagas de veículos. 

 

Segundo ainda o Código de Obras Municipal, todo projeto deve prever áreas destinadas ao 

estacionamento ou à guarda de veículos, cobertas ou não, definidas de acordo com o uso, 

conforme estabelecido no Anexo IV da Lei. Entretanto, é importante ressaltar que, de acordo 

com o Código de Obras, em seu Artigo 124, nas áreas especiais de interesse social pode ser 

dispensada a reserva de área para estacionamento e guarda de veículos.  

 

É importante ressaltar, ainda, outras legislações especificas na esfera municipal que interferem 

principalmente no entorno da área de intervenção, não influenciando diretamente nas decisões 

projetuais, como o Código do Meio Ambiente de Natal - Lei Nº. 4.100, de 19 de junho de 1992 

– e a Zona Especial de Interesse Turística – Lei Nº 3.607 de 18 de novembro de 1987. As Zonas 

Especiais de Interesse Turístico (ZET-1, ZET-2, ZET-3 E ZET-4) são áreas especiais de 

controle de gabarito localizadas no litoral, orla marítima, e com diferentes níveis de restrições 

e permissividades no que se refere ao uso e ocupação do solo. 

 

Visto isso, é possível perceber que alguns instrumentos legais e normativos interferem 

diretamente nas decisões e condicionantes projetuais para a proposta desenvolvida, alguns 

relacionados aos aspectos de uso e ocupação do solo e outros que influenciam diretamente a 

unidade habitacional, como áreas e tamanho mínimo dos ambientes, aberturas, entre outros. 
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4 A PROPOSTA 

 

O presente capítulo apresenta à descrição do processo de projetação e a justificativa das 

soluções empregadas, amparado no conceito apreendido para a definição das estratégias de 

flexibilidade, correlacionando-as com os recursos tecnológicos, nos condicionantes de conforto 

e nos diferentes tipos de arranjos familiares e tipológicos. 

 

4.1 A FORMAÇÃO DO CONCEITO 

 

Segundo Edson da Cunha Mahfuz (1995), a interpretação de um problema de projeto em 

arquitetura pode acontecer de duas maneiras. A primeira ocorre da maneira mais simples, no 

qual a interpretação é formada pelos mesmos elementos da definição, sem nenhuma relação 

com nenhum outro elemento externo. De acordo com o autor, esse tipo de procedimento tem 

gerado “(...) objetos arquitetônicos que servem somente para a satisfação banal de necessidades 

imediatas, negando toda possibilidade da obra transcender o seu valor pragmático e utilitário” 

(MAHFUZ, 1995, p.18). No segundo tipo, mais complexo, o “programa interpretado” apresenta 

um maior número de aspectos do que os inicialmente constatados, havendo a introdução de 

elementos extras e modificando alguns aspectos da definição, auxiliando na interpretação e 

personalização do programa, levando em conta ainda todo o repertório e personalidade do 

arquiteto, como apontado a seguir: 

 

A interpretação dos dados de um problema é um processo seletivo que 

hierarquiza os vários aspectos envolvidos, visando criar uma estrutura capaz 

de relacioná-los entre si, e implica uma mudança de uma atitude analítica e 

objetiva, para uma atitude de seletividade subjetiva, na qual a própria 

personalidade e bagagem cultural do arquiteto desempenham um papel central 

(MAHFUZ, 1995, p.18). 

 

Nesse sentido o autor ressalta a importância de que “toda obra de arquitetura deve possuir um 

conceito central ao qual todos os outros elementos permanecem subordinados” (MAHFUZ, 

1995, p.18). Isso pode ser expresso por meio de uma ideia criativa ou imagem, baseado mais 

em valores qualitativos do que em quantitativos, voltado mais na síntese do que na análise. 

 

Segundo James C. Snyder e Anthony Catanese (1984), para iniciar qualquer projeto 

arquitetônico, é de imensurável importância à criação de um “ideal” que possa reunir todas as 

ideias e conjuntos de informações da proposta.  

https://www.estantevirtual.com.br/autor/James%20C.%20Snyder%20e%20Anthony%20Catanese
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Para Ricardo Manfredi Naveiro (2001), projetar é uma atividade complexa, e que os problemas 

a serem enfrentados pelos projetistas são mal estruturados ou incompletos, não existindo uma 

definição satisfatória para o projeto. Entretanto, ele adverte que o fato dos problemas serem 

incompletos não deve ser considerado como um defeito, mas como uma especialidade das 

situações enfrentadas pelos projetistas. O autor complementa sua argumentação no que se refere 

a complexidade do projeto considerando que projetar é uma indefinição inerente a esta 

atividade, visto que, ao longo do processo de estruturação de um problema de projeto, o 

projetista toma decisões baseadas no conhecimento que ele possui do problema até aquele 

momento, sendo muitas vezes incompleto (NAVEIRO, 2001). 

 

Diferentes aspectos técnicos, econômicos e simbólicos irão condicionar uma tomada de decisão 

do projeto, nem sempre com um sentido racional, podendo sofrer novas interferências ao longo 

de todo o processo como, por exemplo, suas experiências vividas e o momento em que se realiza 

a proposta. 

 

Nesse sentido, o conceito torna-se um importante instrumento para reunir todas as ideias e 

informações em um único ideal. Logo, servirá como ponto de partida para a proposta de solução 

espacial, técnica e que encaminhará a definição do partido arquitetônico, conforme abordado 

por Carlos Alberto Marciel (2003, s/p), no trecho a seguir: 

 
[...] proponho pensar o conceito como o esforço do arquiteto em compreender, 

interpretar e transformar os dados pré-existentes do problema arquitetônico, 

que se constituem em fundamento para seu trabalho: o lugar, o programa, e a 

construção. Esta abordagem não procura determinar um procedimento lógico 

e racional que concatenaria uma seqüência de resultados obtidos 

cientificamente a partir da observação dos condicionantes. 

 

O conceito utilizado para a presente proposta é o de Identidade (s), abordada em três aspectos: 

social, cultural e visual. Segundo Stuart Dias (2003 apud HALL, 1997, p. 10) “a identidade do 

sujeito pós-moderno é conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente”. Segundo as reflexões desse autor, as identidades estão sempre em processo de 

formação, de modo que não se pode falar em identidades fixas, inalteradas. 
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Figura 46: Painel Conceito da Proposta Projetual 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

 

Entende-se como identidade social a noção e o sentimento de pertencimento a determinados 

grupos sociais. Nesse sentido, ressalta-se a importância da proposta de possibilitar a ideia de 

pertencer ao lugar e à edificação, possibilitando uma maior flexibilidade e adaptabilidade do 

espaço construído, refletindo inteiramente as necessidades dos diferentes tipos de usuários. 

 

A identidade cultural, para essa análise, está diretamente relacionada aos aspectos culturais, 

religiosos, sociais, políticos de um determinado lugar. Verifica-se a importância de conhecer e 

reconhecer as manifestações culturais, a formação e história do lugar e das suas formas de uso 

e ocupação do espaço para a elaboração da proposta, sobretudo através das experiências 

vivenciadas no espaço (Figura 47 e Figura 48). 

 

Os conceitos, como aqueles que elaboramos durante a produção de um 

projeto, não surgem do nada, mas da reflexão sobre a nossa própria 

experiência dos espaços e daquilo que nos fornece a tradição que lhes 

concerne. Assim, [...] cumpre elaborar a reflexão sobre nossa experiência 

desses espaços, sobre a imagem, os significados e sentidos que a tradição nos 
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transmite e que se depositou como repertório da cultura. (BRANDÃO, 2000 

apud MACIEL, 2003).  

 

Segundo Maria Aparecida da Silva Fernandes (2000, p.16) o Bairro de Mãe Luiza “ [...] é 

detentor, também, de características próprias que muito lhe valem, como a manutenção de laços 

afetivos entre seus pares, o que lhe confere uma identidade”. 

 

Figura 47: Marcos de referência - Farol de 

Mãe Luiza e Projeto Arena do Moro. 

Figura 48: Aspectos determinantes do lugar 

– traçado, forma de uso e ocupação. 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2016. Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

Brunetto et. al (1999 apud LARCHER, 2004, p.1) propõem que a produção em massa da 

habitação social no Brasil tem desconsiderado questões ligadas à cultura e às características 

regionais das populações-alvo tendo, como resultado espaços estranhos para os usuários, com 

baixa qualidade das edificações e sem possibilidade de flexibilidade, prejudicando as tentativas 

de adaptação da moradia. 

 

A identidade visual é caracterizada como um conjunto de elementos formais que representam 

visualmente, e de forma sistematizada, um nome, uma ideia, um produto. Para o presente 

trabalho, a identidade visual está associada à tipologia edilícia, à morfologia, aos tipos de 

materiais empregados nas construções e aos elementos da paisagem (Parque das Dunas, o farol 

de Mãe Luiza e a praia). 

 

Verifica-se algumas referências visuais encontradas no bairro de Mãe Luiza que influenciaram 

diretamente na decisão do partido adotado. A primeira identidade visual refere-se à tipologia 

do tipo duplex presente de maneira significativa em toda área do bairro. Essa forma está 

diretamente associada ao tamanho do lote, forma de implantação e necessidade de ampliação 
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ou modificação do uso. Uma parcela significativa dessa tipologia apresenta mais de um tipo de 

uso na edificação (uso misto), sendo na parte térrea o uso do tipo comercial ou serviço e no 

primeiro pavimento o uso residencial. 

 

Outra referência visual identificada como uma forma de identidade do local são características 

morfológicas espaciais do bairro, seu traçado e parcelamento com lotes e quarteirões do tipo 

“espontâneo/informal”, e as relações entre o espaço privado (lote/edificação) e os espaços 

públicos (rua, praças, etc), estabelecendo uma ideia de labirinto definida por Paola Berenstein 

Jacques (2003). Segundo a autora, essa figura do labirinto sempre aparece nos discursos e 

imagem das favelas. 

 

O Labirinto é contrário a toda noção unitária, ao plano, a uma representação 

estética do todo, que seriam seus primeiros inimigos. Contra a prática do 

planejamento urbano, a ideia do labirinto nos sugere uma volta à cartografia, 

que reflete uma situação, acompanhando os movimentos de transformação da 

paisagem. [...]. Não são cartografias da forma do percurso, mas da experiência 

do percurso, da ação de percorrê-lo, de descobri-lo (JACQUES, 2003, p.97). 

 

A terceira referência é a ocupação do tipo geminada na qual é compartilhada a estrutura, e em 

alguns casos a cobertura das edificações. Essa forma de implantação ocorre, sobretudo pela 

escassez de área do lote, com testada frontal reduzida, impossibilitando a utilização do recuo 

lateral. 

 

Outra característica são os tipos de materiais construtivos empregados nas edificações. 

Verifica-se uma variedade de materiais, tanto nas vedações, coberturas e acabamentos. Essa 

característica reflete diretamente na personalização do lugar, com formas de apropriação e 

utilização dos materiais, promovendo fachadas diferenciadas. 

 

Essa ideia apoia-se no conceito de fragmentos desenvolvida Jacques (2003). Segundo a autora 

os primeiros barracos das favelas são construídos com materiais heteróclitos (madeira, papelão, 

plásticos, latões, etc), como forma da primeira estrutura, muitas vezes recolhidos pelo próprio 

construtor, o residente. Esse reagrupamento é o ponto de partida da construção, por meio de 

fragmentos de materiais heterogêneos, e forçadamente fragmentada em seu aspecto formal.  

 

As fachadas dos abrigos são fragmentadas formalmente, diferente do interior da construção que 

é unitário, constituído por um único espaço na maioria das vezes, e no período da noite se divide 
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em pequenos compartimentos utilizando cortinas de tecido ou plástico para preservar a 

intimidade do casal (JACQUES, 2003). 

 

A identidade visual também está associada aos aspectos da paisagem do bairro. Observa-se de 

maneira clara que a limitação de gabarito, a topografia local e a relação com as características 

ambientais revelam uma forte relação das edificações com a paisagem local, com destaque para 

o Parque das Dunas, a praia e o farol de Mãe Luiza, conforme observado na Figura 49 e Figura 

50.   

 

Figura 49: Edificação do tipo duplex com 

uso misto, geminada e diversidade de 

matérias empregados. 

Figura 50: Relação das edificações com o 

Parque das Dunas. 

 

 

Fonte: Imagem Google, captura 2012. Fonte: Imagem Google, captura 2012. 

 

 

Nesse sentido, o conceito de Identidade será o elemento indutor do processo de projeto, 

caracterizado por Mahfuz, como o “todo conceitual, uma idéia ‘forte’, um fio condutor em volta 

do qual a realidade do edifício tomará forma” e materializado no partido (MAHFUZ, 1995, 

p.19). 

 
Esse “todo conceitual” é mais do que a soma das partes conceituais já que elas 

são qualificadas e focalizadas pela intencionalidade da operação sintetizadora. 

A discussão acima sugere uma relação entre as noções de todo conceitual e 

partido, no sentido em que o primeiro é o embrião do segundo (MAHFUZ, 

1995, p.19). 

 

Em síntese, o conceito de identidade(s) encontra(m)-se amparado(s) no traçado e parcelamento; 

na tipologia edilícia e os tipos de uso; na ideia de labirinto e fragmento; no gabarito, os marcos 

de referência e a relação com a paisagem locais. 
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4.2 O PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

 

Segundo Doris C.C.K. Kowaltowski et al (2012), diversas pesquisas são voltadas na 

investigação “das estratégias cognitivas de projeto e suas consequências na qualidade de 

determinado produto, firmando a etapa de elaboração do programa arquitetônico como uma das 

mais importantes durante o processo de projeto”, (Cherry (1999); Cross (2006); Cross (1984); 

Kruger & Cross, (2006) apud KOWALTOWSKI; MOREIRA; DELIBERADOR, 2012, p.2). 

 

O programa arquitetônico corresponde a um dos primeiros passos do processo de projeto, sendo 

uma atividade analítica, dividida em partes, denominada por Daniel de Carvalho Moreira e 

Doris C.C.K. Kowaltowski (2008), como a estrutura do problema de projeto. Segundo os 

autores o objetivo do programa arquitetônico “é descrever o contexto onde o projeto vai operar. 

