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RESUMO 

 

Esta dissertação discute a valorização dos aspectos bioclimáticos e dos princípios 

da arquitetura paisagística aplicados ao projeto arquitetônico, visando explorar os 

recursos passivos na obtenção do conforto térmico e luminoso. Como resposta a 

essas preocupações, propõe um anteprojeto arquitetônico de um Centro 

Comunitário no bairro de Lagoa Azul, situado no município de Natal-RN. Inserida 

nesse bairro, destaca-se uma área de interesse social na qual está situada a 

comunidade dos Sítios de Gramorezinho; formada por pequenos produtores que 

desenvolvem a horticultura orgânica e são representados pela associação “Amigo 

Verde”, que se encarrega de beneficiar e comercializar a produção local. O 

Edifício é proposto como local para partilha de experiências e fortalecimento dos 

laços sociais, tendo como principais funções o desenvolvimento de atividades 

coletivas e o beneficiamento das hortaliças. Por se tratar de uma área de 

preservação ambiental, com grande potencial cênico-paisagístico, a valorização 

dos aspectos naturais e culturais da região foi uma preocupação constante. 

Nesse contexto, foi adotado como conceito uma "Arquitetura com Cheiro de 

Mato", que resgata a relação do homem com o meio ambiente e suas memórias 

afetivas vinculadas aos elementos naturais. Objetivando aplicar os aspectos 

bioclimáticos e paisagísticos como condicionantes do processo projetual, foram 

desenvolvidos estudos teórico-metodológicos-referenciais sobre o tema, que 

possibilitaram estabelecer uma relação com o conceito na tomada de decisões 

projetuais. Assim, foram escolhidos sistemas construtivos com baixo impacto 

ambiental e que promovem o conforto térmico/luminoso, como o adobe e a 

madeira, além do uso da vegetação como estratégia bioclimática. Espera-se que 

a aplicação de tais aspectos construtivos possam influenciar outros projetos e 

representar soluções mais adequadas ao lugar, gerando maior qualidade de vida 

e a preservação do meio ambiente. 

 

Palavras chave: Arquitetura bioclimática e paisagística, Edifícios Comunitários, 

Gramorezinho. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis intends to discuss the meaning of the bioclimatic aspects and the 

principles of the landscape architecture applied to the architectural project, 

intending to demonstrate the efficacy of the passive resources in the getting of the 

thermal and luminous comfort. Answering to the concerning, it proposes a 

community center architectural blueprint, situated in the Lagoa Azul neighborhood, 

Natal. In this place, stands out as a social interest area, in which stands a 

community called “Sítios de Gramorezinho”, composed by small farmers, which 

develops the organic horticulture. They are represent by an association called 

“Amigo Verde” that deals with and sell the local production. The building intends to 

be a place to exchange experiences and strengthen social ties, while developing 

the collective activities and processing the vegetables. Considering that the area is 

an environment preservation area, with strong scenic and landscaping potential, 

the enhancement of the nature and cultural aspects was a constant concerning. In 

this context, it was used the “Arquitetura com cheiro de mato” concept, intending 

to reinforce the relationship between men, the environment, and his affective 

memories, connected to the natural elements. Intending to apply the bioclimatic 

and landscape aspects as conditionals to the architectural project, had been made 

theoretical – methodological – referential studies about the theme, so that was 

possible establish a link to the original concept, in what concern to decide about 

project decisions. Therefore, it were chosen, low environment impact constructive 

systems, whom promote the thermal and luminous comfort, just like the adobe and 

the wood, besides the using of the vegetation as bioclimatic strategy. It is hoped 

that the use of this constructive points may influence another projects and became 

more adequate solutions to the place, generating a better quality of community life 

and the preservation of the environment.       

 

Keywords: Bioclimatic architecture and landscape, Community buildings, 

Gramorezinho.     
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INTRODUÇÃO 

 

Na segunda metade do século XX, o Brasil passou por um processo 

intenso e rápido de urbanização, transformando seu território, até então, 

predominantemente rural, em urbano e metropolitano. Porém, essa mudança não 

se processou de forma harmoniosa e vem, ao longo do tempo, gerando um 

crescimento desordenado.  

Esse processo de expansão ocorreu em grande parte dos municípios 

brasileiros, provocando o surgimento de bairros com sérios problemas de 

inserção urbana relacionados à falta de infraestrutura, mobilidade, oferta de 

serviços e equipamentos públicos. Em Natal, esse cenário também se reproduziu 

e provocou o surgimento de bairros implantados nas “franjas” urbanas da cidade, 

resultando em espaços de segregação sócios espaciais. 

Para minimizar a desigualdade e garantir a função social da cidade, 

alguns instrumentos de controle do uso e ocupação do solo urbano têm sido 

usados como ferramentas importantes. Entretanto, mesmo com a existência dos 

condicionantes urbanísticos, como por exemplo, a necessidade de previsão de 

áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários em 

loteamentos, os espaços livres públicos, por vezes, permanecem sem 

beneficiamentos. 

Nesse contexto se situa o universo de estudo deste trabalho, o bairro de 

Lagoa Azul, localizado na Região Administrativa Norte do município de Natal. No 

local se estabeleceram diversas comunidades, dentre elas a de “Gramorezinho”, 

formada predominantemente por pequenos produtores agrícolas, estabelecidos 

na área há mais de 40 anos e hoje representados pela associação “Amigo Verde”.  

Além de se tratar de uma área de interesse social, o local destaca-se 

também pela beleza da paisagem, marcada pela presença constante dos 

elementos naturais (rios, lagoas e dunas) em seu território. Tais aspectos 

despertaram o interesse na busca de caminhos para o desenvolvimento 

sustentável do bairro, que atendessem às demandas da comunidade.  
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Isso posto, o presente trabalho propõe a construção de um Centro 

Comunitário, com a finalidade de incentivar o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos entre os moradores para atender as demandas de beneficiamento 

da produção de agricultura orgânica. 

A principal questão desta pesquisa, presente em todo o processo 

projetual, é como propor esse edifício com menor impacto ambiental possível, 

reduzindo o consumo de energia elétrica a fim de promover uma melhor qualidade 

de vida aos usuários, além da permeabilidade visual no entorno.  

Constatada a importância do equipamento proposto para o bairro, definiu-

se como objeto de estudo a elaboração de um anteprojeto arquitetônico, 

considerando os aspectos bioclimáticos e paisagísticos como norteadores 

projetuais. 

A fim de propiciar qualidade ao espaço construído e baixo impacto ao 

meio ambiente, a pesquisa tem como objetivo geral o resgate dos princípios 

bioclimáticos e paisagísticos no projeto do edifício, visando explorar os recursos 

passivos na obtenção de conforto térmico e luminoso e qualidade ambiental, por 

meio da ventilação e iluminação naturais. 

Para tanto, a aplicação de alguns objetivos específicos foram 

fundamentais, como a utilização de estratégias participativas para a montagem do 

programa de necessidades; o emprego de técnicas e materiais construtivos de 

baixo custo e fácil manutenção; analise da paisagem em que se insere o edifício e 

também a inserção da vegetação como estratégia bioclimática. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foram realizados alguns 

procedimentos metodológicos, elaborados através do levantamento bibliográfico 

obtido em artigos, livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado. 

Inicialmente, foi feita uma contextualização do tema e a construção de um 

referencial teórico sobre a arquitetura bioclimática, a arquitetura paisagística e os 

edifícios de uso comunitário.  

Destaca-se ainda, o planejamento e aplicação da oficina participativa, 

além de entrevistas e consultas a técnicos e consultores especializados para a 

montagem do programa de necessidades. As visitas e análises desenvolvidas in 

loco contribuíram para a identificação e compreensão dos aspectos culturais e da 

paisagem local, com a finalidade de definir as técnicas e estratégias projetuais. 
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O trabalho está estruturado em dois volumes, sendo o primeiro dividido 

em quatro capítulos, descritos a seguir. No volume 02, além das perspectivas, 

estão contidas onze (11) pranchas de projeto, assim sequenciadas: Planta de 

Situação; Estratégias Bioclimáticas; Planta de Implantação; Plantas de Layout; 

Planta baixa Núcleo de Integração Social; Planta baixa do Núcleo de 

Beneficiamento; Cortes e Detalhamentos; Implantação em Malha Cotada; Planta 

de Paisagismo e, finalizando, as Fachadas. 

O capítulo 1 corresponde ao referencial teórico-conceitual, apontando os 

conteúdos norteadores da pesquisa, abordando aspectos relacionados a 

arquitetura bioclimática, paisagem e arquitetura paisagística e projetos de 

interesse comunitários e social referenciais do projeto. 