Ao cumprir seu objetivo, o programa estabelece o problema que a forma deverá responder” e 

que as necessidades funcionais são denostradas através de diferentes tipos de requisitos que 

interferem no conforto do usuário (KOWALTOWSKI; MOREIRA; DELIBERADOR, 2012, 

p.32).  

As necessidades funcionais são expressas através dos requisitos de conforto 

ambiental, nos seus aspectos térmicos, acústicos, visuais e de funcionalidade, 

uma vez que constitui um dos elementos da arquitetura que mais influencia o 

bem-estar do homem (KOWALTOWSKI; MOREIRA; DELIBERADOR, 

2012, p.32). 

 

No Brasil, existem diversas normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) as quais foram desenvolvidas com base em normas internacionais ISO. Segundo a 

NBR 13531 (1995a), que trata sobre a elaboração de projetos, o programa de necessidade é 

definido como a “[...] etapa destinada à determinação das exigências de caráter ou de 

desempenho (necessidade e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela edificação a ser 

concebida (ABNT – NBR 13531, 1995, p.4).  

 

Para Carlos Alberto Maciel (2003), os usos e as atividades que dão origem à demanda por um 

objeto arquitetônico são colocados no início do processo, juntamente com as restrições 

econômicas, sendo esse aspecto muitas vezes desconsiderado ou subestimado pelo arquiteto. 

Ainda segundo o autor “desconsiderar as definições relativas às limitações econômicas ou 

entendê-las como uma restrição à criação é recorrer à exclusão do problema para buscar uma 

solução mais simples e fácil” (MACIEL, 2003, s/p). 
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A formulação do programa de necessidade do projeto foi desenvolvida a partir dos seguintes 

critérios: revisão da literatura especializada sobre o tema; as características das habitações do 

bairro; normas, legislações e recomendações; o perfil dos usuários e programas arquitetônicos 

desenvolvidos para projetos semelhantes.  

 

Segundo Alexandre Kenchian (2011), o programa arquitetônico deve ser construído com dados 

de natureza diferentes e de diversas fontes, como forma de auxiliar no processo de 

desenvolvimento do projeto e expresso de modo sintético, por meio do uso de quadros e 

diagramas. 

 

A programação arquitetônica foi elaborada considerando dois momentos, sendo o primeiro 

referente a unidade habitacional na fase inicial e um segundo momento, com as possibilidades 

de flexibilidades. Com posse nos ambientes necessários para o programa foi possível fazer a 

relação entre os ambientes através do uso de diagramas de bolhas, definindo as duas diferentes 

fases do projeto, conforme Figura 51, a seguir: 

 

Figura 51: Organograma (diagrama de bolhas) de relação dos espaços 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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Ainda segundo Maciel (2003), ao definir um programa, surge a necessidade de prever o 

dimensionamento dos espaços a fim de adaptar-se as diversas atividades propostas para o 

edifício, não estando apenas relacionada as questões relativas às proporções da forma, como 

também, para definição de hierarquias e demarcação de diferenciações claras entre os espaços 

de naturezas distintas (públicos e privados). 

 

A partir da relação dos ambientes e suas possibilidades de ampliação e mudança de uso, foi 

elaborada uma matriz de relações contendo as atividades desenvolvidas, o ambiente, o número 

de pessoas, os equipamentos e mobiliário, o layout e circulação e as dimensões e áreas mínimas 

estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida e pelo Código de Obras Municipal, como 

pode ser observado a seguir. 



140 

 

Tabela 2: Matriz de reações e programa de necessidades 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 
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É importante ressaltar que o programa arquitetônico trata de uma abordagem quantitativa e 

qualitativa do edifício, indo além de uma relação de ambientes e dimensionamento de áreas. 

Quando essa abordagem é meramente quantitativa, pode prejudicar a utilização dos espaços, 

devendo ser complementada pelas atividades sociais e funcionais, definindo qualitativamente 

as finalidades dos espaços, havendo uma maior eficiência do programa (KENCHIAN, 2011). 

 

O programa é mais eficiente quando melhor explica a finalidade do edifício, 

definindo a capacidade e o dimensionamento aproximado de cada 

compartimento, as circulações entre eles, as condições desejáveis de 

iluminação, ventilação, temperatura, o equipamento previsível, etc. 

(KENCHIAN, 2011, p.29). 

 

Para Nuno Portas (1969 apud KENCHIAN, 2011), com base na identificação das principais 

funções e atividades desenvolvidas na habitação, são definidas as respectivas exigências de 

espaços e de áreas úteis. Para Portas, o programa de necessidade corresponde ao levantamento 

dos dados com a identificação das necessidades atuais das famílias e suas perspectivas futuras, 

chegando à definição de objetos e equipamentos necessários e espaços para determinado uso, 

com variações de acordo com o tipo de usuários, grupo, idade, sexo e o grau de relação entre 

eles. 

 

Para a análise do programa, Nuno Portas, estabelece duas vertentes, os dados do programa, com 

a definição do conteúdo das funções ou atividades e descrição dos usuários; e a descrição do 

projeto, “que diz respeito às exigências de espaço e conforto do ambiente, às exigências de 

inter-relações com outras funções ou atividades e a previsão de flexibilidade ou conversão 

futura” (1969 apud KENCHIAN, 2011, p.32).  

 

Nesse sentido, o programa de necessidades apresenta-se como um condicionante que antecede 

o projeto, dentro de uma abordagem funcional da arquitetura, implicado no conhecimento das 

necessidades dos usuários, podendo ser muitas vezes difícil de obter pela ausência de 

informação e conhecimento dos residentes, pela evolução das necessidades com o decorrer do 

tempo, pela mudança dos ocupantes durante a vida útil da edificação e pela mudança de 

parâmetros de necessidades impostos pelas transformações sociais, entre outros. 
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4.3 O PROCESSO DE CONCEPÇÃO, EVOLUÇÃO DO PARTIDO E ESTUDO 

PRELIMINAR 

 

O processo de projetação do conjunto habitacional teve como fatores determinantes o 

referencial teórico investigado, principalmente no que se refere as estratégias de flexibilidade, 

o conhecimento do sítio, os condicionantes ambientais e legais, os diferentes tipos de arranjos 

familiares e necessidades, o programa de necessidades e o conceito. 

 

Segundo Mario Biselli (2011, s/p), o partido “compreende a discussão de aspectos como 

estratégia de implantação e distribuição do programa, estrutura e relações de espaço, todas elas 

questões centrais para os arquitetos”. 

 

Ao logo do desenvolvimento do projeto, houve uma fase sequencial de amadurecimento, tendo 

como ponto de partida os aspectos referentes aos condicionantes legais; a integração das 

unidades habitacionais com o espaço circunvizinho através da implantação das unidades em 

fita, escalonadas segundo a orientação dos ventos sul, com um sistema de circulação 

interligando a Rua João XXIII e os equipamentos de apoio circunvizinhos; as estratégias de 

flexibilidade das unidades habitacionais e sua relação com os condicionantes de conforto 

ambiental e as soluções construtivas, conforme observado nos primeiros croquis conceituais da 

proposta (Figura 52, Figura 53, Figura 54 e Figura 55). 

 

Figura 52: Primeiro croqui de implantação – aspectos legais e integração. 

 

Fonte:Elaborado pelo Autor, 2015. 
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Figura 53:  Implantação do tipo fita relacionada aos aspectos de flexibilidade e os sistemas 

estruturais adotados 
 

Fonte:Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Figura 54:  Implantação em fita com movimentação das unidades, considerando os 

limitantes de flexibilidade, os condicionantes de conforto ambiental e os sistemas 

estruturais 

 

Fonte:Elaborado pelo Autor, 2015. 



144 

 

 

 

Figura 55: Croqui de implantação - Relação das edificações com o seu entorno 
 

Fonte:Elaborado pelo Autor, 2015. 
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Na primeira etapa do processo, o partido adotado foi de uma residência do tipo duplex, 

geminada e implantada em lotes 

individuais, apresentando variações no 

recuo de frente e fundo. Entretanto, a 

proposta da unidade do tipo duplex não 

atenderia a demanda dos usuários 

portadores de deficiência e, assim, foi 

incorporada na proposta uma nova 

tipologia do tipo térrea. Além da casa 

térrea, foi proposto uma passarela como 

forma de proporcionar mais um espaço 

comunitário e que valorizasse os 

elementos da paisagem do entorno, 

aumentando assim a integração visual do 

conjunto com o bairro (Figura 58 e Figura 

57). 

Figura 57: Introdução da tipologia duplex e as relações visuais com o entorno 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Figura 56: Passarela e as relações com a 

paisagem local. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 
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É importante ressaltar que os aspectos de paisagem, conforto ambiental e sistema construtivo 

adotado não estão apenas relacionados à implantação, como também à relação do privado 

(unidade habitacional) com o público (as vias internas e a praça), por meio das estratégias de 

conforto e flexibilidade adotadas, conforme mostra a Figura 58. 

 

Figura 58: Corte esquemático da unidade e sua relação com o conforto, utilização dos 

espações públicos e as estratégias de flexibilidade adotadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Nessa etapa do processo, foi importante a análise dos planos de massas a partir do recuso de 

maquete física como forma melhor compreender as relações entres os espaços púbicos e 

privados (edifícios), conforme observado na Figura 58, a seguir. 

 

Figura 59: Modelo físico para estudo volumétrico. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Com base nessas premissas iniciais, foi desenvolvida a proposta preliminar, composta por 21 

unidades habitacionais com duas tipologias, sendo 19 residências do tipo duplex e duas 

unidades térreas adaptadas para portadores de deficiência e/ou idosos. As edificações foram 

implantadas em quatro blocos separados por uma via paralela e outra via perpendicular à Rua 

João XXIII, além de uma pequena praça com estacionamento para PNE e paraciclo, localizada 
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na porção frontal do terreno, próxima ao pátio da delegacia. Foi previsto também um espaço de 

uso coletivo formado por uma passarela implantada sobre a via perpendicular ao acesso 

principal, com o acesso realizado através de uma escada implantada no final da área.  

 

Figura 60: Primeiro croqui de implantação – aspectos legais e integração 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

Figura 61: Proposta de implantação apresentada na fase de estudo preliminar 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 
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Após a elaboração e apresentação do Estudo Preliminar, foi realizada uma avaliação das metas 

pretendidas, sendo identificados alguns aspectos que deveriam ser revistos e/ou melhor 

estudados, tais como:  

 

 Investigar a possibilidade de incorporar a praça da delegacia no projeto; 

 Introduzir um maior número de equipamentos e espaços para convívio e lazer, 

considerando os diferentes tipos de usuários; 

 Integrar a passarela às unidades habitacionais;  

 O número de unidades residenciais não atendiam à demanda inicial do projeto – 25 

unidades; 

 Investigar outras possibilidades volumétricas para o conjunto, sobretudo para as 

unidades do tipo térrea; 

 Estudar e apontar outras estratégias de flexibilidade as diferentes aplicações no 

projeto, especialmente no que se refere à flexibilidade espacial. 

 

Com base nos estudos desenvolvidos anteriormente e nos aspectos apontados, foi elaborada 

uma nova proposta para o conjunto habitacional. Para tanto, foi importante retomar os 

principais condiciontes da área, conforme observado no croqui a seguir (Figura 62). 
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Figura 62: Croqui de análise de conflitos e pontencialidades 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

A nova proposta tinha como objetivo aprofundar a vivência no espaço urbano, evitando 

conflitos de isolamento e a degredação dos espaços públicos, com soluções que possibilitassem 

a integração a rede de equipamentos e serviços públicos e a criação de espaços de sociabilidade. 

Para tanto, as formas de acesso e circulações, a valorização do carater pedonal das vias internas, 

os espaços coletivos como um prolongamento da habitação e uma maior apropriação por partes 

dos moradores, foram os elementos de partida para a nova proposta (Figura 63 e Figura 64). 

 

Pretende-se que os espaços coletivos, em conjunto com os equipamentos públicos do entorno, 

seja o elemento agregador dos residentes, assumindo-se como um local de encontro e de 

vivência convivência. 
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Figura 63: Croqui de relações dos espaços de sociabilidade, circulações, marcos, visuais e 

as unidades residenciais – pavimento térreo 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Figura 64: Croqui de relações dos espaços de sociabilidade, circulações, marcos, visuais e 

as unidades residenciais – pavimento superior 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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4.4 PROPOSTA DO CONJUNTO RESIDENCIAL 

 

O presente item se refere a descrição da proposta arquitetônica do conjunto residencial, dividido 

em dois momentos. O primeiro referente à implantação adotada, com os principais aspectos a 

ela inerentes, e posteriormente, as tipologias residenciais propostas, complementadas pela 

descrição espacial. É importante destacar que as pranchas do projeto proposto, assim como as 

perspectivas volumétricas, estão contidas no Volume 02 deste trabalho. 

 

4.5 Implantação do conjunto 

Ao reconhecer as particularidades locais do bairro e criando relações visuais com a paisagem 

local e com o entorno, as unidades foram implantadas em quatro blocos, sendo dois formados 

por unidades do tipo duplex geminadas, denominados A e B, localizadas na porção oeste do 

terreno, e dois blocos de unidades do tipo térrea e superior, denominado C e D, dispostos em 

“fitas” e interligadas por uma circulação vertical, conforme observado na planta de implantação 

(Figura 65). O projeto tem como perspectiva construir um espaço urbano, a partir de elementos 

de sua morfologia, dinâmica e características locais do bairro. 

 

Figura 65: Implantação geral da proposta do Conjunto Residencial 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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Para a elaboração da proposta de implantação diversas variáveis foram consideradas, tendo 

como fundamentais, a relação entre as circulações e as formas de acesso às unidades, 

apresentando como referência projetual o Conjunto Habitacional Rincão, de autoria dos 

arquitetos Hector Vigliecca & Bruno Padovano (Padovano Vigliecca Arquitetos S/C Ltda), 

localizado na Vila Matilde – Zona Leste de São Paulo. O projeto estabelece uma “lógica 

endógena” da vila, com a criação de ruas internas e as circulações aéreas, criando uma relação 

com o bairro e as vias adjacentes ao empreendimento (Figura 66).  

 

Figura 66: Implantação do Conjunto Habitacional Rinção com destaque para os 

núcleos de vizinhança e as circulações 

 

 
Fonte: ANDRADE, 1993, p.18 

 

A proposta da implantação foi apoiada nos condicionantes do sítio e, sobretudo, na relação com 

o lugar, fazendo uma analogia ao conceito de labirinto, proposta por Jacques (2003), 

compreendido por meio da noção de percurso e consequentemente da experiência do espaço 

urbano espontâneo.  

 

Os acessos e circulações são realizados de diferentes formas e diretamente articulados com os 

blocos edificados, com os espaços de lazer e a via de acesso ao empreendimento – Rua João 
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XXIII, possibilitando uma maior fluidez, tanto no espaço interno do conjunto habitacional, 

como também, com o seu entorno. 

A circulação é um parâmetro incorporado no conceito da proposta e de fundamental 

importância para o projeto, apresentando diferentes tipos de traçados, remetendo ao traçado 

irregular/informal do bairro, gerando, com isso, um maior dinamismo de fluxos no seu uso 

cotidiano. Para o dimensionamento e definição do sentido das circulações, foi levado em 

consideração o nível e hierarquia de acesso (principais ou secundárias) e o número de pessoas, 

sendo classificadas em dois tipos: térreas e aéreas. 

 

As circulações térreas foram definidas tendo como base os trajetos e localização dos acessos às 

unidades e escadas; a disposição dos espaços coletivos e de lazer; a relação com o entorno, a 

paisagem, os equipamentos existentes e os marcos de referência do bairro.  

 

Nesse sentido foram definidas duas vias internas, perpendiculares à Rua João XXIII, uma 

separando os blocos A e C e outra entre o bloco C e a praça, proporcionando uma maior 

acessibilidade e fluidez entre o conjunto edificado e a Escola Municipal Antônio Campo. Como 

forma de otimizar ainda mais esse trajeto foi implantada uma interseção elevada do tipo platô, 

construída de blocos de concreto avermelhado e demarcação de faixa de pedestre. Essa via 

também será utilizada para acesso de viatura do corpo de bombeiros e ambulâncias em situações 

de risco, dispondo de dimensão suficiente para operação, conforme Figura 67. 
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Figura 67: Implantação pavimento térreo do Conjunto Residencial 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

As duas vias de circulação perpendiculares são conectadas à via central, denominada “pátio-

vila”, implantada paralela a Rua João XXIII e tendo o acesso principal realizado pela praça 

localizada na porção leste do conjunto, recebendo todo o fluxo derivado da Avenida Senador 

Dinarte Mariz (Via Costeira). O pátio-vila desenvolve não apenas a função de circulação, como 

também faz referência as vilas existentes no bairro, ampliando a relação do privado (unidades 

habitacionais) com o público (a via interna). A proposta é que o pátio-vila funcione como um 

espaço de convívio e lazer, sendo uma extensão da área privativa da residência, tornando esse 

espaço mais “flexível”, como ocorre nas vilas.  

 

As outras circulações estão relacionadas ao espaço da praça, onde foram definidos o trajeto 

entre a delegacia e a Rua João XXIII; a ligação da área de estacionamento ao conjunto 

habitacional e equipamento de segurança; e as demais circulações internas da praça. 

 

A circulação do tipo aérea é realizada por meio dos corredores abertos de acesso as unidades 

do pavimento superior e pela passarela que estabelece a ligação entre os dois blocos C e D. Os 

corredores de circulação e a passarela são voltadas para o pátio-vila, trazendo um maior 

movimento para a área, e consequentemente maior sensação de segurança, Figura 68.  

 



155 

 

Figura 68: Implantação pavimento superior do Conjunto Residencial 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Os acessos às unidades térreas dos blocos C e D e às edificações duplex, blocos A e B, são 

realizados pela Rua João XXII ou por meio do pátio-vila, estabelecendo uma relação direta da 

unidade com a via principal e com a interna do conjunto residencial. Isso é  um importante 

elemento para a definição das estratégias de flexibilidade, como a possibilidade de introduzir 

um uso comercial/serviço ou a implantação de cômodo autônomo, permitindo o acesso 

independente. 

 

A partir do interior do conjunto habitacional, é possível acessar as escadas compartilhadas das 

unidades do pavimento superior dos blocos C e D. As escadas foram dispostas nas extremidades 

opostas dos blocos possibilitando o menor percurso possível para as residências e atendendo às 

recomendações e exigências estabelecidas pelas Normas Técnicas específicas - NBR 

9077/2001 e NBR 9050/2015. 

 

As unidades habitacionais destinadas as pessoas portadoras de deficiência foram dispostas no 

bloco D, com acesso realizado apartir do pátio-vila e localizadas próximas a área de 

estacionamento para PNE, dispondo de uma rota acessível, pequena distância e de fácil acesso 

as unidades. 
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É importante ressaltar que as ruas internas de pedestres, o pátio-vila, os acessos as unidades 

térreas, as escadas de acesso ao pavimento superior e a passarela de ligação entre os blocos, 

denominado por Nuno Portas como “espaços de relação”, proporcionados pelos arranjos 

tipológicos que articulam interior/unidades e exterior/órgãos de acesso e distribuição. 

 

O parcelamento do conjunto é formado por dois tipos de lotes, sendo o primeiro tipo com 4,00 

metros de frente e o segundo com 6,00 metros, ambos com 15,00 metros de profundidade, 

totalizando, respectivamente, 60,00m² e 90,00m² de área. A união desses lotes forma uma 

espécie de “quadra”, onde foram implantados os blocos, apresentando tamanhos variados, 

remetendo a morfologia do bairro. 

 

As tipologias apresentam duas formas de implantação no lote, uma com maior recuo frontal e 

recuo posterior de 1,50 metros, blocos A e C, apresentando uma relação direta com a Rua João 

XXIII e o segundo tipo com recuo frontal de 1,50 metros e maior recuo posterior, blocos B e 

D, relacionado com o potencial paisagístico do Parque das Dunas.  

 

O paisagismo consiste em outro elemento fundamental na qualidade do projeto, não sendo 

apresentado nos projetos para habitação de interesse social como um item relevante, estando, 

muitas vezes, destinados aos “espaços de sobra” depois da implantação das unidades 

habitacionais e das áreas de estacionamentos, se resumindo à colocação de algumas espécies 

vegetais de forma pontual e sem critérios funcionais ou estéticos.  

 

Para a elaboração da proposta do projeto paisagístico, houve uma preocupação com a criação 

de áreas de sombreamento nos espaços de permanência e convívio, assim como possibilitar uma 

transição agradável e gradual com a implantação de vegetação entre os espaços públicos e 

privados. A vegetação foi implantada tendo como principal premissa a valorização das visuais 

do conjunto edificado e a criação de espaços sombreados nas áreas de maior permanência e 

circulação. A maior parcela das espécies vegetais propostas encontram-se na praça e na calçada 

da Rua João XXIII, não sendo prevista vegetação no pátio-vila devido o possível conflito com 

as atividades previstas para esse espaço. Por não ser o foco principal desse trabalho, o projeto 

paisagístico apenas indicou a massa vegetal, não havendo um detalhamento da proposta. 
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4.6 Espaços de sociabilidade 

 

Um dos grandes desafios do projeto foi atender ao programa de necessidades no que se refere 

à demanda de unidades habitacionais estabelecida (25 unidades) e a inclusão de espaços de 

sociabilidade, considerando os diferentes tipos de usuários, não apenas os do conjunto, como 

também a área de influência do projeto.  

 

Nesse sentido, foi realizada uma intervenção integrada entre o espaço inicial destinado ao 

conjunto habitacional e o pátio de estacionamento do 4º Distrito Policial, interligando-os com 

a escola municipal Antônio Campos. A proposta consiste na criação de uma praça, contendo 

playground, nove vagas para estacionamentos, sendo duas para PNE e duas para idosos, vagas 

para motos, paraciclo e academia da terceira idade – ATI –, conforme Figura 69. 

  

Figura 69: Perspectiva volumétrica – Praça de convívio 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Outro espaço previsto para convivência e lazer é o pátio-vila, funcionando como uma grande 

área aberta para prática de esporte e socialização, tornando um espaço flexível para diversas 

atividades da comunidade, reforçando os seus laços afetivos. Foi proposta para essa área uma 

pequena quadra de basquete de rua localizada no final da circulação, aproveitando o muro 

existente da edificação vizinha. Esse espaço também tem a importância da manutenção de 

hábitos existentes no bairro, como o de “conversar na calçada”, fazendo do espaço público uma 

continuação da casa (Figura 70 e Figura 71).  
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Figura 70: Perspectiva volumétrica – Pátio-vila 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Figura 71: Perspectiva volumétrica – Quadra de rua no pátio-vila 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Na área posterior do conjunto, entre os blocos B e D, foi definido um espaço para o 

desenvolvimento de duas atividades. A primeira localizada abaixo da marquise/mezanino, 

contendo mesas para jogos e convivência. A segunda atividade voltada a produção de hortaliças 

com a implantação de uma horta comunitária, localizada na porção sudoeste do terreno, sendo 

o local apropriado devido à maior exposição ao sol e à boa ventilação. A horta proporciona uma 

melhor qualidade da alimentação da comunidade, redução de gastos, o estímulo a uma inter-
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relação social e pode também servir como auxiliar na complementação da renda familiar, por 

meio da venda do excedente (Figura 72 e Figura 73). 

 

Figura 72: Perspectiva volumétrica – Horta e convivência 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

 

Figura 73: Perspectiva volumétrica – Relação do pátio-vila com as circulações aéreas e o 

pátio elevado (mirante) 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

Outro espaço proposto para convívio e contemplação é o pátio elevado, fazendo referência às 

lajes das favelas onde são desenvolvidas as atividades de lazer, sendo formado pela passarela 

de ligação dos blocos A e D e o mirante entre os blocos B e D (Figura 74). Esse espaço tem 

uma relação visual direta com o pátio-vila, a praça e com os marcos do bairro – farol de Mãe 

Luiza, o mar e o Parque das Dunas –, tirando partido do forte potencial paisagístico da área e 

mantendo uma maior relação da comunidade com o bairro. Essa ideia de mirante e espaço de 
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convivência também ocorre no projeto Arena do Morro, trazendo uma forte relação visual com 

o farol de Mãe Luiza e o mar. 

Figura 74: Perspectiva volumétrica – passarela e a relação visual com o pátio-vila 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

4.7 As unidades habitacionais 

 

As unidades habitacionais foram expressas com a ideia de filigrana, relação de corpos sólidos, 

com as edificações ocupando o solo, correlacionando com a ideia de fixar ao território, de 

identidade com a terra, com o lugar, fator significativo para o sucesso de programas 

habitacionais e relação direta com o conceito do projeto. 

 

O conjunto apresenta cinco diferentes tipologias residenciais distribuídas nos quatro blocos, 

possibilitando um maior número de arranjos familiares, atendimento a diferentes necessidades 

e variedade de estratégias de flexibilidade. Os blocos A e B apresentam as tipologias tipo 1, os 

blocos C e D dispõem de quatro tipologias, sendo no pavimento térreo do tipo 2 e 4 e no 

pavimento superior, tipo 3 e 5 (Figura 75e Figura 76). 
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Figura 75: Planta baixa dos blocos A e C – Pavimento térreo e superior 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

 

Figura 76: Planta baixa dos blocos B e D – Pavimento térreo e superior 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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A primeira tipologia habitacional (tipo 1) corresponde a unidade duplex localizadas nos blocos 

A e B. As unidades são compostas por quatro diferentes setores – social, serviço, circulação e 

íntimo. No primeiro pavimento, encontram-se o setor social (sala de estar/jantar), o de serviço 

(cozinha e área de serviço) e a circulação vertical (escada), contabilizando uma área construída 

de 34,00m². No pavimento superior, encontram-se as áreas íntimas (quartos e banheiro) e 

circulação (hall), com área construída de 25,90m². A unidade foi implantada em um terreno 

com 60,00m², apresentando área construída total de 59,90m² e taxa de permeabilidade de 

41,67%. 

 

A circulação vertical das unidades foi disposta em um volume independente interligando o setor 

social, íntimo e o acesso à edificação. Esse arranjo possibilita a independência do pavimento 

superior e inferior, possibilitando o acesso direto a área externa da edificação, sendo um 

elemento importante para a definição das estratégias de flexibilidade (Figura 77).  

Figura 77: Diagrama de setorização da unidade tipo 1. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

A segunda tipologia corresponde as unidades habitacionais localizadas no pavimento térreo dos 

blocos C e D, com exceção das unidades adaptadas localizadas no bloco D. A edificação é 

composta por três diferentes setores: social (sala de estar/jantar), serviço (cozinha e área de 

serviço) e íntimo (quartos, hall e banheiro), conforme a Figura 78. As unidades apresentam 

51,00m² de área construída, implantadas em lotes de 90,00m² e área permeável de 43,33%. 
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Figura 78: Diagrama de setorização da unidade tipo 2. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

O terceiro tipo se refere às unidades habitacionais localizadas acima das unidades tipo 2, blocos 

C e D. A tipologia é formada pelo mesmo volume da tipologia 2 com setor social (sala de 

estar/jantar), o de serviço (cozinha e área de serviço) e a circulação de acesso a unidade (Figura 

79). Foi realizada uma rotação e deslocamento do volume, tendo como elemento de referência 

o poço de iluminação e ventilação. Outra diferença entre a tipologia 2 e 3 é a disponibilidade 

de área de expansão e apoio localizada na lateral da unidade, obtida por meio da subtração de 

edificações. Esse deslocamento e subtração de volumes proporcionam um maior contraste entre 

os elementos cheios e vazios do conjunto. As tipologias dispõem de uma área total construída 

de 51,85m² e área de apoio/expansão de 19,52m², para cada unidade. 

 

Figura 79: Diagrama de setorização da unidade tipo 3. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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As edificações térreas adaptadas para pessoas com deficiência e idosos corresponde a quarta 

tipologia, dispostas no pavimento térreo do bloco D. A unidade é composta por um volume com 

dois prismas, com os setores social e de serviço, no primeiro volume e o íntimo, no segundo 

(Figura 80). A edificação apresenta 55,95m² de área construída, inserida em um lote com 

90,00m² e com área permeável com 37,83%. 