O capítulo 2 é destinado aos caminhos para tomadas de decisões. São 

apresentados a área de intervenção, os aspectos físicos e ambientais, os 

condicionantes legais e normativos, as recomendações bioclimáticas para a área 

objeto da intervenção e a análise da paisagem. 

No terceiro capítulo são apresentadas as decisões projetuais, que teve 

início com a experiência conceitual. Descreve os procedimentos para elaboração 

do programa de necessidades, mediante a utilização de estratégias participativas 

(oficina) para a compreensão do processo de beneficiamento e pré-

dimensionamento dos ambientes.  

O capítulo 4 trata da concepção da proposta projetual propriamente dita, 

apresentando os sistemas construtivos estudados e aplicados na proposta, o 

desenvolvimento do estudo preliminar e o detalhamento da proposta final. 

Posteriormente, chega-se às considerações finais do trabalho. Destaca-se 

a importância de compreender os conceitos, os condicionantes projetuais, o 

processo participativo na concepção da proposta, assim como a utilização dos 

croquis como instrumentos de registros do desenvolvimento do projeto e a 

proposta paisagística como estratégia bioclimática e sensorial. 
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1 INÍCIO DO PROCESSO PROJETUAL 

 

O presente capítulo trata de alguns conteúdos necessários à construção 

dos argumentos, que se tornaram indispensáveis ao percurso de concepção do 

projeto. Nesse sentido enfatiza a arquitetura bioclimática, devido a sua influência 

em todo o processo, tendo como tema os espaços comunitários, bem como os 

principais aspectos do estudo da paisagem e da arquitetura paisagística.  

 

1.1 A Arquitetura Bioclimática 

  

A destruição do meio ambiente e o uso indiscriminado dos seus recursos 

têm sido objeto de preocupação e estudo por parte de Governos e cientistas. 

Como resposta a algumas dessas questões, a arquitetura bioclimática surge 

como uma prática de projetar edificações levando-se em conta todos os aspectos 

climáticos, as características sociais, culturais e econômicas do local em que o 

objeto arquitetônico se insere.  

O conceito de arquitetura bioclimática é um pouco genérico e integra 
outras definições mais concretas, como por exemplo, a de arquitetura 
integrada, aquela que se adapta a seu ambiente físico, socio-econômico 
e cultural, utilizando materiais autóctones, técnicas e formas tradicionais, 
que favorecem a integração visual e reduzem o impacto ambiental. [...] 
Em geral, é uma arquitetura pensada com o clima do lugar, o sol, o 
vento, a vegetação e a topografia, com um desenho que permite tirar 
proveito das condições naturais do lugar, estabelecendo condições 
adequadas de conforto físico e mental dentro do espaço físico em que se 
desenvolve (CORREA, 2001, p. 01). 
 

O homem, ao longo de sua existência, procurou proteger-se dos 

predadores e das intempéries naturais construindo seus abrigos com os materiais 

disponíveis no seu ambiente. Novas técnicas e materiais, muitas vezes vindos de 

outras categorias culturais e climáticas, foram sendo incorporados na busca por 

mais conforto e segurança.  

A revolução industrial trouxe um novo elenco de materiais, como o aço e 
o concreto armado, que desafiaram a tradição de construir em alvenaria 
de pedra (dominante desde o Egito até o século XIX) no mundo 
ocidental. No entanto, esta tradição construtiva persistiu até a Segunda 
Guerra Mundial. A partir daí, as grandes transformações sociais, 
econômicas e técnicas mudaram o quadro da arquitetura violentamente 
(LAMBERTS et al, 2014, p.13). 
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Com os constantes avanços das técnicas construtivas, sobretudo nos 

tempos atuais, o homem desconsiderou os aspectos ambientais locais e 

introduziu sistemas globalizados na arquitetura. Criaram-se assim, edificações 

sem relação com o contexto local e, por vezes, totalmente dependentes de 

sistemas artificiais para responder as questões de conforto ambiental. 

Hodiernamente a formação dos arquitetos e engenheiros, as antigas 

técnicas de construção perderam espaço frente às novas tecnologias, que nem 

sempre contribuem na concepção de projetos que dialogam com o meio ambiente 

e seus aspectos sócio-culturais.  

Também na arquitetura, estes princípios foram esquecidos desde o início 
do século XX. Por essa razão, desde os anos 50 que este tipo de 
técnicas deixaram de ser parte integrante da formação de um arquiteto 
tendo sido de novo retomadas apenas muito recentemente e ainda com 
algumas lacunas (LANHAM et al, 2004, p.12). 
 

Compromete-se, portanto, a inserção da mão de obra qualificada, desde o 

processo de projetação até a execução das edificações. Precisa-se entender que 

o avanço tecnológico e o aparecimento de novos materiais de construção são 

capazes de nos levar a um progressivo abandono dos antigos métodos 

construtivos e, muitas vezes, o saber fazer de uma cultura local e a adoção de 

materiais típicos de cada região. Os valores vernaculares, defendidos pela 

arquitetura bioclimática, devem ser observados, para que não se continue a criar 

ambientes não naturais, que provoquem, não só maiores custos de manutenção, 

mas também a extinção de linguagens próprias de um determinado lugar. 

Entrou-se então numa época em que grande parte dos princípios básicos 
de construção foi sendo substituídos por interesses económicos ou 
estéticos e onde foi necessário, para suplantar o desconforto causado, 
introduzir soluções tecnológicas tais como sistemas de iluminação e 
climatização artificiais. Isto levou a que os consumos energéticos dos 
edifícios, sobretudo em energia eléctrica subissem em flecha, consumos 
totalmente desnecessários que poderiam ser diminuídos ou mesmo 
eliminados seguindo outras vias (LANHAM et al, 2004, p. 07). 
 

Com o aumento do consumo de energia não renovável e a falta de 

conscientização sobre a poluição gerada pela mesma só passou a ser discutida 

na primeira crise energética produzida pelo grande aumento do preço do petróleo 

em 1973. Nesse período também se iniciam as primeiras conferências 

internacionais que abordaram temas relacionados ao meio ambiente, 

industrialização, exploração demográfica e o crescimento urbano. No mesmo 

período, Os Estados Unidos criam a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
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Unidos (EPA – Environmental Protection Agency) que passa a regulamentar uma 

série de leis ambientais e a exigir estudos de impacto ambiental como pré-

requisito para a aprovação de empreendimentos potencialmente poluidores 

(HOFFMANN, 2003). 

A adoção das técnicas da arquitetura bioclimática encontra desafios ainda 

diante da falta de sensibilização da sociedade para a temática da 

sustentabilidade, bem como, a ausência de políticas públicas em promover 

instrumentos eficazes e de financiamento a novas tecnologias e processos de 

inovação nesta área. 

Dentro dessa perspectiva, a arquitetura bioclimática surge como uma das 

respostas sustentáveis para promover uma integração entre o clima local e os 

materiais adequados, mostrando a preocupação de integrar o homem ao 

ambiente construído, a fim de que as estratégias usadas para a obtenção do seu 

conforto não repercutam negativamente no planeta. Em seus estudos sobre o 

tema, Romero (2001) observa:  

Na nossa visão, a arquitetura bioclimática, uma etapa atual do 
movimento climático-energético, é uma forma de desenho lógico que 
reconhece a persistência do existente, é culturalmente adequada ao 
lugar e os materiais locais e utilizada a própria concepção arquitetônica 
como mediadora entre o homem e o meio  (ROMERO, 2001, p. 28). 
 

Por sua vez, Holanda (1976) aborda diversos métodos construtivos que 

não só dialogam diretamente com os condicionantes climáticos e as técnicas 

locais, mas incorporam soluções arquitetônicas modernas como forma de 

alcançar abrigos mais seguros, confortáveis e compatíveis com o clima da região. 

Trabalhemos no sentido de uma arquitetura livre e espontânea, que seja 
uma clara expressão de nossa cultura e revele uma sensível apropriação 
de nosso espaço; trabalhemos no sentido de uma arquitetura 
sombreada, aberta, continua, vigorosa, acolhedora e envolvente, que, ao 
nos colocar em harmonia com o ambiente tropical, nos incite a nele viver 
integralmente (HOLANDA, 1976, p. 32). 
 

Para a arquitetura bioclimática, outros aspectos também interferem na 

obtenção de conforto. Destarte, é importante considerar não só os condicionantes 

climáticos do conforto ambiental, como as variações de temperatura e umidade do 

ar e a exposição à radiação solar, mas também os aspectos de conforto visual e 

acústico. Esses condicionantes devem ser cuidadosamente estudados e as 

soluções utilizadas de forma ponderada e otimizada, para evitar determinadas 
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situações de desconforto, como fatores de sobreaquecimento, de distração e de 

encadeamento. 