Figura 80: Diagrama de setorização da unidade tipo 4. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

A quinta, e última, tipologia proposta se refere às unidades localizadas acima das edificações 

térreas adaptadas para pessoas com deficiência e idosos (tipo 4). A edificação dispõe dos 

mesmos setores das tipologias anteriores, mas com a diminuição de um quarto no setor íntimo 

e com área de apoio a expansão localizada na porção posterior da unidade (Figura 81). A 

tipologia possui a menor área, com 42,59m² e área de apoio/expansão de 8,41m² por unidade. 
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Figura 81: Diagrama de setorização da unidade tipo 5. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

É importante ressaltar que a diversidade tipológica interfere diretamente na relação de 

opacidade e transparência do conjunto edificado. Quando se identificou os contornos principais 

dos blocos e suas aberturas pode-se perceber a relação entre os cheios e vazios, possibilitando 

visualizar os contrastes existentes entre a opacidade e transparência, contribuindo para uma 

maior compreensão da linguagem do edifício. É possível observar, ainda, que existe uma 

proporção e entre as paredes opacas e transparentes, proporcionando uma maior relação do o 

espaço interno com o externo. Nas fachadas laterais predomina as paredes opacas. 
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5 SISTEMA CONSTRUTIVO, MATERIAIS EESTRATÉGIASBIOCLIMÁTICAS 

 

O presente capítulo se refere a análise dos sistemas construtivos, materiais empregados e as 

estratégias bioclimáticas utilizadas na proposta. A orientação e forma dos volumes do edifício, 

a utilização de mecanismos de controle de radiação, a escolha de materiais, entre outros fatores, 

influenciam diretamente as condições de conforto das edificações e dos seus ocupantes. 

 

5.1 SISTEMA CONSTRUTIVO E OS MATERIAIS EMPREGADOS 

 

Nos dias atuais, existe uma grande variedade de sistemas construtivos. O problema se reduz à 

escolha do sistema mais adequado ao partido arquitetônico, sendo importante pensar, já nas 

primeiras ideias – partido arquitetônico -, qual será a solução estrutural utilizada. 

 

Para a determinação de um Partido Arquitetônico, o aspecto construtivo pode 

ser mais relevante dos determinantes, por estar nele implícita uma soma de 

dados de interesse cultural e, portanto, definidores de uma personalidade. 

Entende-se aqui apropriação e qualificação tecnológica dos materiais e 

elementos de construção a serem aplicados, de modo a garantir a viabilidade 

executiva do edifício a ser proposto (KENCHIAN, 2011, p.24). 

 

As primeiras decisões que foram tomadas para a definição do sistema construtivo utilizado 

estavam relacionadas ao porte da edificação e o tamanho do vão estrutural, que determinou o 

posicionamento dos demais componentes. A escolha do sistema construtivo e dos materiais 

adotado foram condicionadas às estratégias estabelecidas para o projeto arquitetônico, assim 

como todos os condicionantes projetuais, no que se refere às questões ambientais, legais, físicas 

e culturais do lugar. 

 

Uma das principais premissas do projeto era a escolha de um sistema construtivo que permitisse 

a utilização das estratégias de flexibilidade, mas de maneira controlada. Nesse sentido, optou-

se pela utilização de um sistema estrutural do tipo misto, com fundação em radier em concreto 

armado; alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, principalmente nas paredes laterais das 

unidades; sistema de pórtico formado por pilares e vigas em concreto armado nas superfícies 

passiveis de ampliação; lajes pré-fabricada com blocos cerâmicos para os piso e forro. 
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Optou-se pela utilização do radier liso em concreto armado, principalmente pela sua 

simplicidade, rapidez, segurança e suas vantagens técnicas e econômicas, como também devido 

à laje desempenhar a função de fundação e de piso. A excelente qualidade de acabamento o 

permite estar praticamente pronto para receber diferentes tipos de pavimentação, podendo ficar 

a cargo do usuário a escolha do mesmo num momento posterior. 

 

O radier é um tipo de estrutura de fundação superficial, executada em concreto armado, que 

recebe todas as cargas por meio de pilares ou alvenarias da edificação, distribuindo-as de forma 

uniforme ao solo, sendo utilizada notadamente quando o solo tem baixa capacidade de carga; 

deseja-se uniformizar os recalques; as áreas das sapatas se aproximam umas das outras ou 

quando a área destas for maior que a metade da área de construção. 

 

A alvenaria estrutural com bloco cerâmico foi utilizada em todas as paredes localizadas entre 

as unidades habitacionais, assim como nas paredes definidas com limite de expansão. Esse 

sistema, além de apresentar a função de vedação, é responsável pela absorção dos esforços do 

pavimento superior e cobertura.  

 

Para as unidades duplex, nos blocos A e B, a alvenaria estrutural foi adotada nas paredes laterais 

e no volume da escada. Para as áreas com possibilidade de expansão, frontal e de fundo, foi 

proposto o sistema de pórtico, com vedação em tijolo cerâmico convencional. 

 

 Nos blocos C e D, no pavimento térreo, o sistema construtivo estrutural foi empregado em 

forma de “U”, localizado nas paredes laterais e de fundo, para o bloco C, e laterais e de frente 

no bloco D, como forma de limitar a ampliação das unidades para as áreas com recuo mínimo 

e possibilitando a permanência de áreas permeáveis. No pavimento superior, dos blocos C e D, 

foi utilizada a alvenaria estrutural em forma de “C” em quase todas as paredes, com exceção 

das paredes laterais que se limitavam com as áreas de expansão, sendo proposto o sistema de 

pórtico com vedação em tijolo cerâmico convencional como forma de permitir futuras 

ampliações. 

 

No que se refere às estruturas de vedações, foram pensados três tipos diferentes de estruturas, 

cada uma com uma característica, objetivos e função diferentes. A estrutura 01 teria como 

principal característica o isolamento acústico; suportar cargas e transmiti-las para fundação; 

segurança e estabilidade estrutural; segurança contra risco de incêndio; durabilidade e fácil 
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manutenção e estanqueidade. As características da estrutura 02 deveria possibilitar a proteção 

térmica (baixa transmitância); conforto acústico; segurança e estabilidade estrutural; fácil 

manutenção e durabilidade e estanqueidade. A estrutura 03 seria utilizada para divisão interna; 

isolamento das áreas internas permitindo a flexibilidade; e isolamento acústico. 

 

Posteriormente, foram pensados quais os tipos de sistema que apresentariam essas 

características e suas principais vantagens de desvantagens, conforme observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Possibilidade de sistemas estruturas de vedação. 

TIPO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Alvenaria 

estrutural 

Ecológico - minimização de resíduos na 

obra; 

Resistência Estrutural; 

Grande espessura; 

Boas características de isolamento 

térmico e acústico; 

Concorrer técnica e economicamente com 

estruturas em aço ou concreto 

 

 
Não possibilita a execução de paredes com 

empenas inclinadas; 

Planejamento e profissionais qualificados 

Alvenaria 

convencional 

Possibilita a execução de paredes com 

empenas inclinadas; 

Facilidade de aquisição; 

Baixo custo 

Volume de resíduos e desperdício na obra; 

Alto tempo de execução 

Gesso 

acartonado - 

drywall 

 

Rapidez na execução; 

Minimização de resíduos na obra; 

Facilidade de montagem e manuseio; 

Facilidade de passagem e manutenção de 

instalações; 

Leveza e redução do custo de fundações; 

Maior flexibilidade;  

Baixa aceitação cultural; 

Necessidade de profissionais mais 

qualificados; 

Baixa resistência a água e fogo 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

De acordo com as diretrizes construtivas definidas nas Normas de desempenho térmico de 

edificações (NBR-15220-3 e NBR–15575), para Zona Bioclimática 8, o limite de transmitância 

térmica (U) para edificações residenciais em Natal devem apresentar valores menores que 3,60 

e 2,50 para paredes e menores que 2,30 e 1,00 para coberturas. 

 

Com base nas Normas, foram definidos os materiais da envoltória que atendessem aos valores 

de transmitância térmica. Nesse sentido, optou-se pela utilização de dois tipos de blocos 
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cerâmicos para a alvenaria estrutural, com larguras de 19cm, inseridos entre as unidades 

habitacionais e com maior isolamento acústico e térmico, e 14cm nas demais paredes. Para as 

vedações com alvenaria convencional, foram utilizados tijolo cerâmico de oito furos 

(10x20x20cm) rebocada em ambas as faces. Nas áreas internas das unidades, foram utilizadas 

chapas de drywall, com espessura de 10cm, fixadas com estrutura formada por perfis de aço 

galvanizado, possibilitando a remodelação dos ambientes internos, sem comprometimento com 

estrutura inicial, e a adequação às necessidades que eventualmente surjam ao longo da vida do 

usuário. 

 

Para o sistema de cobertura, foram definidas algumas características importantes na sua escolha. 

São elas: Isolamento acústico; suporte de cargas; segurança contra risco de incêndio; 

durabilidade e fácil manutenção e estanqueidade; proteção térmica (baixa transmitância);  fácil 

colocação; e longa duração. 

 

Surgiram duas possibilidades que atendiam às características necessárias para a proposta, a 

telha do tipo cerâmica e a termoacústica, no qual foram definidas, assim como na estrutura de 

vedação, as principais vantagens e desvantagens de cada uma, conforme Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4: Possibilidade de sistemas de cobertura. 

TIPO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Telha 

Termoacústca 

Utilização de pouca estrutura de 

madeiramento; 

Baixa transmitância térmica; 

Superfície branca, gerando alto índice de 

refletância; 

Baixo tempo de execução; 

Bom isolamento térmico; 

Bom isolamento acústico; 

Baixa inclinação. 

 

Alto custo; 

Disponibilidade no mercado local; 

Dificuldade de aceitação cultural; 

Difícil reciclagem. 

Telha 

Colonial 

Espaçamento entre telhas gera convecção 

do ar quente; 

Aceitação cultural; 

Fácil aquisição local. 

 

Utilização de muitos elementos estruturais de 

madeira; 

Tempo para montagem; 

Inclinação elevada. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
 

A telha do tipo cerâmica é uma das mais utilizadas e acessíveis disponíveis no mercado local, 

sendo ainda uma opção muito popular, adequando-se muito bem ao clima tropical e oferecendo 

uma ótima relação de custo benefício. É oferecida em uma diversidade de formas, que variam 

quanto ao tipo de encaixe, rendimento por m², inclinação exigida dos planos do telhado, 

proporcionando assim uma considerável variedade de alternativas arquitetônicas possíveis com 
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o uso do material. As telhas de cerâmica possuem algumas características comuns entre seus 

diferentes tipos, tais como: isolamento acústico, difusão do vapor, variação de volume e 

resistência ao fogo.  

 

Para a proposta do projeto, esse tipo de cobertura apresentaria duas principais características 

para sua utilização, a aceitação cultural e o custo. Entretanto, a inclinação apresenta-se como 

um condicionante que impossibilitou o emprego na proposta, notadamente devido ao limite de 

gabarito condicionado para área. 

 

Nesse sentido, a opção adotada para a cobertura foi a telha do tipo termoacústica, com excelente 

desempenho no isolamento térmico (menos calor) no interior do ambiente eacústico (som) no 

exterior ao ambiente, são leves, duráveis, versáteis, produzidas em tamanho de acordo com a 

necessidade, facilitando a instalação e o desperdício. A escolha por esse tipo de cobertura se 

deu, principalmente, pelas características termoacústicas e a possibilidade do uso com baixa 

inclinação. Para o sistema de cobertura foi definida a telha termoacústica do tipo sanduíche de 

EPS, com espessura de 3,1 cm e transmitância térmica de 0,90, sendo recomendada, pelas 

normas de desempenho, transmitância térmica menor que 2,30 para NBR-15.220-3 e 1,0 para 

a NBR–15575. 

 

Para a laje, entre pavimentos dos ambientes e de forro, foi adotado o sistema nervurado com a 

utilização de vigotas treliçadas ou convencionais – vigotas tipo trilho, com elementos de 

enchimento cerâmico. A escolha do sistema é, sobretudo, pela baixa altura dos edifícios; vãos 

com no máximo 6m de largura; com aspecto retangular e pouca repetição de pisos. 

 

As aberturas para os ambientes de permanência prolongada e transitória foram dimensionadas 

em relação à área útil do ambiente, sendo utilizada a relação de 1/6 e 1/8 da área de abertura 

em relação à área útil dos ambientes de permanência prolongada e transitória, conforme 

estabelecido no Código de Obras e edificações, com exceção dos dormitórios onde se utilizou 

a relação de 40% da área da face do ambiente destinada à ventilação e iluminação natural, como 

forma de proporcionar um maior conforto. 

 

Ainda referente às aberturas, foram escolhidos dois tipos de janelas, uma de geometria do tipo 

camarão com tabicão (venezianas horizontais móveis) e a segunda de correr com venezianas 

móveis, ambas feitas em madeira do tipo Jatobá. Além de possibilitar grande abertura e 
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circulação da iluminação, a esquadria, quando aberta, serve como protetor solar e possibilita a 

fachada visualmente mais limpa (Figura 82). 

 

Figura 82: Detalhe da esquadria do tipo camarão (JA1). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 



172 

 

Todas as portas foram pensadas com a possibilidade de haver um itinerário acessível, com vão 

livre com largura mínima de 0,80m, em madeira maciça do tipo Jatobá, para os ambientes de 

acesso externo e em compensado (laminada) para os ambientes internos. 

 

Além das esquadrias (portas e janelas), foi utilizado outro elemento de abertura disposto no 

plano vertical da edificação, o cobogó, inserido como um elemento de composição da fachada 

e com forte vínculo e identidade com o lugar.  

 

Podemos observar que a materialização do projeto arquitetônico depende da tecnologia 

disponível no local e no tempo, mas também da cultura frente às técnicas construtivas do lugar 

e das condicionantes e exigências do projeto.  

 

Por fim, verifica-se que a escolha dos materiais e os sistemas construtivos adotados para o 

projeto arquitetônico interferem diretamente no desempenho da edificação, e 

consequentemente nas condições de conforto térmico dos usuários e no consumo de energia. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS DA PROPOSTA 

 

O Brasil encontra-se dividido em oito diferentes zonas bioclimáticas, conforme estabelecido na 

Norma Brasileira NBR 15.220-3, apresentando diferentes estratégias bioclimáticas, e 

consequentemente projetuais, para cada zona. A cidade de Natal encontra-se inserida na zona 

8, apresentado como principais diretrizes construtivas o uso do sombreamento, grandes 

aberturas, paredes e coberturas leves e refletoras e a ventilação cruzada (LAMBERTS; 

DUTRA; PEREIRA, 1997, p.99). 

 

Para a identificação das recomendações bioclimáticas para a zona 8 foi utilizado o software 

Climate Consultant, versão 5.4. O programa computacional é baseado em gráfico que ajuda a 

compreender o clima local, usando os dados do clima em formato EPW, traduzindo-os em 

gráficos. O Gráfico Psychrometric, um dos recursos do Climate Consultant, apresenta pontos 

que representam a temperatura e a umidade de cada uma das 8.760 horas/ano. Diferentes 

recomendações são representadas em cada uma das 16 diferentes zonas, criando uma lista de 

diretrizes de projeto para um determinado local, comforme Figura 86. 
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Figura 83: Gráfico Psychrometric e as estratégias bioclimáticas para zona 8. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Climate Consultant, 2016. 

 

O Climate Consultant gerou 20 diferentes recomendações para a zona bioclimática 8, sendo 

desse total, selecionadas 10 recomendações consideradas pertinentes para o projeto, 

possibilitando a definição de estratégias projetuais para alcançá-las, conforme apresentada no 

quadro a seguir. 

 

Tabela 5: Recomendações bioclimática e estratégias projetuais  
 

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS 

01 

 

Eliminar ou evitar fachadas de vidros na 

porção oeste 

P
R

O
JE

T
O

 

Utilização de esquadrias em madeira 

e reduzir ou eliminar aberturas na 

fachada oeste. 

02 

A ventilação natural pode reduzir ou 

eliminar o ar condicionado nos períodos 

de alta temperatura, se as janelas estão 

bem sombreadas e orientadas para a 

direção dos ventos 

Aberturas voltadas para a posição 

sul e com a utilização de marquise 

para proteção, sempre que possível 

03 

Orientar a maior parte das aberturas para a 

fachada norte;  
 

Fachadas principais e aberturas 

voltadas o mais próximo da 

orientação norte 

04 
Uso de vegetação especialmente na 

fachada oeste para proteger a estrutura 

Destinação de recuo lateral e 

posterior dos blocos A e B para 

possibilitando a introdução de 

vegetação como forma de protegem 

a fachada oeste. 

05 

Construção leve com paredes que podem 

ser abertas e varandas sombreadas, com a 

edificação acima do solo 

Utilização de elementos vazados 

(cobogó), estruturas de vedação 
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removível e composição de cheios e 

vazios   

06 

Uso de cores claras nos materiais de 

construção e telhados para minimizar o 

ganho de calor 

Fachadas com cores claras e 

cobertura em telhas termoacústica. 

07 
Edifício com baixa rugosidade (baixa 

altura) 
Altura máxima das edificações  

08 

Localizar as aberturas (portas e janelas) 

em lados opostos do edifício para facilitar 

a ventilação cruzada 

Todas as unidades dispõem de 

aberturas e portas na fachada frontal 

e posterior e com alguns ambientes 

integrados, permitindo a ventilação 

cruzada em todo o edifício 

09 

Utilização de materiais como pedra, tijolo, 

telha ou ardósia, podem amenizar as 

temperaturas em dias quentes e pode 

reduzir o dia-a-noite oscilações de 

temperatura 

Utilização de tijolos cerâmicos nas 

vedações e paredes duplas entre as 

unidades e na fachada oeste. 

10 

Casas tradicionais em climas quentes e 

úmidos com coberturas altas e janelas 

protegidas por saliências ou varandas;  

 

Utilização de pé direito acima de 

2,70 de altura e utilização de 

circulação sombreadas e janela 

protegida por saliência do pavimento 

superior. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Climate Consultant, 2016. 

 

Após a identificação das recomendações bioclimáticas correspondente ao clima local e a 

definição das estratégias projetuais para obtenção das mesmas, foi possível a verificação, por 

meio de simulações por software, do desempenho de algumas das táticas utilizadas, 

principalmente no que se refere ao sombreamento e ventilação.  

 

5.3 SOMBREAMENTO 

 

O sombreamento da radiação solar direta, em climas quentes, é imprescindível, entre outros 

fatores, para redução da utilização de sistemas de ar condicionado ou outros meios de 

climatização artificial; diminuição do consumo de iluminação artificial; melhor qualidade do 

conforto térmico e saúde dos usuários; e estimula a ocupação de espaços abertos, semi-abertos 

e fechados. 

 

Nesse sentido, foi realizada uma análise do potencial das estratégias bioclimáticas utilizadas na 

proposta para amenização da radiação solar com a utilização de beirais das áreas, a partir de 

diagramas de máscara de sombra identificando as superfícies com sombreamento, durante 
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qualquer período do ano. A simulação foi realizada a partir da elaboração de um modelo digital, 

feito no software Sketchup (versão 2016), e posteriormente analisado no Ecotect (versão, 2011), 

em diferentes superfícies dos edifícios propostos, conforme Figura 84 a seguir. 

 

Figura 84: Superfícies de análise para obtenção dos diagramas de máscara de sombra. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

 

A primeira análise foi realizada na unidade tipo 1, localizada nos blocos A e B, onde foram 

observadas quatro superfícies, sendo duas na fachada frontal e duas na fachada posterior. Por 

meio do diagrama de máscara de sombra, é possível observar que, na superfície 1, no solstício 

de verão, a fachada recebe sol até às 9h00 da manhã, e no inverno, até às 15h00. Na superfície 

2, no verão, apresenta-se totalmente sombreada durante todo o dia, e no solstício de inverno, 

sol do início da manhã até às 11h00. O melhor desempenho da superfície 2 se deve pela 

presença das proteções verticais e horizontal (Figura 85).  

 

Figura 85: Diagrama de Máscara – Fachada frontal unidade tipo 1, Bloco A e B. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 
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Na fachada posterior, a superfície 3, no solstício de verão, recebe sol o dia inteiro a partir das 

9h00, e no solstício inverno, a partir das 15h00. Na superfície 4, o comportamento é diferente, 

com sol a partir das 13h00, no solstício de verão, e depois das 14h30min, no solstício inverno 

(Figura 86). 

Figura 86: Diagrama de Máscara– Fachada posterior unidade tipo 1, Bloco A e B. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

Os diagramas de máscara de sombra para a superfície 5 (unidades do tipo 3 do bloco C), 

demonstra, no solstício de verão, sol pela manhã até as 9h00, e no inverno, até as 14h30. A 

superfície 6 (unidades do tipo 2), no verão, apresenta-se na maior parte do dia sombreada, com 

sol até as 6h30min, e no solstício de inverno, sol no início da manhã até às 7h40, demonstrando 

um grande período do dia protegida pela radiação direta, especialmente, devido a proteção feita 

pelo volume do pavimento superior (Figura 87). 

 

Figura 87: Diagrama de Máscara – Fachada frontal das unidades tipo 2 e 3, Bloco C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

Para a fachada posterior do bloco C, observa-se na superfície 7, no solstício de verão, a 

incidência de sol pela manhã a partir das 9h30min, e no inverno, a partir das 14h30min até o 
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final do dia. Para a superfície 8, no verão, a fachada recebe sol no intervalo entre às 14h30min 

e 16h40min e no inverno só no final da tarde, a partir das 17h00 (Figura 88). 

Figura 88: Diagrama de Máscara – Fachada posterior das unidades tipo 2 e 3, Bloco C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

Para o bloco D, o diagrama de máscara de sombra para a superfície 9, no solstício de verão, 

demonstra a incidência solar até às 9h00, e no solstício inverno, até às 13h00. Na superfície 10, 

no solstício de verão, apresenta sol no início da manhã, até às 9h00, e no solstício de inverno, 

sol nas primeiras horas do dia até às 6h00. Essa menor incidência direta em ambas as superfícies 

se deve, sobretudo, pela presença da marquise e do beiral (Figura 89). 

 

Figura 89: Diagrama de Máscara – Fachada frontal unidades tipo 4 e 5, Bloco D. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

Na fachada posterior, a superfície 11, apresenta um comportamento semelhante com a 

superfície 3 do Bloco A, no solstício de verão, recebe sol o dia inteiro a partir das 9h00, e no 

solstício inverno, a partir das 14h30. Na superfície 12 o comportamento é diferente, com sol a 
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partir das 14h40, no solstício de verão, e no final da tarde, a partir das 17h00, no solstício de 

inverno (Figura 90). 

Figura 90: Diagrama de Máscara – Fachada posterior unidades tipo 4 e 5, Bloco D. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

Após a identificação das superfícies com maior incidência da radiação solar direta, foi realizada 

a verificação da máscara de sombra nas aberturas das fachadas com maior incidência solar, 

assim como o desempenho da esquadria do tipo camarão, utilizada como protetor solar quando 

aberta. Para a análise, foi construído diagrama de máscara de sombra para cada ponto 

localizados na parte central do peitoril das esquadrias, nas fachadas de maior incidência. 

 

É possível verificar para o ponto 01, localizado no pavimento superior da fachada posterior da 

unidade tipo 1 (Blocos A), que só ocorre uma pequena incidência solar no solstício de verão no 

período das 10h30min até o fim do dia, e, no solstício, encontra-se totalmente sombreada. Para 

o ponto 02, localizado no pavimento térreo, o diagrama demostra a presença de poucas áreas 

com a incidência de sol, no intervalo entre às 13h00 e 17h00, apenas no solstício de verão e 

ocorre o sombreamento em todo período do solstício de inverno (Figura 91).  
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Figura 91: Diagrama de Máscara para as esquadrias localizadas na fachada posterior da 

unidade tipo 1 – Bloco A. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 

 

 

O ponto 03, localizado na fachada posterior da unidade tipo 2, apresenta um comportamento 

semelhante com os pontos anteriormente apresentados, no solstício de verão, recebe sol das 

10h00 até as 15h30min e totalmente sombreada no solstício de inverno. Para o ponto 04 o 

comportamento é bem semelhante ao da superfície com incidência de sol, no verão, no período 

das 14h30min até às 16h40min e no inverno sombreada. É importante ressaltar que nos 

pavimentos superiores com as fachadas voltadas para as circulações não foi utilizada a 

esquadria do tipo camarão para não haver conflito e não haver necessidade de mais proteção 

além da possibilitada pela utilização do beiral (Figura 92). 

 

Figura 92: Diagrama de Máscara para as esquadrias localizadas na fachada posterior das 

unidades tipo 2 e 3, Bloco C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec, 2016. 
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É possível perceber a influência da utilização das esquadrias, dos beirais e das marquises como 

elementos de proteção e diminuição da radiação solar direta nas superfícies das fachadas, 

principalmente nas posteriores. É importante observar também o estudo da geometria solar 

como ferramenta de análise e apoio as estratégias projetuais da edificação, possibilitando 

diferentes possibilidades e tipos de protetores solares, como forma de reduzir ou eliminar a 

radiação direta nas aberturas. 

 

5.4 VENTILAÇÃO NATURAL 

 

Em clima quente e úmido como o da cidade de Natal, a ventilação natural pode auxiliar na 

redução do consumo energético da edificação e proporcionar um maior conforto térmico e 

salubridade aos ambientes, sendo a ventilação uma das estratégias bioclimáticas mais utilizadas 

para o espaço construído (CUNHA, 2010). 

 

Os edifícios apresentam-se como as principais rugosidades do espaço urbano. Segundo Marta 

Adriana Bustos Romero (2001), alguns elementos urbanos como a orientação das vias e sua 

relação com a direção dos ventos, o tamanho, altura e densidade dos edifícios e a rugosidade da 

área, apresentam um grande impacto nas condições do vento.  

 

A proposta de implantação, dentre outras condicionantes, levou em consideração a 

configuração do terreno, dispondo as fachadas principais paralelas a Rua João XXIII, ao pátio-

vila e a direção dos ventos sul. Segundo Romero essa configuração de implantação apresenta a 

influência nos condicionantes de conforto, sobretudo a ventilação. 

 
[...] quando os blocos de edifícios e as ruas são paralelas à direção do vento, 

este pode flutuar através de espaços entre os edifícios e ao longo das ruas com 

um pequeno efeito retardatário por causa da fricção com os edifícios. Nesse 

caso, a velocidade será mais alta nas calçadas e ao longo das ruas e nos espaços 

abertos entre edifícios. (ROMERO, 2001, p.93). 

 

A implantação dos blocos no espaço urbano apresenta interferências que vão além do lote. De 

acordo com Françoise-Hélène Jourda “a altura e a largura de um edifício, assim como sua 

implantação no terreno, influenciam o clima de seu entorno de maneira positiva ou negativa” 

(JOURDA, 2013, p.17). 
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Nesse sentido foi importante compreender a relação entre o gabarito e o recuo entre as 

edificações para a elaboração da implantação proposta. Segundo Matheos Santamouris, et al 

(2002), existem três tipos de escoamentos:  

 

 Rugosidade isolada: quando as distâncias entre os edifícios são suficientes para que 

o vento recupere suas características originais; 

 Fluxo variável: quando as distâncias não são suficientes e ocorrem variações do 

vento; 

 Fluxo planar: quando as distâncias são suficientes e o vento passa por cima das 

edificações. 

 

Os autores consideram três variáveis para a identificação do tipo de escoamento. São elas: altura 

dos edifícios (H), largura (W) e comprimento (L). Isso dá origem a dois fatores geométricos, 

H/W e L/H, podendo então, com os dois fatores, definir o tipo de fluxo ou quantificar os fatores 

para o fluxo desejável, conforme Figura 96 a seguir. 

 

Figura 93: Identificação do Fluxo a partir dos fatores geométricos. 