As soluções que ajudarão a propiciar conforto térmico, as que permitirão 
gozar um conforto visual, e as criarão um ambiente com conforto 
acústico, devem tratar-se em conjunto no projeto de arquitetura, que 
deverá dar uma resposta integrada aos problemas que se apresentarão 
em cada caso (CORBELLA e YANNAS, 2003, p. 30). 

 

Assim, as decisões tomadas pelo projetista deverão considerar as 

diversas dinâmicas existentes no meio ambiente local e suas correlações. Para 

tanto, as ações projetuais sustentáveis serão obrigatoriamente integradas para 

possibilitar um bom nível de conforto ambiental. 

A arquitetura sustentável é a continuidade mais natural da Bioclimática, 
considerando também a integração do edifício a totalidade do meio 
ambiente, de forma a torná-lo parte de um conjunto maior. É a 
arquitetura que quer criar prédios objetivando o aumento da qualidade de 
vida do ser humano no ambiente construído e no seu entorno, integrando 
com as características da vida e do clima locais, consumindo a menor 
quantidade de energia compatível com o conforto ambiental, para legar 
um mundo menos poluído para futuras gerações (CORBELLA e 
YANNAS, 2003, p. 17).  
  

Um projeto de arquitetura bioclimática deverá considerar todos os aspectos 

que foram expostos anteriormente e suas estratégias projetuais dependerão do 

clima e seus agentes condicionantes. Para nossa realidade, o clima tropical 

úmido, Corbella e Yannas (2003) citam cinco estratégias para conseguir um 

adequado nível de conforto: 1) controlar os ganhos de calor; 2) dissipar a energia 

térmica do interior do edifício; 3) remover a umidade em excesso e promover o 

movimento de ar; 4) promover o uso da iluminação natural e 5) controlar o ruído.  

Diante da dependência em relação à energia elétrica, seu custo, 

fornecimento irregular, das dificuldades econômicas comunitárias, principalmente, 

nas áreas de interesse social para incorporar sistemas eficientes de conforto 

térmico, boa parte dos espaços atuais de uso comunitário não aliam técnicas que 

favoreçam a ventilação e a iluminação natural nos seus espaços construídos, 

como pontos essenciais de funcionamento.  

[...] o arquiteto deve sempre ter em consideração o arranjo das aberturas 
e distribuição das superfícies internas para garantir uma distribuição de 
luz adequada. O objetivo é, portanto maximizar a área do edifício e 
pessoas com acesso à iluminação natural, dando prioridade a locais 
onde se desempenhem tarefas com maior exigência visual. Áreas de 
ocupação secundária ou pouco prolongada devem ser então remetidas 
para as zonas mais interiores do edifício (LANHAM et al, 2004, p.31). 
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Algumas ações podem promover a remoção do excesso de umidade e 

estimular o movimento do ar, de maneira que o projetista deverá considerar, 

através das aberturas, a criação de diferentes índices de pressão na edificação a 

fim de adequar o uso dos espaços internos ao clima e seus agentes 

condicionantes. Fundamentando o discurso: 

 
Para cada sítio e área, os projetistas deveriam ter uma ideia clara de que 
ventos existem, quais eles gostariam de usar para aquecer ou esfriar 
suas edificações e quais eles gostariam de barrar, por serem muito 
quentes ou frios. Isso pode ser obtido olhando para uma rosa-dos-
ventos, que mostra quanto vento vem de cada uma das diferentes 
direções a cada mês do ano. Ela, no entanto, não lhe dirá as 
propriedades daquele vento; isso se consegue com a análise geográfica 
da região (ROAF et al, 2006, p.114). 
 

Nesse sentido, Roaf, Funtes e Thomas (2006) complementam outros 

aspectos indispensáveis ao aproveitamento da ventilação natural (Figura 1), como: 

o uso de terraplenagem para manipular o direcionamento dos ventos; a divisão do 

fluxo de ar, se necessário, para diminuir seu impacto na estrutura; o uso da 

vegetação como barreira de proteção contra os ventos; a escolha da cobertura, 

sua inclinação e os elementos de fachada, em diversas alturas para controle do 

impacto dos ventos na edificação.  

Figura 1: Estratégias para aproveitamento da ventilação natural 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Assim, se faz necessário planejar corretamente a utilização da ventilação 

natural no conjunto edificado, conforme suas funções e necessidades do conforto 

térmico, de modo a maximizar as vantagens deste elemento. Entretanto, sem 

esquecer os aspectos contrários quanto ao uso da ventilação natural. Dentre eles, 

se destacam os problemas acústicos, a presença de insetos e a incidência de 
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chuvas acompanhadas de ventos. Estes problemas podem ser equacionados se 

considerados nas etapas iniciais do projeto arquitetônico (BITTENCOURT e 

CÂNDIDO, 2010). 

Há muitos desafios em projetar adequadamente para a ventilação, com a 
variabilidade do vento quanto à sua velocidade e direção, mas, se 
cuidadosamente manuseado e entendido, esse processo pode ser 
realmente benéfico ao clima interno de uma casa na maior parte de 
tempo (ROAF, 2006. pg. 112). 
 

Desconsiderar as soluções arquitetônicas e os elementos locais 

(topografia e vegetação) que facilitem a captação e utilização da luz e ventilação 

natural pode comprometer o conforto térmico da edificação, assim como aumentar 

os custos de construção e manutenção do edifício. Todos os fatores expostos 

compõem um ciclo vicioso que dificulta a inserção ampla das práticas 

sustentáveis, geram o aumento da poluição e do consumo dos recursos naturais e 

matérias primas, acarretando o desequilíbrio no ecossistema. 

Como foi dito, outra estratégia bioclimática que interfere nas dinâmicas da 

ventilação e iluminação natural são as coberturas vegetais e/ou demais elementos 

paisagísticos, que pode propiciar um melhor desempenho térmico e visual ao 

empreendimento.  

A ausência de vegetação, aliada a materiais que são utilizados sem 
planejamento prévio, tem alterado significativamente o clima dos 
agrupamentos urbanos devido à incidência direta da radiação solar nas 
construções. Como consequência desse fenômeno, que tem 
transformado as cidades em verdadeiras estufas, o consumo de energia 
para resfriamento de interiores vem aumentando consideravelmente nos 
últimos anos (PAULA, 2004, p. 02). 
 

Aliado ao uso inadequado da energia (ar condicionado e iluminação 

artificial diurna) há a desconsideração da importância da vegetação como 

elemento de proteção e amenização climática, o que também reforça a falta de 

conscientização sustentável por parte da população e dos vários setores da 

sociedade. No âmbito da arquitetura bioclimática, entende-se que a vegetação 

pode contribuir não só como um importante instrumento de sombreamento e 

diminuição da temperatura, mas também, promover sentimentos de proteção e 

qualidade paisagística. 

 

1.2 A Paisagem e a Arquitetura Paisagística 
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Os estudos sobre a paisagem datam de tempos remotos. Por seu longo 

emprego apresentam conceitos e uma vasta literatura, o que leva a perceber que, 

para um maior entendimento da questão, é necessário compreender que seu 

significado dependerá da percepção e do conhecimento do observador.  

A organização espacial da terra, como resultado da sua apropriação pelo 

homem vem gerando através do tempo várias discussões, uma vez que os 

elementos constituintes do espaço natural (vegetação, relevo, elementos hídricos, 

fauna, dentre outros) e artificial (edificações, pavimentações, equipamentos de 

transporte, etc.), apresentam-se concomitantemente como objeto do 

conhecimento humano e, ao mesmo tempo interdependente, por ciências como 

história, geografia, arquitetura e economia dentre outras, cujo objeto tem como 

foco a ação antrópica.  

Por isso, as diferentes formações culturais e/ou profissionais levarão a 

diversas versões do mesmo fato. Dentre vários estudiosos, destaca-se o geógrafo 

Milton Santos, que explica a paisagem como: 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons etc (SANTOS, 1997, p. 61). 
 

Seguindo a mesma linha de entendimento, Naselli (1992) afirma que a 

paisagem é uma imagem ou interpretação, que tem um observador de um 

território que o rodeia em que ele se sente incluído ou comprometido, geralmente 

extenso (nunca um ponto), grande ou pequeno, visto este de um ponto de vista 

particular.  

Portanto, entende-se que a paisagem não deve ser apenas percebida 

pelo campo da visão, mas compreendida por todos os sentidos humanos e que 

sua interpretação também estará vinculada a relações de pertencimento do 

observador ao lugar. 