 

Fonte: SANTAMOURIS, et al., 2002. 
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Para a definição da esteira de vento, foi inicialmente verificada a distância do sotavento do 

projeto para o fluxo do tipo rugosidade isolada. Ao considerar o vento de orientação sul, por se 

tratar da área mais crítica, a obstrução maior é de 29,7 metros e altura de 7,5 metros, no qual 

L/H igual 3,9. Ao verificar no gráfico a relação H/W, para obtenção do fluxo com rugosidade 

isolada, este deve ser inferior a 0,33. Como a altura máxima estabelecida para o edifício é de 

7,5 metros (H=7,5), seria necessária uma distância (W) entre blocos de 22,7 metros.  

 

Nesse contexto, devido à configuração da gleba, seria impossível colocar a distância necessária, 

com os dois blocos em fita paralelos, e obter o fluxo com rugosidade isolada, uma vez que o 

terreno apresenta na maior face 42,53 metros de profundidade.  

 

Optou-se então por outra estratégia que seria chegar ao fluxo variável e tentar evitar o fluxo 

planar. Para tanto, seria necessária uma inclinação entre os blocos implantados em fita, como 

forma de aumentar a distância média entre eles. Nesse sentido, considerando a altura máxima 

estabelecida para área (7,5 metros) e a distância média entre os blocos de 8,9 metros, teríamos 

H/W igual a 0,84, ou seja, fluxo do tipo variável para a situação mais crítica, com a ventilação 

do sentido sul. 

 

Para que ocorra a ventilação natural é necessária a diferença de pressão do ar nas aberturas. 

Para a proposta foi utilizada a ventilação do tipo cruzada, com a disposição das aberturas 

localizadas em faces opostas da edificação, sendo a intensidade da ventilação, diretamente 

relacionada com a diferença de pressão e tamanho das aberturas.  

 

A variação de pressão nas superfícies das edificações com relação à entrada e saída de ar pelas 

aberturas, faz com que ocorra a infiltração de ar pela ventilação natural, influenciada também 

pela forma das edificações, da direção do vento, da influência de obstruções como edificações 

no entorno, vegetação e as características do terreno.  De acordo com Rogério de Souza Versage 

(2009, p.17), “quando o vento atinge uma edificação, distribui pressões estáticas nas superfícies 

externas do edifício. Estas pressões dependem da direção e velocidade do vento, densidade do 

ar, orientação da superfície e características do entorno”. 

 

A análise da ventilação foi realizada por meio da utilização de um simulador de fluxo de vento 

– Flow Design (Autodesk, 2016) – a partir do mesmo modelo digital utilizado para o 

sombreamento. Foram consideradas para a análise apenas as condições de diferença de pressão 
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e velocidade dos ventos para os sentidos sudeste e sul, considerando uma velocidade média de 

3,8m/s. 

 

É possível perceber, pela simulação, que o fluxo e a velocidade dos ventos da direção sudeste 

é mais intenso paralelo a Rua João XXIII e ao pátio-vila, entre os blocos, aumentando a 

velocidade à medida que a distância entre as edificações fica maior. É possível perceber ainda, 

que os ventos penetram nos espaços localizados entre os blocos A e C e os B e D, envolvendo 

todo o contorno das edificações, possibilitando uma maior troca térmica entre os espaços 

internos e externos (Figura 94).  

 

Figura 94: Simulação da velocidade dos ventos sentido sudeste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Flow Design.  

Esse comportamento da velocidade dos ventos é devido, principalmente, pela diferença de 

pressão, no qual é possível observar uma pressão positiva nas áreas próximas a praça (porção 

sudeste) e a menor pressão no final do pátio-vila e na parte posterior dos blocos B e D, sentido 

sul, próximo ao Parque das Dunas (Figura 95). 
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Figura 95: Simulação da diferença de pressão da ventilação sentido sudeste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Flow Design.  

 

 

Os ventos no sentido sul penetram entre os blocos e nos elementos vazios localizados na parte 

superior do conjunto, possibilitando a ventilação cruzada em todas as unidades, e com isso, 

permitindo as trocas térmicas. Observa-se ainda o fluxo da ventilação no pátio-vila e na área 

frontal do conjunto, paralela à Rua João XXIII (Figura 96). 

 

Figura 96: Simulação da velocidade dos ventos sentido sul 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Flow Design.  
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O comportamento da pressão, para os ventos da direção sul, demostra que a pressão do vento é 

positiva a barlavento e negativa a sotavento. A pressão sobre as superfícies dos blocos depende 

de vários fatores como a velocidade e direção do vento, da forma e dimensão das edificações e 

da posição e tamanho das aberturas (CUNHA, 2010). É possível perceber, pela simulação que, 

na fachada posterior, existe uma alta pressão positiva e na fachada frontal dos blocos uma 

pressão negativa, favorecendo a ventilação cruzada e penetração dos ventos em grande parte do 

conjunto (Figura 97). 

 

Figura 97: Simulação da diferença de pressão da ventilação sentido sul 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Flow Design.  

 

Outra forma de captação e aumento da ventilação é pelo uso de captadores de vento acima do 

nível da cobertura – shaft do banheiro. Essas aberturas também funcionam como saída do fluxo 

de ar (extratores), estando as aberturas voltadas para à direção do fluxo do ar. 

 

É importante ressaltar que não foram realizadas simulações para o comportamento dos ventos 

no sentido leste devido à proposta não apresentar aberturas nessas fachadas. 
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6 ESTRATÉGIAS DE FLEXIBILIDADE PROPOSTAS 

 

Esse item se dedica a apresentar as estratégias utilizadas para implementação das estratégias de 

flexibilidade voltadas para o projeto de habitação de interesse social. As ferramentas utilizadas 

para a flexibilidade são fruto do corpo teórico desenvolvido ao longo do trabalho, assim como, 

dos condicionantes projetuais e novos arranjos familiares.  

 

As estratégias apontadas contribuem para a construção de um ambiente favorável à adaptação 

a novos usos e às mudanças futuras, estabelecendo instrumentos de flexibilidade permanente e 

programado. Algumas estratégias utilizadas estão diretamente relacionadas com o espaço 

urbano. Portanto, a sua eficácia depende diretamente da relação do edifício com o meio externo, 

como também, dos sistemas construtivos. 

 

É importante ainda ressaltar que a flexibilidade pode assegurar a satisfação do usuário e a 

durabilidade da edificação, com a utilização de diferentes estratégias que atuam, no espaço 

interno, na envoltória e na possibilidade de inserção de novos usos, especialmente pela 

utilização de instrumentos de ampliação e remodelagem, aumentando a vida útil da habitação 

(JORGE, 2012). 

 

O principal objetivo com a utilização das estratégias de flexibilidade é  obter a máxima 

satisfação do usuário e, consequentemente um maior tempo de permanência na moradia, bem 

como possibilitar um maior tempo de vida do edifício, característica primordial para projetos 

destinados à habitação de interesse social. 

 

É importante ressaltar que as estratégias apresentadas neste trabalho não estão limitadas ao 

aumento e/ou diminuição dos arranjos familiares, mas, também, pela possibilidade de adição 

de espaços voltados a necessidades particulares da família, como áreas de estudo, adaptação de 

um ambiente para idosos e portadores de deficiência, entre outros, e ambientes voltados a 

questões socioeconômicas, por meio da introdução de espaços para trabalho, comércio ou 

aluguel temporário de cômodos. 

 

 Como forma de facilitar e melhorar a compreensão e sistematização das estratégias, foram 

desenvolvidos diagramas gráficos com as particularidades de cada tipo de ação utilizada. Os 
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diagramas produzidos servem como instrumentos tanto para flexibilidade de novos projetos 

habitacional, como também para edificações já construídas. 

 

6.1 MODULAÇÃO 

 

A primeira estratégia proposta, a modulação, encontra-se totalmente associada à flexibilidade 

arquitetônica, havendo uma relação direta entre os componentes estruturais macro com os 

demais subsistemas da edificação. Outro elemento importante atribuído a modulação 

empregado na proposta é a modulação da compartimentação, proporcionado pelas suas 

características espaciais, dimensões e distribuição, não havendo uma composição funcionalista 

e de uso específicos dos ambientes. 

 

A proposta utiliza de uma modulação por meio de eixos estruturais longitudinais e transversais. 

A tipologia 01, inserida nos blocos A e B, apresenta largura de 4,00m por 8,50m de 

comprimento. As outras tipologias, localizadas nos blocos C e D, apresentam uma vez e meia 

o módulo da unidade tipo 01, com 6,00 m de largura, e o mesmo comprimento (Erro! Fonte 

e referência não encontrada.). A modulação ocorre também na proximidade do tamanho dos 

ambientes das unidades, tentando ao máximo estabelecer áreas semelhantes entre as diferentes 

tipologias, como pode ser observado nos quartos, onde a diferença entre as unidades duplex e 

as demais é de apenas 51cm².    
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Figura 98: Diagrama da estratégia Modulação – Bloco B e D 

 
Fonte:Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 

Como já mencionado anteriormente, essa matriz dos espaços permite que uma mesma tipologia 

tenha diferentes tipos de organizações, sendo definida de acordo com as necessidades e 

diferentes arranjos familiares, estando a edificação preparada para sofrer alterações quando 

conveniente, com a possibilidade de uma nova distribuição, subdivisão interna da edificação e 

atribuição de diferentes funções aos ambientes. Essa solução projetual, além de permitir a 

adequação livre de cada unidade de acordo com as necessidades individuais de cada família, 

apresenta benefícios econômicos com a utilização de elementos de compartimentação interna 

de fácil aquisição e baixa mão-de-obra, com o emprego de elementos de vedações verticais 

internas de construção seca, sistema de montagem ou até mesmo com a utilização de mobiliário. 

 

6.2 ORGANIZACIONAL 

 

A estratégia apresentada se refere à localização dos núcleos de serviço, áreas molhadas e de 

circulação, contribuindo para um melhor aproveitamento das áreas úteis privativas, definida 

como estratégia organizacional. O primeiro passo foi setorizar no projeto as áreas que 

necessitavam desenvolver atividades que dependessem, obrigatoriamente, de instalações 
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hidrosanitárias e circulação, conhecidas como zonas rígidas e, consequentemente, possibilitar 

uma maior flexibilidade nas zonas neutras (Figura 99). 

 

Figura 99: Diagrama estratégia Organizacional – Bloco B e D 

 
Fonte:Elaborado pelo autor, 2016. 

 

A proposta foi colocar a zona rígida (o banheiro) de duas formas: compacta, localizada na parte 

central dos blocos; ou periférica, nas extremidades da edificação, deixando os demais espaços 

livres para diferentes usos. Outro instrumento para a estratégia organizacional foi a criação de 

área técnica inserida junto aos banheiros, com o objetivo de permitir a ventilação, iluminação, 

instalação de dutos para os ambientes, possibilitando ainda o acréscimo de novas áreas 

molhadas na residência.  

 

A inserção de áreas molhadas (cozinha, área de serviço) junto as fachadas da edificação 

facilitam na instalação, manutenção, ou até mesmo na substituição em bloco, no caso de 

problemas. Outra característica importante é a localização de paredes hidráulicas, tanto nos 
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banheiros como nas cozinhas, sendo esta estratégia utilizada principalmente para edificações 

com duas frentes. 

 

Além das zonas rígidas compactas, as periféricas assumem um importante papel na proposta, 

funcionando como divisor de ambientes internos e ajudando a compartimentação do edifício, 

dividindo as áreas dos quartos e assegurando a função de circulação entre os ambientes. 

 

As zonas de serviço, referentes à cozinha e área de serviço, foram inseridas na parte periférica 

das unidades, como forma de possibilitar uma maior relação do uso dessas áreas com as regiões  

de apoio ou de ampliação. Nas fases de expansão, essas zonas de serviços estariam localizadas 

em espaços centrais, no caso das unidades com área de ampliação localizada no recuo posterior, 

ou continuar periféricos nas residências com espaço de expansão no recuo frontal.  

 

A definição das zonas rígidas, de serviço e neutras estabelece uma planta mais livre, permitindo 

um maior número com compartimentações, alteração de usos, adequação ou modificação dos 

ambientes, de acordo com a necessidade individuais das famílias. 

 

Foram definidas, ainda, as zonas destinadas a circulação de forma a possibilitar a maior 

independência possível entre os pavimentos. Com o uso dessa estratégia é possível, em etapas 

de ampliação ou mudança de uso, separar o acesso das áreas privativas ao dos espaços coletivos, 

assim como permite à criação de unidades independentes destinadas a núcleos familiares 

menores, a possibilidade de novos usos em pavimentos ou ambientes diferentes e a inserção de 

cômodos autônomos (Figura 100).  

 

A definição de circulações alternativas é um importante elemento para implementação da 

flexibilidade na habitação, permitindo que cada compartimento da edificação apresente 

diferentes tipos e graus de privacidade. A implantação dos blocos com duas frentes e 

consequentemente circulações independentes, melhora a qualidade funcional da habitação, 

permitindo mais de uma ligação aos ambientes. 
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Figura 100: Estratégia Organizacional com a adição de zona rígida e criação de unidades 

independentes 

  
Fonte:Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 

Dessa forma, as circulações duplas ou múltiplas permitem a redução de percursos 

(quartos/banheiros ou sala/cozinha); a possibilidade de circulação independentes entre as áreas 

sociais e íntimas; a que os ambientes tenham maior flexibilidade de uso, podendo mudar de 

função em caso de necessidade de cada arranjo familiar, devido ao acesso não ser restrito a um 

único percurso. 

 

Esse tipo de solução, com a independência da zona de circulação, é mais forte nas unidades dos 

blocos A e B, onde o acesso a residência ocorre de maneira independente, com uma relação 

direta com o espaço externo, e pela divisão da unidade em dois pavimentos, com as áreas social 

e de serviço no pavimento térreo o as áreas íntimas no superior. Nos blocos C e D, essa 

estratégia acontece de maneira mais restrita, principalmente no pavimento superior, devido a 

centralização dos acessos e a zonas de circulação. 
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6.3 ADAPTABILIDADE 

 

A estratégia de adaptabilidade está diretamente voltada para as zonas neutras da edificação, 

possibilitando o uso de espaço de forma versátil, ao se adaptar as necessidades e demandas para 

os diferentes tipos de usuários. 