Segundo Santos (1997), encontram-se dois tipos de paisagem, a natural e 

a artificial. A primeira é aquela que não sofre nenhuma alteração pelo trabalho 

humano – atualmente esta configuração de paisagem praticamente não existe 

mais, pois mesmo não sendo modificada fisicamente, esta é alvo de 

preocupações e de interesses sócio-políticos e econômicos.  
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Assim, a paisagem artificial é aquela modificada pela ação do homem – 

pelas forças produtivas materiais e imateriais. Os níveis de organização da 

paisagem dependerão da diversidade e qualificação dos processos de produção, 

circulação, distribuição e de consumo. Partindo-se desse entendimento, a 

paisagem urbana relaciona-se diretamente com a paisagem artificial, pois se 

apresentará bastante heterogênea, palco de vários tipos e níveis de produção. 

Esse entendimento é reforçado por Carlos (2001), como pode ser visto abaixo: 

A sociedade produz seu próprio mundo de relações a partir de uma base 
material, um modo que se vai desenvolvendo e criando à medida que se 
aprofundam as relações da sociedade com a natureza. Esta, aos 
poucos, deixa de ser natural, primitiva e desconhecida para se 
transformar em algo humano. A paisagem ganha nova cores e matizes, 
novos elementos e é reduzida de acordo com as necessidades humana. 
Esse intenso e cansável processo de produção e reprodução humanos 
se materializa concretamente no espaço geográfico, e é apreendido na 
paisagem através de uma série de elementos: construções, vias de 
comunicação, cheios e vazios, etc. portanto, percebidos e apreendidos 
em sua manifestação formal: a paisagem (CARLOS, 2001, p. 38-39). 

 

Constata-se que a paisagem está em constante modificação, adquirindo 

formas e planos diferentes, como resultado das forças transformadoras (políticas, 

econômicas e culturais) e que a sua compreensão estará diretamente vinculada 

ao entendimento dos elementos que a compõe e que nela interagem. 

Nesta mesma visão, Warteman (2010, p. 08) assegura que “todas as 

coisas vivas são interdependentes e a paisagem é onde tudo se integra. O 

contexto é social, cultural, ambiental e histórico, entre outras considerações”. O 

autor afirma ainda que: 

No caso dos meios urbanos, o caráter da paisagem é determinado pela 
fusão de múltiplas influencias. Elementos sociais, culturais, econômicos 
e históricos são expressos em uma linguagem espacial que se baseia na 
topografia, na vegetação, nos materiais disponíveis e no clima local. Os 
paisagistas tem como ler todas essas variáveis de escala urbana e tomar 
as decisões de projeto que estejam em harmonia com a maneira pela 
qual as pessoas têm vivido naquele local há gerações. A compreensão 
do caráter da paisagem é essencial para configurar lugares e é a própria 
essência da arquitetura paisagística (WARTEMAN, 2010, p. 81). 
 

Com o passar do tempo a paisagem urbana vai adquirindo acréscimos e 

ou substituições, criando um conjunto de objetos com dinâmicas sociais e lógicas 

de produção do espaço bastante diferenciadas. Para propor soluções ou prever 

ações assertivas com a comunidade e/ou o meio ambiente, cabe ao profissional 

reconhecer e identificar suas diversas interfaces visíveis e subjetivas.  
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Nesse contexto, as propriedades visuais da paisagem possuem configurações e 

composições espaciais que são capazes de provocar impressões e emoções 

estéticas aos observadores de diferentes formas que, em conjunto com outras 

ações antrópicas (transporte, abrigos, alimentos etc), estas podem garantir 

recursos importantes para favorecer atividades socioculturais e econômicas na 

paisagem. Segundo Pires (1999), as qualidades visuais da paisagem se dão nos 

elementos naturais e artificiais que a compõem, e estes, uma vez desagregados, 

são chamados de componentes da paisagem (Figura 2). 

Figura 2: Exemplos de componentes da paisagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Esses componentes configuram e modelam a paisagem, que adquire 

propriedades visuais e expressões plásticas através dos elementos visuais 

básicos – forma, cor, linha, textura, além da escala e do espaço (PIRES, 1999). A 

existência isolada ou conjunta dessas propriedades pode definir a qualidade 

visual da paisagem observada. 

Confirmando essa visão, Hardt (1998) expõe que: 

Como resultado da composição paisagística, o tratamento da paisagem 
em áreas urbanas se realiza através de alguns de seus componentes 
básicos, especialmente vegetação e elementos construídos. Exigindo 
critérios próprios para a sua utilização, outros elementos de tratamento 
da paisagem podem ser considerados, tais como: água, solo, clima, 
rochas [...] (HARDT,1998. pg. 20). 

 
Pires (1999) afirma também que as interpretações da paisagem variam, 

por vezes, com a subjetividade inerente à percepção humana e que é possível 

descrevê-la e considerá-la em termos objetivos e com base em aspectos técnicos 

e qualitativos. A fragilidade visual é um aspecto que merece destaque, pois está 
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intimamente vinculado às ações de deterioração naturais e humanas na paisagem 

e seu grau de atuação está diretamente relacionado à capacidade dessa 

paisagem ser alterada sem perda de qualidade (Figura 3). Assim, quanto maior for 

à capacidade da paisagem de absorver as alterações, sem comprometer sua 

propriedade visual, menor será sua fragilidade. 

Figura 3: Ações de deterioração humanas na paisagem 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Tais preocupações podem ajudar nos processos de avaliação da 

paisagem, que deve destacar elementos físicos e incorporar aspectos culturais, 

ambientais e afetivos do observador. Além de orientar futuras intervenções, a 

análise da paisagem pode ajudar a prescrever adequados níveis de uso e 

ocupação do espaço vivido e considerar os valores de preservação ambiental e 

valorização da paisagem cultural. Portanto, toda intervenção sustentável no meio 

ambiente deve tomar como ponto de partida a análise visual da paisagem. 

Contudo, no âmbito concreto da percepção da paisagem, a visão terá um 

papel predominante para codificação dos seus diversos elementos. Porém, como 

afirma Santos (1999), autor anteriormente citado, a relação sensorial com a 

paisagem é global e abrange também os sons, odores e outras impressões 

sensoriais carregadas de conteúdo espacial e temporal.  
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Dentre os métodos e técnicas utilizadas para a avalição da paisagem, a 

fotografia apresenta-se como um dos instrumentos mais utilizados, podendo, 

todavia ser complementado por desenhos/croquis, documentos históricos e 

filmagens. Segundo Pires (1996), por seu caráter documental, essas ferramentas 

se configuram como substitutivos da paisagem. Se apontados no plano do 

observador, tais ferramentas permitirão uma maior compreensão da paisagem 

avaliada, como expõe Warteman (2010), a seguir:  

As imagens digitais fornecem grande parte da documentação que os 
paisagistas precisam para criar seus projetos. A fotografia no nível do 
solo é de extrema importância, permitindo o conhecimento da 
experiência humana da paisagem na escala do pedestre. As fotografias 
aéreas, tiradas de aviões ou satélites, revelam detalhes que talvez não 
sejam visíveis no nível do solo (WARTEMAN, 2010, p. 57). 
 

Desse modo, os métodos diretos de avalição que se apresentam através 

da pesquisa in loco, fotografias e desenhos, além da participação da população, 

tornam-se ferramentas importantes para a compreensão plena da paisagem 

estudada. 

[...] O levantamento inclui todos os aspectos que definem um lugar. É 
importante conhecer a historias de um sitio – desde a formação do solo 
até sua ocupação e uso humano. É feita uma lista de vegetação 
encontrada no sitio. Elementos econômicos e sociais são analisados, por 
exemplo, se o terreno está localizado em uma área pobre ou em um 
subúrbio rico. A geologia, o tipo de solo e os recursos hídricos existentes 
no sítio são importantes. São observados os ventos dominantes e 
exposição solar é registrada (WARTEMAN, 2010, p. 54). 
 

Outro aspecto importante para a análise paisagística são as primeiras 

impressões e reações emocionais e subjetivas do projetista em relação ao terreno 

e suas implicações com outros aspectos do levantamento (relevo, vegetação, 

elementos arquitetônicos, aquáticos, decorativos, dentre outros). 

Nesse caso, o reconhecimento das vistas e dos eixos na paisagem 

(Figura 4) também oferece informações importantes para apropriação e podem 

reforçar as possibilidades funcionais e de uso no sítio. Para Warteman (2010, p. 