 

A adaptabilidade foi proposta no projeto a partir de dois tipos de estratégias. A primeira por 

meio da organização dos espaços com tamanhos semelhantes, permitindo que os ambientes 

possam ser utilizados de diferentes maneiras e com funções diversas, de acordo com a 

necessidade dos usuários. E na segunda estratégia, com a utilização de sistema de separação 

evolutiva com elementos de vedação montáveis e desmontáveis, facilitando a união ou 

subdivisão dos espaços em função das necessidades ao logo da evolução do ciclo familiar 

(Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Figura 101: Diagrama da estratégia de Adaptabilidade – Bloco B e D 

 
Fonte:Elaborado pelo autor, 2016. 
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A estratégia organizacional, com a definição das zonas rígidas e das circulações, influencia 

diretamente na utilização e obtenção da adaptabilidade, assim como a solução construtiva 

definida para a proposta, possibilitando a inclusão de outros usos diferentes dos definidos na 

programação arquitetônica inicial, principalmente através do sobredimensionamento de alguns 

espaços. 

 
Face à dificuldade de prever os usos futuros das habitações com o risco 

inerente de se perder o sentido do programa habitacional inicial, é importante 

desvincular os compartimentos habitacionais de uma função única e tentar 

dotá-los de uma maior capacidade para assumirem a polivalência de usos, 

nomeadamente pela existência de poucas divisórias rígidas ou mesmo pela 

total descompartimentação. A chave pode ser o sobredimensionamento 

espacial e a definição de regras geométricas adequadas em termos de forma, 

ultrapassando a previsão pormenorizada apenas de certas funções específicas 

e a sua tradução formal moldada à medida (PAIVA, 2002, p.187). 

 

Além da definição das zonas rígidas e de circulação, a variedade tipológica a partir da simples 

rotação dos blocos e da variação de tipo de recuo frontal e posterior, possibilita um número 

variado de espaços equivalentes que podem ser usados e modificados de deferentes formas. A 

definição e repetição de unidades habitacionais funcionalmente diferenciadas, com unidades 

espaciais de dimensões idênticas, proporciona uma maior adaptabilidade e probabilidade de 

atendimento de diferentes arranjos e demandas familiare e as transformações tecno, extinguindo 

a funcionalidade permanente dos espaços.  

 
A extinção da funcionalidade permanente, restrita e controlada, é um retrato 

da sociedade contemporânea, constituída por tipos de familiares heterogêneos, 

por novos papeis a serem distribuídos, nos afazeres domésticos, pelos avanços 

tecnológicos que se traduzem em nova atividades, hábitos e equipamentos; 

pela individualidade dos moradores; e ainda, pela mobilidade espacial, 

acentuada especialmente pelas oportunidades no mercado de trabalho e estudo 

(JORGE, 2012, p.225). 

 

A utilização de ambientes com áreas e dimensões semelhantes, obtidas a partir do uso de 

modulação, evita a correspondência do ambiente com um uso específico, sendo um instrumento 

cada vez mais exigido para projetos habitacionais, facilitando a apropriação e sua alteração face 

à necessidade constante de adaptações dos usuários e modos de vida. 

 

Outra forma de proporcionar a utilização da adaptabilidade no projeto é devido a integração 

entre a sala de estar/jantar com a cozinha, permitindo a divisão de ambientes por meio da 

utilização de painéis ou mobiliário, como também a adaptação, modificação do uso como, por 

exemplo, a alteração de uso do ambiente destinado a sala de estar, sendo transferido para outro 
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cômodo da edificação, para o uso comercial ou serviço. Os elementos empregados como peças 

separadoras verticais, possibilitam um ambiente versátil e multiuso, substituindo as divisões 

rígidas de alvenaria, bem como uma nova forma de arrajo do mobiliário, substituído o caráter 

de objeto estático como elemento móvel, como observado na Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.. 

 

Figura 102: Estratégia de adaptabilidade com a inclusão de espaço para estudo 

  
Fonte:Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Para a elaboração da proposta, um esforço consciente foi realizado em empregar os princípios 

de adaptabilidade definidos por Russel e Moffat (2001): independência, upgradability, 

compatibilidade entre ciclos de vida e a transparência.  

 

A independência é proporcionada a partir da integração entre os sistemas construtivos, de forma 

que as paredes removidas não afetassem o desempenho do sistema estrutural, reduzindo o 

número de conexões entre os sistemas. 

 

 O upgradability, traduzido como “possibilidade de atualização e melhoria”, caracterizado pela 

escolha de sistemas que possibilitem a substituição de tecnologias, melhorando a inovação 

tecnológica das edificações e reduzindo o custo operacional, pela definição e previsão de área 

técnica para a ventilação, iluminação, instalação de dutos possibilitando a fácil manutenção, 
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ampliação dos sistemas ou acréscimo de ambientes (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.). 

 

 

Figura 103: Aplicação dos princípios de adaptabilidade – Unidade tipo 01 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Outro princípio empregado no projeto foi a compatibilidade entre ciclos de vida, com a escolha 

de sistemas estruturais e de revestimento com ciclo de vida diferentes, e que sejam fáceis de 

sofrerem adaptações e de baixo custo.  

 

E por fim, é importante para a utilização da estratégia que exista uma “transparência” e 

informação dos componentes, sistemas e intalações utilizadas na edificação, de forma visual, 

como forma de facilitar futuras tomadas de decisões. Para tanto, as paredes estruturais 

apresentariam acabamento diferenciado para facilitar a leitura visual e identificação das áreas 

que passiveis de intervenção. 
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6.4 CÔMODO AUTÔNOMO 

 

Outra estratégia utilizada na proposta foi à disponibilidade do cômodo autônomo, sendo um 

elemento fundamental, sobretudo para projetos habitacionais de interesse social, com a 

possibilidade de destinar um espaço para coabitação, a independência ou acolhimento de um 

filho, para trabalho em casa, um local para hospedes, adolescentes e idosos ou a necessidade do 

desenvolvimento de outras atividades autônoma na residência. 

 

A independência desse cômodo aumenta à medida que é previsto a inserção de um banheiro e 

com acesso próximo à entrada principal, sem que ocorra o prejuízo à privacidade das áreas 

privativas. Isso permite que o ambiente possa disponibilizar suas atividades sem depender 

diretamente da residência. Nesse sentido, a localização dos acessos e as circulações flexibilizam 

o uso da unidade habitacional, a partir da disponibilidade de mais de um acesso direto ao 

edifício ou ao espaço público. 

 

Um dos objetivos da utilização da estratégia na proposta foi garantir um maior grau de 

independência entre os diferentes ambientes da edificação, aumentando a sensação de 

autonomia, por meio de acesso realizado de forma direta ao ambiente independente e com a 

possibilidade de acréscimo de equipamento sanitário, chegando a independência completa do 

cômodo, dependendo do uso proposto (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 104: Diagrama da estratégia Cômodo Autônomo – Bloco B e D 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Para essa estratégia, foram pensadas algumas alternativas para a disponibilidade de cômodos 

autônomos com independência parcial ou total. Para as unidades do tipo duplex (unidade tipo 

1), a colocação da circulação vertical de maneira isolada possibilita que um dos quartos do 

pavimento superior possa ser utilizado de maneira parcialmente independente, podendo separar 

o acesso ao pavimento térreo, caso necessário.  

 

A outra estratégia é a possibilidade de utilização da sala/jantar, no pavimento térreo, para o 

desenvolvimento de outra atividade, como um pequeno comércio, implantando um acesso 

independente do acesso principal da unidade, sem que ocorra prejuízo a privacidade dos 

ambientes íntimos localizados no pavimento superior. A terceira estratégia para a 

disponibilidade do cômodo autônomo nas edificações do tipo 01 é a construção de um ambiente 

que possa ser totalmente independente da residência, implantado no espaço destinado a 
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ampliação e com acesso independente. Essa estratégia é possível devido a configuração da 

implantação do edifício no lote, dispondo de duas fachadas voltadas para espaços públicos. A 

quarta estratégia para essa tipologia seria a criação de acesso duplo, com a separação do acesso 

vertical e o do pavimento térreo de forma independente, permitindo uma flexibilidade evolutiva 

com a separação da edificação em dois núcleos habitados e com a possibilidade de juntá-los, se 

necessário (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Figura 105: Aplicação da estratégia deCômodo Autônomo nas unidades tipo 01 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Para as unidades tipo 2 e 4, o cômodo autônomo pode ser localizado tanto nos ambientes 

existentes situados na porção frontal ou posterior das edificações, a partir da utilização de 

estratégias de adaptações, ou por meio da implantação de novos espaços destinados para esse 

fim, inseridos nas áreas previamente definidas para ampliação, conforme Erro! Fonte de 

eferência não encontrada. a seguir.  
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Figura 106: Utilização da estratégia deCômodo Autônomo nas unidades tipo 02 e 04 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

A estratégia de inclusão de cômodos autônomos nas unidades do tipo 3 podem ocorrer de duas 

formas: nas áreas livres abertas localizadas entre as edificações ou nos ambientes localizados 

na porção frontal das habitações, devido a possibilidade do acesso pela circulação coletiva. Os 

cômodos autônomos encontram-se desagregados e com independência completa das unidades 

por meio da circulação, e potencializado pela disponibilidade de inclusão de instalações 

sanitárias. 

 

As unidades do tipo 5 são as que dispõem de maior limitação para utilização da estratégia, 

principalmente pela localização das áreas livres na porção posterior da unidade e com ausência 

de acesso direto da circulação coletiva para o ambiente. Para essas unidades, os cômodos 

previstos para autonomia estão localizados nos ambientes frontais da unidade, com o acesso 

voltado a circulação comum, sendo necessária algumas adaptações para sua implantação, como 

a substituição da janela do quarto por uma porta de acesso. 
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Esse espaço livre no pavimento superior nos blocos C e D funciona como um espaço que 

permite uma série de variações, com a possibilidade do uso independente por qualquer um dos 

apartamentos do pavimento, com o acesso contíguo via circulação coletiva. Esse conceito de 

“shared room”, admite o agrupamento integral do espaço com a unidade, como também a 

possibilidade de compartilhar com as unidades adjacentes.  

 

O uso desse cômodo ainda possibilita uma flexibilidade temporária, com usos compartilhados 

com as demais unidades, a disponibilidade de um ambiente equipado com instalações sanitárias 

para aluguel, um espaço independente para o trabalho e, ainda, a coabitação, a permanência 

prologada de filhos adultos, na família, a procura da independência financeira, o casamento 

tardio, o regresso de um parente ao núcleo familiar, entre outros arranjos (Erro! Fonte de 

eferência não encontrada.). 

 

Figura 107: Utilização da estratégia deCômodo Autônomo nas unidades tipo 03 e 05 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

No caso dos cômodos implantados nas áreas disponíveis para ampliação, das unidades 

localizadas no pavimento térreo, denominado como “habitat satélite” (PAIVA, 2002). Apesar 

de contíguo a edificação principal, esse apresenta seu acesso diferenciado, com a 

disponibilidade de acrescentar um serviço de higiene ou com a possibilidade de estabelecer uma 

conexão com interior da unidade. Esses ambientes podem ser usados de maneira autônoma, 
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com fins de isolamento, para ambientes de trabalho, acolhimento temporário, ou outras 

acomodações. 

 

A disponibilidade do cômodo autônomo voltado ao trabalho e renda é uma estratégia 

fundamental para os projetos, especialmente os de interesse social, uma vez que, grande parte 

dos usuários dessa tipologia trabalham como autônomos (lavadeiras, domésticas, catador, etc) 

e necessitam de um ambiente para o desenvolvimento de uma renda complementar, sendo 

portanto necessário uma maior ligação entre a moradia com o local de trabalho. 

 

A integração entre a habitação e o trabalho é uma tendência que se sobressai, 

nos novos modos de vida contemporâneo, impulsionada pelo amplo 

desenvolvimento tecnológico e por novas oportunidades de desempenhar 

atividades remuneradas, aos poucos incentivadas e aceitas formalmente. [...]. 

Além disso, algumas funções, como o teletrabalho e o trabalho autônomo, 

permitem o trabalho, em casa, e, tempo parcial e até mesmo integral, de modo 

que a revisão das estruturas tradicionais da habitação seja inevitável. Além 

dos profissionais liberais, existem atividades periódicas que permitem a 

ampliação da renda (JORGE, 2012, p.265). 

 

É importante ressaltar que o desepenho e implementação dessa estratégia está diretamente 

relacionada a estratégia organizacional, com destaque para as circulações e acessos as unidades. 

 

6.5 AMPLIAÇÃO E ACRÉSCIMO 

 

Com o aumento do valor dos imóveis, nas últimas décadas, fica cada vez mais difícil a troca da 

residência, fazendo com que as famílias permaneçam por mais tempo nos lares originais, 

sobretudo nos centros urbanos. Nesse sentido, grande parte das edificações sofrem algum tipo 

de reforma ou ampliações, de forma espontânea ou programada, para acomodar as necessidades 

e os novos estilos de vida dos proprietários (JORGE, 2012). 

 

Para esse trabalho, definiu-se como ampliação do tipo exógenas, quando ocorrem modificações 

nos limites da edificação, verticais ou horizontais, seja de caráter autônomo ou relacionado ao 

espaço contínuo do edifício. Já o acréscimo ou adição é obtido pela por meio da ampliação 

endógena, no qual ocorre a introdução de um novo ambiente sem o aumento da área construída 

inicial e respeitando os limites da edificação (Figura 108). 
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Figura 108: Diagrama estratégia Ampliação e Acréscimo – Bloco B e D 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 

As ampliações podem ocorrer de forma integral ou parcial, prologando-se dos limites da 

habitação, ou por meio de saliências e de recuos, tendo como resultado final na forma do 

edifício, resultando do partido construtivo e formal adotado. Segundo Liziane Jorge (2012), 

existem duas possibilidades recorrentes nessa estratégia, uma de contraste e outra de integração 

(Figura 109). 
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Figura 109: Aplicação da estratégia de ampliação com contraste – Unidade tipo 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 

Para a proposta, as ampliações serão do tipo de contraste, devido a ultrapassarem as áreas dos 

volumes iniciais. Isso pode contribuir para uma melhor expressividade do edifício, criando uma 

forte identidade no espaço urbano, sendo absorvido de maneira satisfatória ou não, dependendo 

do julgamento subjetivo do observado.  