92), “As vistas na paisagem são dinâmicas, instáveis, e ajudam a nos orientar e 

nos informar sobre o tipo de espaço em que vivemos e de que forma ele será 

usado” e podem ter variadas funções de enquadramento (janelas, pórticos ou 

árvores), pano de fundo ou como contexto para a arquitetura e no ambiente 

urbano, atribuindo um papel de enquadramento e/ou direcionamento das vistas. 
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Já os eixos, o referido autor considera a “espinha dorsal” de um sítio, 

geralmente um caminho largo ou uma via, e muitas vezes ladeado por 

edificações. Pode-se configurar mais regular, curvo ou sinuoso, mas não se 

divide, sempre mantém uma linha bem marcada, sendo uma característica forte, 

essencial e unificadora da paisagem e a qual todo o resto é subjugado, embora 

possa ser atravessado por outros eixos ou estar paralelo a eles.  

Figura 4: Reconhecimento das vistas e dos eixos na paisagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Portanto, para compreender a paisagem, objetivando planejar as 

intervenções e suas influências, se deve observar todos os aspectos do contexto 

para pensar e agir holisticamente, pois é na paisagem que todas as forças inter-

relacionadas de nossa existência entram em ação.  

 Para o processo de manejo e planejamento da paisagem, o paisagismo 

detém um importante papel ao tentar aliar os princípios de composições plásticas 

aos aspectos funcionais e ambientais de forma harmônica e coerente com o meio 

ambiente vivido. Niemeyer (2005, p.11) expõe tal entendimento, ao tratar o 

paisagismo como um “[...] processo consciente de projetação de espaços livres, a 

partir do momento em que o homem sentiu a imperiosa necessidade de modificar 

o ambiente em que vivia, adaptando-o às conveniências funcionais, estéticas ou 

ambientais”. Esse conceito é reforçado por Barbosa (2010, p.14), quando 

considera que o paisagismo é “a arte de recriar tudo que é belo advindo da 
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natureza, proporcionando paisagens belas e melhor qualidade de vida aos 

indivíduos e à sociedade”.  

Dentro dessa perspectiva, a arquitetura paisagística tenta ordenar todos 

os aspectos, no contexto dos espaços livres, para que as várias funções humanas 

e naturais que se desenvolvem na paisagem sejam atendidas. Assim, a 

arquitetura paisagística consiste em configurar e gerir o mundo físico e os 

sistemas naturais onde vivemos, buscando um equilíbrio entre os dois de forma 

sustentável e visualmente agradável (WARTEMAN, 2010).  

A partir disso, arquitetura paisagística cada vez mais corresponde às 

novas necessidades urbanas e da arquitetura bioclimática, principalmente quando 

considera os aspectos do entorno das edificações e sua inserção no meio, e 

reconhece as particularidades ambientais e culturais da região, bem como o 

cotidiano das pessoas. 

Assim, é crucial que tenhamos a habilidade de chegar a um projeto e a 
uma estratégia inspiradores que reconheceram o caráter único dos locais 
individuais e, ao mesmo tempo, entendam tais lugares como 
pertencentes a sistemas maiores. A arquitetura paisagística está em 
constante evolução para vencer este desafio – ela constrói baseada no 
seu passado, um futuro melhor para todos nós (WARTEMAN, 2010, p. 
15).  
 

Isso faz supor que, reconhecer o caráter do local e suas diversas 

interseções plásticas, subjetivas e funcionais com a paisagem estudada, permitirá 

atuações coerentes com o presente e favoráveis a um futuro mais sustentável 

para a humanidade.  

Entender as diversas relações entre as estruturas arquitetônicas e os 

espaços livres possibilitará respostas importantes para planejar e definir as 

atividades e os equipamentos na paisagem habitada. É papel do arquiteto 

paisagista, reconhecer esses aspectos a fim de direcionar as estratégias 

projetuais de forma coerente com o contexto vivido. Como expõe Warteman 

(2010) abaixo: 

A melhor maneira de um arquiteto entender como um espaço público 
funciona é observa-lo pessoalmente: ver como as pessoas se 
comportam, como desfrutam do espaço e como utilizam o mobiliário 
urbano. Os arquitetos paisagistas projetam os espaços externos onde as 
pessoas vivem, trabalham e descansam, e onde a comunidade se 
encontra  (WARTEMAN, 2010, p. 104). 
 

A partir da compreensão dos aspetos físicos e subjetivos do espaço e dos 

elementos plásticos disponíveis, é possível definir os volumes da paisagem, ou 
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seja, determinar formas geométricas tridimensionais que podem ser ajustadas, 

definidas e especificadas, conforme a dinâmica do projeto. Os espaços podem ser 

reproduzidos por planos do solo, de cobertura e verticais, como exemplificados 

por Waterman (2010) a seguir: 

[...] Isso é mais fácil de visualizar em um espaço interno, como um salão 
com colunas. O piso é o plano do solo; o teto, o plano de cobertura, e as 
paredes e colunas são as verticais. Substitua terra e céu por piso e teto, 
e o conceito pode ser facilmente transferido para um exterior 
(WARTEMAN, 2010, p. 107). 

 

E também por Abbud (2006): 

Há que se planejar o que estará acima de nossas cabeças, como os 
tetos na arquitetura, utilizando-se as copas das árvores, os pergolados, 
os caramanchões, etc. deve-se pensar também no que estará na frente 
de nossos olhos, funcionando mais ou menos como paredes e balizas 
verticais: os arbustos, as árvores, os taludes, as rochas, as dunas, os 
morros, as montanhas, as grandes escadas e muros. Igualmente 
importante na definição espacial será tudo aquilo sob os nossos pés: os 
gramados, os pisos, as pequenas escadas, as rampas, as muretas, as 
superfícies de água, elementos que podem se estender até o horizonte e 
encontrar as montanhas ou o céu (ABBUD, 2006, p. 21). 
 

Nesse sentido, a arquitetura paisagística, em áreas livres públicas ou 

semi-públicas, requer uma metodologia que defina uma resposta projetual que 

atenda plenamente aos interesses dos usuários e que se integre à paisagem 

existente com uma linguagem e escala conveniente. Para isso recomenda-se: 

resgatar a historia, signos ou representações do lugar; propiciar acessibilidade, 

segurança e conciliar atividades conflitantes (carro x pedestre) através de 

mobiliários e equipamentos adequados; incorporar elementos que possam 

valorizar e atender as diversas atividades recreativas, funcionais ou econômicas e 

aproveitar os fatores naturais existentes: água, vegetação, topografia.  

Assim, no projeto paisagístico a modelagem espacial ocorre em diversos 

planos (Figura 5) e dependendo do tratamento dos volumes vegetais e 

construídos, sua percepção terá sensações diferenciadas, incluindo a de beleza. 

Esses planos devem ser interligados em um contexto existente, psicologicamente 

agradáveis e capazes de atender e se adequar ao corpo humano  (WARTEMAN, 

2010).  
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Figura 5: Três planos principais do espaço paisagístico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Mesmo não sendo o único elemento de trabalho do arquiteto paisagista a 

vegetação detém um importante papel estruturador dos espaços, não somente 

pelo seu apelo estético, mas pelos outros serviços e benefícios que oferecem, de 

conforto e equilíbrio ambiental, como foi dito anteriormente. Para isso, a presença 

desse elemento na paisagem não pode ser desconsiderada e, diferentemente dos 

espaços geograficamente precisos e permanentes da arquitetura, a vegetação 

apresenta-se dinâmica e sensível aos aspectos ambientais e de manutenção no 

sítio.  

Tais preocupações convergem com as questões anteriormente expostas 

acerca da sustentabilidade e do uso da vegetação como estratégia da arquitetura 

bioclimática. No âmbito do projeto paisagístico, as especificações dos elementos 

vegetais exigem do arquiteto paisagista um conhecimento botânico complexo, que 

pode ser obtido através da contribuição de outros profissionais, para seleção final 

das espécies vegetais a serem utilizadas, como afirma Abbud (2006): 

Nessa etapa, é aconselhável consultar bibliografia técnica e 
especialistas, como agrônomos e botânicos, sobretudo se o projeto em 
questão for de grande escala. Nem sempre serão encontradas espécies 
que satisfaçam todas as características estipuladas pelo projetista, 
porem, quase sempre existirão aquelas que atendem aos aspectos 
fundamentais desejados (ABBUD, 2006, p. 127). 
 

Além disso, o projeto deve promover o plantio de espécies nativas, dar 

preferencia a soluções estruturais simples e funcionais, evitando recantos 

perigosos e inseguros (NIEMEYER, 2005). Com relação a esses últimos 
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aspectos, a aplicação da vegetação nativa (autóctone) surge como uma resposta 

positiva no cenário paisagístico. As plantas nativas possuem uma maior chance 

de sobreviver em situações de incidência de pragas e moléstias do ambiente, 

além de gerarem menor impacto ambiental consumindo menos água, se adaptam 

melhor ao solo local e necessitam de menores cuidados na manutenção. Sobre 

os benefícios da aplicação da vegetação nativa Buckstrup e Bassuk (1997) 

atestam que: 

[...] ao mesmo tempo em que colabora para a preservação da flora local, 
é capaz de reforçar identidades regionais. Além disso, a inserção de 
plantas nativas com potencial ornamental na cadeia produtiva e sua 
disponibilização para a comercialização representam um diferencial em 
um mercado altamente competitivo, ávido por novidades e com 
tendência a tornar se cada vez mais inclinado a produtos considerados 
de impacto ambiental reduzido (BUCKSTRUP e BASSUK, 1997, p. 02, 
tradução nossa). 
 

Outros aspectos positivos podem ser levantados para aplicação da 

vegetação nativa no paisagismo. São eles: a conservação e uniformização da 

paisagem, o aumento da visibilidade, a importância econômica e, 

consequentemente, o interesse pela preservação e, podendo atrair para as 

cidades animais e insetos que se alimentam dos frutos e flores.  

Devido a seu grande potencial de valorização plástica a vegetação reúne 

diversos elementos e princípios de composição, dente eles: o contraste, 

dominância, equilíbrio, proporção, ritmo, unidade, ênfase, dentre outros e que 

através das suas características intrínsecas (porte, estrutura, folhagem, floração, 

frutificação, caule, raízes) podem evidenciar elementos naturais ou artificiais na 

paisagem.  

A composição vegetal pode seguir estilos diferentes, sendo distribuídas 

em grupos aleatórios ou rigidamente geométricos, caberá ao projetista reconhecer 

possíveis potencialidades ou fragilidades da paisagem e optar através de 

atributos estéticos, funcionais e temporais a inserção dos elementos vegetais.  

Os atributos estéticos evidenciam a “arquitetura da planta”, ou seja, a 

estrutura morfológica do vegetal (dimensões e as disposições) que valoriza a 

composição e gera ritmos e harmonias em determinados padrões e tipologias de 

projeto. O uso das cores e texturas existentes nos elementos vegetais também 

contribui para o planejamento do jardim e podem valorizar diversos espaços em 

momentos diferentes. 
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Quanto aos atributos funcionais, podem ser utilizados como articuladores 

e definidores do espaço exterior; permitem espaços pisotáveis ou não, vedações 

com diferentes níveis de transparência e assumem funções indicativas de lugares, 

caminhamentos e hierarquias espaciais. Ajudam a promover ações preservativas, 

para menor ou maior proteção à radiação solar e através das flores e frutos 

promover sensações visuais distintas com forte apelo emocional. Ao invocarmos 

os atributos temporais, tem-se permissão para estabelecer composições 

volumétricas pela velocidade de crescimento – áreas com maior necessidade de 

sombreamento sugerem plantas com crescimento mais acelerado ou reconhecer 

períodos de floração ou frutificação criando paisagens cromaticamente variadas  

(NIEMEYER, 2005). 

Temos assim que, além das funções como estratégia bioclimática, o uso 

do componente vegetal entra como um suporte a diversos tipos e escalas de 

projetos, podendo ser empregado com objetivos estéticos, climatológicos ou 

preservacionistas; porém sempre merecendo uma compreensão clara das 

especificidades ecológicas da planta e sua relação com os padrões estéticos e 

culturais da paisagem. Assim, pode-se utilizar generosamente o sombreamento 

vegetal, a fim de que as árvores dos jardins, das vias, dos estacionamentos, das 

praças e dos parques se articulem e se prolonguem pelas praias e campos 

(HOLANDA, 1976).  

Barbosa (2010) considera de alta relevância: 

As áreas verdes constituídas pelos jardins dos prédios de apartamentos 
tem a dupla função de melhorar sua visualização estética e promover, 
ainda que em microescala, o equilíbrio ecológico local. [...] Cada área 
verde, ainda que reduzidas proporções, contribui sempre para melhorar 
o ecossistema das grandes cidades, exercendo o importante papel de 
filtros vivos, atenuando os excessos de calor, ar particularizado com 
poeira poluente, níveis de ruído, etc (BARBOSA, 2010, p. 74). 
 

A utilização conjugada dos elementos paisagísticos nas diversas áreas da 

cidade poderá contribuir para o resgate e/ou a manutenção da flora e da fauna 

urbana, a redução do fenômeno “ilha de calor urbano” e à redução da quantidade 

de gases do efeito estufa, além de reduzir os gastos de energia e favorecer a 

sustentabilidade econômica do empreendimento (MOACY e PRADO, 2010). 

A incidência de radiação solar no edifício, principalmente nos horários 

mais quentes do dia, poderá ser minimizada por meio da vegetação ou de 

componentes da própria edificação, como pérgulas, venezianas, brises e outros 
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protetores solares. Já para a aplicação dos elementos vegetais, o projetista deve 

considerar as especificidades do terreno, seu tipo de solo, infraestrutura urbana, 

edificações existentes e a disponibilidade de água. Como foi dito anteriormente, 

orienta-se a inserção dos espécimes vegetais autóctones (nativas da região) com 

a garantia de maior adaptabilidade e menor custo de manutenção. Estudos 

recentes reforçam a importância:  

Do uso da vegetação como dispositivo de sombreamento e gerador de 
umidade pode ser bastante eficiente. A seleção da vegetação adequada 
para sombreamento de uma edificação dependerá da orientação da 
fachada que se deseja sombrear, dos ventos dominantes, da qualidade 
do solo, do espaço disponível no terreno e principalmente da altura e do 
azimute do sol nos períodos de maior radiação solar, que correspondem 
aos dias mais quentes do ano (PIVETTA, 2010, p. 20). 
 

Ainda, nesse sentido:  

Recomenda-se utilizar espécies vegetais nativas, adequadas ao clima 
local e ao uso da edificação, de modo a favorecer a permanência da 
vegetação e evitar danos aos elementos construtivos. Recomenda- se o 
emprego de espécies vegetais exóticas quando verificada sua adaptação 
ao clima (por exemplo, em locais de clima seco, deve-se evitar o uso de 
espécies que demandam muitas regas) (MOACY e PRADO, 2010, p. 
64). 
 

E, nesta mesma linha de pensamento, Paula (2004) expõe que é 

necessário reconhecer o porte e a forma dos elementos vegetais, pois estes iram 

influenciar diretamente na área de sombreamento. Árvores de pequeno e médio 

porte, consoante a época do ano que se deseja sombrear, podem ter uma área de 

sombreamento igual ao de uma árvore de grande porte. Destaque para os 

conceitos de programação matemática, com a finalidade de posicionar as árvores 

e assim, maximizar as condições de bem estar do homem no interior da 

edificação (Figura 6).  

Figura 6: Uso da vegetação como alternativa de sombreamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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A escolha adequada do elemento vegetal pode ainda amenizar possíveis 

danos à infraestrutura pública tais como: vias de pedestre, de veículos, o 

posteamento/fiação e as edificações públicas. Também podem servir como 

barreira contra ventos indesejáveis e, conforme, algumas espécies, proporcionar 

sombreamento no verão; enquanto que no inverno, em regiões mais frias, permitir 

a passagem do sol para a edificação. 

Deve-se identificar a necessidade de sombreamento dos componentes 
da arquitetura e do empreendimento (paredes, janelas, coberturas, locais 
externos para circulação etc.) conforme a localização da construção, 
com respeito à orientação solar e às estratégias passivo mais 
recomendado em relação à zona bioclimática em que se encontra 
localizado o projeto (MOACY e PRADO, 2010, p. 63). 

 

Outro aspecto complementar que a vegetação pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável é o de alimentação de suporte. O plantio de 

espécies com frutos comestíveis e a adoção de áreas para o cultivo de pomares 

caseiros, principalmente em áreas de interesse social que podem reduzir os 

custos da alimentação e diminuir índices de desnutrição. Mascaró e Mascaró 

(2005) complementa ainda que o desempenho acústico da vegetação que pode 

variar de acordo com o entorno, as espécies vegetais, as propriedades de som e 

sua fonte emissora. 