Entretanto, uma consideração importante é à adequação estética entre os novos elementos 

introduzidos no edifício, sendo fundamental a existência de normas de controle para evitar o 

acréscimo espontâneo de forma a comprometer a harmonia plástica da edificação, assim como, 

a manutenção da linguagem tipológica, a relação com a paisagem e o entorno e a definição de 

novos materiais, ficando esses critérios a cargo de um conselho dos moradores e dos órgãos de 

fiscalização e controle urbanístico. 

 

A definição das áreas passiveis de ampliação, especialmente para as unidades térreas, foram 

estabelecidas a partir dos aspectos normativos, coeficiente de aproveitamento, taxa de 

ocupação, taxa de permeabilidade e gabarito.  
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As áreas destinadas para ampliação das unidades tipo 1, do bloco A, e as habitações tipo 2, do 

bloco C, estão localizadas na porção frontal, voltadas para a Rua João XXIII. Para as unidades 

do tipo 1, bloco B, e tipo 2 e 4, do bloco D, as áreas previstas para ampliação encontram-se na 

porção posterior as unidades, limitando-se com o Parque das Dunas.  

 

Nas unidades localizadas no pavimento superior, blocos C e D, é possível apenas a estratégia 

do tipo acréscimo devido as definições estruturais da edificação, não havendo alteração da área 

construída inicial. As áreas destinadas para acréscimo foram previamente definidas por meio 

da inserção de um espaço alternativo aberto para o exterior, localizado entre duas unidades 

(tipologias 03), e na porção posterior a edificação (tipologia 05), em um espaço incialmente 

estruturado e com o uso facilmente descartável para dar origem a um novo ambiente, conforme 

observado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. A definição prévia dessa estrutura 

mplica na redução de custos e sem a necessidade de obras complexas e de alto custo, 

possibilitando a fácil aplicação da estratégia. Os espaços abertos foram dimensionados e 

localizados, de maneira a permitir a ampliação de ambientes existentes, como a sala e cozinha, 

a adicionar quarto e banheiro ou ainda acrescentar novos ambientes independentes de acordo 

com a necessidade dos usuários. 

 

Figura 110: Aplicação da estratégia de acréscimo – Unidade tipo 05 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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As edificações dos blocos A e D dispõem de um maior número de arranjos e possibilidades de 

utilização das estratégias de ampliação e acréscimo, uma vez que é possível a sua ampliação 

tanto no plano horizontal quanto no vertical, estabelecido pela maior independência da tipologia 

no lote (Figura 111).  

 

 

Figura 111: Variações da estratégia de ampliação e acréscimo – Unidade tipo 01 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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6.6 FACHADA PLURALISTA 

 

Apesar de toda a evolução técnica atual, a fachada de edificações habitacionais ainda mantem 

uma imagem tradicional, muitas vezes com uma compartimentação rígida dos espaços. Grande 

parte das fachadas dos prédios residenciais são elementos fixos, não havendo a possibilidade 

de realizar alterações posteriores, por parte dos usuários, prevalecendo a monotonia e 

uniformidade das fachadas. Nesse sentido, a fachada deve passar por um processo de evolução 

para poder responder às novas demandas e exigências da aplicação das estratégias de 

flexibilidade no interior da edificação (PAIVA, 2002, p.2007).  

 

O uso da estratégia da fachada pluralista permite que os moradores imprimam às fachadas e às 

plantas da edifcação, características individuais compatíveis com as necssidades funcionais e 

com desejos e aspirações, buscando a adaptabilidade às condições de construção e de uso em 

permantente transformação, assim como um questionamento à padronização e monotonia, 

sobretudo nos conjuntos habitacionais. 

 

A pluralidade atua como uma reação à monotonia, à padronização e ao 

controle social, oferecendo ao morador o reforço da própria identidade, a 

inclusão do inesperado e da diversidade, tal qual o drama da vida diária. A 

pluralidade é uma negação do usuário padrão tipificado, representa uma 

evolução no modo de pensar a arquitetura residencial coletiva. O conceito da 

habitação plural se reflete, na imagem final do edifício, com uma combinação 

inesperada de tipologias no plano vertical. O resultado marcante do edifício 

aglutina matérias, aberturas, cores e estilos diversos em um só volume 

(JORGE, 2012, p.455). 

 

A proposta foi projetar uma fachada de modo a permitir futuras alterações e eventuais 

transformações ao logo do tempo, possibilitando a apropriação por parte dos seus habitantes, e 

permitir a utilização das estratégias de flexibilidade no interior do edifício. Com issoos 

principais objetivos seriam a maior liberdade possíveis do espaço útil para a livre apropriação, 
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de forma a não condicionar o inteior e os ambientes a um único uso; dinamizar a paisagem 

urbana local e refletir a diversidade e pluralidade residencial local. 

 

Como forma de alcançar os objetivos, foi proposta uma fachada descontínua, com aberturas 

variadas (forma, altura e posicionamento), materiais, cores, relação de cheio e vazios, maior 

articulação visual entre o espaço interior e o exterior, volumes e tipologias habitacionais 

variadas (Figura 112). 

 

Figura 112: Diagrama da estratégia da Fachada Pluralista– Bloco B e D 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

A definição da localização das zonas rígidas, neutras, de circulação e o tipo de sistema estrutural 

adotado constituem-se, em muitos casos, como um liberados da fachada. A necessidade de 

adaptação determinou a utilização de dois tipos diferentes de sistema para as fachadas, um 

estável e outro adaptável, e um sistema interno independente da fachada. 

 

John Habraken (1974, apud FINKELSTEIN, 2009) defende o conceito de suporte, tendo como 

princípio a ideia que toda a casa, independente do seu porte, é o resultado da interação em duas 

esferas: de responsabilidade e de tomada de decisões. No suporte, concentrariam todos os 

elementos fixoes do edifício, aqueles que o usuário não tem poder de interferir, como paredes 

portantes e demais elementos estruturais de infraestrutura. 

 
Esse conceito determina que a casa não possa ser um produto desenhado e 

produzido como qualquer outro, mas dentro de um processo em que o usuário 

possa decidir dentro de um cenário maior comum de serviços e infra-estrutura 

(FINKELSTEIN, 2009, p.54). 

 

As unidades do tipo 1 nos blocos A e B apresentam as duas fachadas, frontal e posterior, com 

sistema de vedação independe da estrutura de suporte, permitindo modificações em ambas. Nas 
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unidades térreas do bloco C (tipo 2), foi proposto o sistema adaptável na fachada frontal e 

sistema estável (alvenaria estrutural) na fachada posterior. As unidades tipo 2 e 4, localizadas 

no bloco D, possuem sistema do alvenaria estrutural na fachada frontal e com sistema adaptável 

na porção posterior. As edificações do tipo 3 e 5, localizadas nos pavimentos superiores dos 

blocos C e D, apresentam sistema estável nas fachadas frontais e posteriores, havendo a 

possibilidade de adaptações nos espaços vazios destinados a ampliação. 

 

A padronização e a repetição derivada da modulação se reflete nas soluções construtivas, 

programáticas e na pluraridade das fachadas, reforçada pela diversidade de aberturas (tipos de 

janelas, dimencionamento e mecanismo), pela variação da localização nos vãos e a diversidade 

de materiais de vedação utilizados nas fachadas, com uma independência do subsistema 

estrutural. 

 

A variedade de janelas proposta, além de proporcionar uma maior heterogeneidade nas 

fachadas, possibilita diferentes níveis de proteção necessário para superfície. Foram proposta 

dois tipos de janelas articuladas (camarão) e uma do tipo correr, ambas em madeira com tabição 

móvel, como forma de possibilitar maior ou menor controle da luz para o interior da habitação. 

As janelas articuladas funcionam como painéis móveis de proteção solar e foram posicionadas 

nas fachadas com maior incidência solar. As janelas de correr encontram-se nas áreas com 

circulação e protegidas por beirais. 

 

A complexidade e evolução da fachada pluralista aumenta à medida que são realizadas as 

intervenções e estratégias de flexibilidade no interior da edificação, por meio do preenchimento 

dos espaços livres, da introdução de novos volumes e aberturas, diferença compositiva, o 

emprego de novos materiais de acabamento, cores e texturas, resultando na imagem final do 

edifício que contribui para aumentar a experiência cotidiana a partir da percepção heterogênea, 

contrariando à imagem previsível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou contribuir para pensar, discutir e divulgar o conceito e a 

aplicabilidade das estratégias de flexibilidade, sobretudo para habitação de interesse social, e 

refletir a respeito de sua implementação e do modo como a habitação de interesse social tem 

sido pensada e projetada. Verifica-se que, apesar do tema não ser algo novo ou inovador, é 

perceptível a ausência de sua aplicabilidade em projetos habitacionais, sendo raros os 

desenvolvidos para área social. 

 

Acredita-se que a solução de uma habitação capaz de responder aos diferentes modos de vida, 

aos múltiplos arranjos familiares e suas demandas, a possibilidade de introdução de novos usos 

e as demais solicitações culturais, sociais, econômicas, comportamentais e tecnológicas pode 

se encontrar na arquitetura flexível, a partir utilização de diferentes tipos de estratégias de 

maneira articulada. 

 

Nesse sentido, foi imprescindível compreender os conceitos e reconhecer os paradigmas da 

habitação flexível, construindo um referencial teórico sólido e consistente, assim como 

identificar os diferentes tipos de estratégias utilizada para a flexibilidade e como poderiam ser 

aplicadas para os projetos de habitação de interesse social. 

 

Observa-se, ainda, que as atuais propostas desenvolvidas para as áreas de interesse social, tanto 

na esfera nacional como local, apresentam uma produção habitacional de baixa qualidade 

arquitetônica e urbanística, como também não oferecem uma programação arquitetônica que 

atenda aos diferentes arranjos familiares, às diversas necessidades dos usuários e dos novos 

modos de vida. Os projetos habitacionais de interesse social são elaborados, muitas vezes, sem 

levar em consideração os aspectos mínimos de conforto, o perfil e as diferentes necessidades 

do usuário, sendo desenvolvidas tipologias com o objetivo central de alojar o maior número de 

pessoas da meneira mais econômica, optando por uma edificação de tipo padrão.  

 

O avanço tecnológico, social, econômico e cultural, nas ultimas décadas do século XX no 

Brasil, não foram suficientes para alterarem as diretrizes da produção habitacional 

multifamiliar. Diversos fatores dificultam a aplicabilidade da flexibilidade no atual sistema de 

produção habitacional, com destaque para a diversidade dos arranjos familiares existentes, tanto 

em número como em tipos; a falta de interesse e investimentos dos agentes produtores 
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imobiliários, motivados, muitas vezes, apenas pelo fator econômico, a elevada dinâmica das 

famílias e a mobilidade geográfica dos seus membros. 

 

Ressalta-se, ademais, a importância de compreender os principais condicionantes projetuais 

para o desenvolvimento da proposta, como: o lugar, a forma de ocupação, os aspectos físicos e 

bioclimáticos, a cultura, história, as tipologias existentes na área, os materiais empregados, as 

técnicas construtivas locais, os instrumentos normativos e legais e os usuários, sendo elementos 

fundamentais para a definição do projeto. 

 

Após a compreensão e análise do referencial teórico e dos diferentes condicionantes do projeto, 

foi possível definir as soluções projetuais, tecnológicas e bioclimaticas, assim como as 

estratégias de flexibilidade adotadas para o projeto que pudessem responder as diferentes 

demandas e tipos de usuários, e as eventuais mudanças e adaptações que poderão vir a ser 

realizadas nas edificações. 

 

Acredita-se que as Estratégias de Flexibilidade apresentadas na pesquisa podem contribuir para 

ações projetuais que venham a orientar o desenvolvimento de novos projetos habitacionais 

multifamiliares flexíveis. As estratégias propostas no projeto demonstram que é possível a 

aplicação da flexibilidade, como a organização espacial e definição das zonas rígidas e 

circulação; a articulação entre o sistema construtivo e as estratégias de ampliação e acréscimo; 

a modulação e o uso de ambientes com dimensões semelhantes como forma de facilitar a 

adaptação e a possibilidade de introdução de novos usos; a previsão de áreas e ambientes 

voltados à implantação de cômodo autônomo e outras estratégias  mais complexas do ponto de 

vista econômico e construtivo. 

 

Além disso, o trabalho apresenta soluções projetuais de flexibilidade que vão além das 

demandas, comumente apresentadas em trabalhos do tema, (aumento, diminuição e 

modificação dos arranjos familiares, com a aplicação de estratégias voltadas às questões 

socioeconômicas dos usuários, como a disponibilidade de espaços para trabalho, estudo ou 

aluguel por um tempo determinado, sendo de fundamental importância para a manutenção e 

permanência dessas famílias nas residências. 

 

A diversidade tipológica, as formas de acesso, os diferentes tipos de circulações, a relação entre 

os espaços públicos e privados e a definição os espaços de sociabilidade integrados com os 



211 

 

blocos residenciais e os equipamentos urbanos do entorno foram elementos fundamentais para 

o êxito da aplicação das estratégias.  

 

Notou-se que as tipologias do tipo duplex apresentam maior número de possibilidades de 

utilização das estratégias do que outros modelos, devido a alguns fatores como: a implantação 

da unidade em um lote individual, a possibilidade de acessos independentes para os pavimentos 

e a disponibilidade de ampliação no plano horizontal e vertical sem que ocorra interferência 

significativa entre os pavimentos. 

 

Destaca-se a preocupação em se desenvolver uma proposta de habitação evolutiva integrada 

com as áreas do entorno e reconhecendo as demandas, a realidade local, sua cultura, história, 

hábitos e relação com o bairro. 

 

O trabalho ressalta a importância e a necessidade de incorporar as estratégias de flexibilidade 

ao projeto ainda no processo de concepção, representando um custo adicional mínimo se 

comparado às adaptações realizadas posteriormente à construção. E por fim, espera-se que o 

trabalho possa ajudar aos arquitetos, demais profissionais da área e gestores públicos para uma 

maior reflexão da qualidade dos projetos, sobretudo aqueles voltados para habitação de 

interesse social, como também na possibilidade dessas edificações responderem a reais e 

diferentes tipos de demandas dos usuários, como forma de proporcionar uma melhor qualidade 

de vida dos seus moradores. 
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