Associar as funções ambientais, principalmente a de sombreamento, às 
nutricionais, melhorará, sem duvida, a comprometida ambiência dos 
bairros pobres da cidade, através da escolha adequada das plantas a 
serem usadas. [...] A escolha das árvores deve ser feita de comum 
acordo com os usuários e a partir de critérios tais como a biodiversidade, 
necessidades ambientais do recinto urbano e das plantas a serem 
usadas, levando em consideração as preferências da população local, 
além das recomendações para a vegetação urbana geral  (MASCARÓ e 
MASCARÓ, 2005, p. 81). 

 

Outras ferramentas também podem auxiliar no desenvolvimento do 

projeto paisagístico. Dentre eles, destacam-se: os pontos focais que servem, 

muitas vezes, como elementos cenográficos ou geográficos variando entre 

esculturas, edificações ou espécies vegetais; os enquadramentos ou 

emolduramentos que possibilitam realçar vistas ou paisagens específicas no 

projeto por meio da vegetação ou elementos construídos (arcos, pórticos, treliças) 

e a implantação de elementos que quebrem a monotonia ou que surpreendam o 

observador através de objetos fora do seu contexto costumeiro (ABBUD, 2006). 
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Os elementos decorativos e utilitários também podem ser aplicados como 

instrumentos de composição no projeto paisagístico. Suas especificações 

projetuais ficarão, por vezes, a cargo dos aspectos de resistência as intempéries 

naturais (sol e chuva) e/ou vandalismo (no caso de áreas urbanas), as restrições 

econômicas e de manutenção, e dos efeitos estéticos desejados. Esses podem 

ser naturais ou artificiais, por naturais temos as pedras, a madeira e a água e os 

artificiais temos os mobiliários, a iluminação e as estruturas arquitetônicas. 

Como na arquitetura, o paisagismo também busca conciliar a noção de 

plasticidade aos aspectos espaciais, construtivos, tecnológicas e culturais do 

lugar. Reconhecer seus diversos conceitos, percepções e instrumentos de 

análises da paisagem fornecem aos projetistas paisagistas instrumentos 

importantes para avaliação e criação de espaços livres. A aplicação de 

metodologias que orientem a inserção da massa vegetal, considerando os 

princípios de composição formal e os aspectos de conforto térmico, aproximará 

uma solução paisagística coerente com as práticas sustentáveis da arquitetura 

bioclimática.  

 

1.3 Projetos de Interesse Comunitário e Social 

 

No processo atual de ocupação urbana, grande parte dos novos 

empreendimentos voltados à habitação de interesse social encontra-se em áreas 

afastadas dos centros das cidades. Em muitos casos, essas novas áreas 

habitacionais não contemplam equipamentos de suporte e quando existem 

funcionam de forma deficitária, dificultando o acesso da população à infraestrutura 

de apoio e não atendendo plenamente as necessidades específicas da 

comunidade local.  

Observa-se, portanto, que a cidade como local destinado à reprodução 

social não oferece condições adequadas de habitabilidade para toda a população, 

principalmente no que diz respeito à infraestrutura, equipamentos públicos e 

sociais. 

Entende-se como infra-estrutura urbana o conjunto de redes e de 
serviços que constituem o suporte para o funcionamento das cidades. As 
redes mais importantes são as de distribuição de água potável, de 
esgotamento sanitário, de energia elétrica, de drenagem e os serviços de 
coleta e tratamento de lixo. O acesso à infra-estrutura é fundamental 
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para viabilizar as atividades econômicas como o comércio, a indústria e 
os escritórios, mas, para a habitação, é condição essencial para 
proporcionar melhor qualidade de vida. Isso torna a existência e a 
qualidade da infra-estrutura um dos itens a serem observados entre 
aqueles que são necessários para garantir o direito constitucional à 
moradia digna. (IPPUR/UFRJ, 2007, p. 54). 

 

Nessa perspectiva, é importante compreender a necessidade de espaços 

coletivos e sociais, como o centro comunitário, que é definido por Bonfim et al 

(2000), como um espaço de práticas e respostas sociais destinadas às pessoas e 

famílias de uma determinada área geográfica, onde se prestam serviços e 

desenvolvem atividades que, de forma articulada, tendem a constituir um polo de 

animação com vista à prevenção de problemas sociais e a definição de um 

projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido.  

No relatório desenvolvido pela Holcim Foundation em 2008, afirma-se que 

um centro comunitário proporciona espaços para pessoas com interesses 

semelhantes, mas que normalmente tem históricos sociais, religiosos e políticos 

diferentes, que vêm para brincar, aprender ou trabalhar em conjunto à satisfação 

pessoal e/ou melhorias da comunidade (Figura 7). 

Figura 7: Centro comunitário como instrumento de consolidação de laços sociais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Segundo Bonfim et al (2000), os espaços comunitários devem ter como 

ponto de partida, três princípios básicos definidos: a proximidade, a flexibilidade, a 

participação que deverá, igualmente, incentivar outras associações para o 

desenvolvimento de outras respostas sociais ou o desempenho de atividades 

complementares que, proporcionem uma resposta adequada às situações locais. 

Atividades conduzidas pelo Centro Comunitário incluem coleta de lixo e 
reciclagem, adubagem, cultivo de vegetais e frutas orgânicas, cultivo de 
árvores, um programa de comida para as famílias pobres, artesanato 
local, programas educacionais, criação de empregos, paisagismo, tours 
locais guiados, programas de juventude, capacitação, workshops 
ambientais, e cursos em reciclagem, leitura e jardinagem de frutas e 
vegetais. (HOLCIM FOUNDATION, 2008, p. 24, tradução nossa) 
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Em geral, os espaços comunitários construídos estão classificados em 

edifícios públicos de uso institucional, cultural e educacional e pretendem atender 

a população que ali vive, seja essa da região, bairro ou município (BONFIM et al, 

2000). Ainda expõe que o centro comunitário poderá ser um instrumento de 

consolidação e criação de laços sociais, possibilitando novas formas de viver e 

estar, garantindo assim boas práticas de cidadania.  

O centro comunitário é constituído por um conjunto de espaços 
multifuncionais articulados entre si, concentrados ou não num mesmo 
edifício, rentabilizando espaços já existentes, abertos à comunidade e 
onde se possam desenvolver, entre outras, as seguintes atividades 
específicas, que se consideram nucleares: de informação e de animação 
sócio-cultural (BONFIM et al, 2000, p.16). 

 
Wells-Thorpe (1985) complementa:   

Muitas vezes, estes centros são planejados como parte de grupos de 
edificações maiores, que incluem equipamentos comerciais, sanitários, 
educacionais e religiosos. De um modo geral, cada centro deve fornecer 
espaços para algumas das seguintes atividades, se não todas: sociais, 
recreativas, físicas e culturais (WELLS-THORPE, 1985, p. 245, tradução 
nossa). 
 

Wells-Thorpe (1985) ainda observa que deve-se incentivar o uso 

espontâneo dos centros, como um espaço que reúne os prazeres das reuniões 

casuais, com uma atmosfera descontraída. Essencial um bom acesso para 

pedestres e aos diversos meios de transporte (carros, motos, bicicletas e afins). O 

local deve ser suficientemente grande, se possível, de forma a incluir uma área 

para atividades ao ar livre (atividades esportivas, festas beneficentes, dentre 

outros). Os principais espaços devem estar integrados para permitir diversificadas 

funções, entretanto, é preciso ter controle sobre quais atividades serão 

desenvolvidas, considerando aspectos acústicos e de segurança.  

Em razão do caráter predominantemente público, o edifício comunitário 

encontra desafios de gestão e manutenção ao longo de sua existência o que 

acarreta perdas em seus aspectos físicos e funcionais. Observa-se a 

desconsideração dos princípios norteadores da arquitetura bioclimática em seus 

projetos ocasionando, frequentemente, pouca utilização desses espaços. 

Diante das dificuldades de acesso a uma literatura acadêmica que explore 

conceitos e aspectos arquitetônicos de projetos de interesse comunitário e social, 

foram escolhidos estudos de referência que abordam esse tema e suas relações 

com o programa arquitetônico, os materiais empregados, complementados por 
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projetos que adotaram as práticas de sustentabilidade, uso da vegetação como 

suporte para o conforto térmico e experiência sensorial. Enfim, que se coadunem 

com os conceitos e boas práticas da arquitetura bioclimática e paisagística, 

anteriormente relacionadas. 

Os estudos de referência têm como objetivo embasar o projetista com o 

tema e o programa arquitetônico a ser trabalhado, como também conhecer 

algumas soluções existentes, dentre os aspectos formais e construtivos adotados. 

Para tanto, devem ser selecionados projetos com temas similares que 

apresentem boas práticas projetuais e vasta existência de dados, plantas e 

especificações do projeto à compreensão plena das práticas do projeto em estudo 

(ODEBRECHT, 2006). 

Dessa forma, foram selecionados os seguintes projetos arquitetônicos 

para análise e compreensão projetual: o centro comunitário na cidade do Rio de 

Janeiro, bairro de Santa Cruz, centro cultural de eventos e exposições em Paraty-

RJ, centro comunitário da cidade do Cabo – África do Sul e um complexo 

Hoteleiro Ecossustentável em Campinas-SP. Os mesmos são frutos de concurso 

e adotaram estratégias sustentáveis nos discursos e soluções projetuais, dentre 

elas, uso da ventilação, iluminação natural, aplicação de sistemas construtivos 

com menor impacto ambiental e adoção de aspectos paisagísticos na edificação e 

entorno.  

1.3.1 Centro Comunitário no Bairro De Santa Cruz – RJ 

Anteprojeto de um centro comunitário para mulheres e jovens, 

desenvolvido para o bairro de Santa Cruz situado na cidade do Rio de Janeiro. O 

equipamento deveria ser utilizado como parte da infra-estrutura para o “Homeless 

World Cup 2014”, e após evento destinado à comunidade local. 

Quadro 1: Informações técnicas gerais do projeto no bairro de Santa Cruz - RJ 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Centro Comunitário Sustentável 

PÚBLICO ALVO: Mulheres e Jovens da comunidade Santa Cruz no RJ. 

PROJETISTA: Escritório de Arquitetura CAMPOS ANO: 2010 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Figura 8: Perspectiva digital do centro comunitário 

 

 
Fonte: Escritório de Arquitetura CAMPOS (2010) 

 

O ponto de partida para o projeto foi determinado pelas práticas 

esportivas da comunidade, em especial o futebol, responsável pelo conceito 

principal. Outros aspectos observados para o espaço foram as relações de fluxos 

e circulações existentes no sítio, aliado aos aspectos climáticos locais para 

conceber estratégias arquitetônicas e urbanísticas do projeto comunitário. 

 Para locação da edificação e equipamentos esportivos, foram levados em 

consideração aspectos ambientais que favorecessem e aproveitassem a 

ventilação cruzada como também a iluminação natural. 

 

Figura 9 : Planta de implantação 

 
Fonte: Escritório de Arquitetura CAMPOS (2010) 

 

Na Figura 10, observa-se que o sistema de "bolsão de ar" que foi adotado 

para que se pudessem garantir temperaturas confortáveis mesmo nos períodos 

mais quentes do ano. O telhado e os espaços interiores do edifício foram 

instalados como elementos independentes,  para permitir assim, maior ventilação. 
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A orientação e inclinação da cobertura cria um “bolsão de ar” que possibilita o 

resfriamento do mesmo, além de permitir que a iluminação anual indireta seja 

controlada no espaço construído. 

Assim, a locação da cobertura, sua inclinação e orientação, além das 

aberturas e circulações cruzadas foram essenciais para garantir o uso otimizado 

na ventilação e iluminação naturais.  

Figura 10: Simulações de vento e luz natural na edificação 

 
Fonte: Escritório de Arquitetura CAMPOS (2010) 

 

A edificação central tem um papel simbólico de pórtico, e também orienta 

as circulações cobertas e recebe diversas atividades. O sistema estrutural 

empregado apresenta materiais próprios da região e adota tecnologias de fácil 

manutenção, favorecendo a participação da comunidade (Figura 11 – a). 

Sistemas como o cobogó e gibão foram racionalmente combinados para 

determinar um baixo custo de manutenção e permitir um sistema flexível de 

construção (Figura 11). Em detrimento aos sistemas construtivos escolhidos e a 

forma como foram empregados, a solução formal apresenta uma “verdade 

estrutural” em sua composição. 

Figura 11 : (a) Equipamentos para integração social. (b) O uso de cobogós e gibão na 
edificação. 

  
Fonte: Escritório de Arquitetura CAMPOS (2010) 

A escolha deste estudo se justifica por apresentar aspectos da arquitetura 

bioclimática, enriquecendo as estratégias visando o uso da ventilação e 

(a) (b) 
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iluminação natural, e por considerar materiais e técnicas construtivas de baixo 

custo e de fácil manutenção à comunidade. 

1.3.2 Centro Cultural de Eventos e Exposições,  Paraty – RJ 

 

Projeto apresentado para o concurso Cultural de Eventos e Exposições – 

Cabo Frio, Nova Friburgo e Paraty (Figura 12), recebeu menção honrosa pela 

comissão julgadora. 

Quadro 2: Informações técnicas gerais do projeto em Paraty – RJ 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Centro Cultural de Eventos e Exposições 

PÚBLICO ALVO: Comunidades do Município Paraty – Rio de Janeiro. 

PROJETISTA: Filipe Gebrim Doria 
ANO: 2014 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
 
 

Figura 12: Perspectiva digital do edifício do Centro Cultural 

 
Fonte: DORIA (2014) 

 

 O projeto teve como condicionantes iniciais a configuração urbana da 

cidade, a escala das construções e os aspectos naturais do terreno existente. 

Para concebê-lo, foi desenvolvido um único edifício que conjuga diversos espaços 

edificados e ajardinados, totalizando 6.000m² com malha modular de 5x5 m² 

concretizada por um conjunto de vigas e pilares de madeira, conforme figuras 

ilustrativas a seguir:  
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Figura 13 : (a) Trecho das áreas ajardinadas na edificação. 

(b) Zoneamento dos espaços internos. (c) Planta baixa do Centro Cultural 

 

 

 
Fonte: DORIA (2014) 

(a) 

(b) 

(c) 
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Os espaços internos foram organizados seguindo uma lógica rígida de 

distribuição modular e funcional. Com finalidade de dialogar com áreas 

ajardinadas que permeiam todo o edifício, dando a edificação um caráter 

acolhedor e enfatizando os aspectos paisagísticos como importante elemento 

condutor do projeto aos elementos naturais locais, seja na inserção dos vegetais 

típicos do local, seja no uso dos espelhos d’água.  

Foram estabelecidas aberturas em vidro e pérgolas em madeira com intuito 

de facilitar a passagem e filtragem da luz natural no interior da edificação criando, 

desta maneira, uma relação mais direta entre espaço externo e interno. O pé 

direito de 4,50 m acompanha a escala das edificações existentes, respeitando 

aspectos climáticos bem como o gabarito do entorno. 

 

Figura 14: (a) Circulações com pérgolas. (b) Jardineiras internas 

  
Fonte: DORIA (2014) 

O salão multiuso e o auditório apresentam as maiores áreas cobertas em 

relação ao exterior. O espaço multiuso, possibilita uma restruturação 

espacial, contando com aspectos de flexibilidade, servindo a todo tipo de 

atividade. As áreas de serviço e apoio como depósitos, cozinhas, banheiros, 

administração, camarins, entre outros, estão voltados para lateral do edifício 

enquanto as salas de reunião, café e restaurante usufruem do contato com o 

exterior, humanizando-o. 

A exploração de diversos aspectos paisagísticos na concepção do projeto 

(características do entorno, uso dos espelhos d’água e da vegetação local) 

complementa os espaços de vivência e múltiplo uso de forma integrada e flexível, 

o que poderá contribuir às futuras decisões projetuais do trabalho em foco. 

(a) (b) 
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1.3.3 Centro Comunitário na Cidade do Cabo – África do Sul 

Projeto desenvolvido por organização não governamental – ONG Tsoga 

com o objetivo de ajudar a comunidade de Samora Machel, localizada na cidade 

do Cabo na África do Sul.  

A comunidade apresentava infraestrutura local precária com alto índice de 

analfabetismo, desempregados e de enfermos diagnosticados tuberculosos e 

aidéticos. Por isso, foi solicitada à prefeitura um centro de educação ambiental 

voltado para capacitação e requalificação socioambiental da comunidade local. 

 

Quadro 3: Informações técnicas gerais do projeto cidade do Cabo – África do Sul 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Tsoga Environmental Resource Center 

PÚBLICO ALVO: Comunidade Samora Machel – Cidade do Cabo, África do Sul. 

PROJETISTA: Alastair Francis Rendall ANO: 2005 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

O edifício está enquadrado num terreno plano com área de 900,00m² 

(Figura 15) composto por quatro volumes principais. Sendo três dos volumes 

dispostos em forma de “L” que variam em altura de acordo com a formação da 

área.  

Figura 15: Croqui de implantação do centro comunitário 

 
Fonte: HOLCIM FOUNDATION e editada pelo autor (2015) 
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O cerne do projeto sustenta-se no atendimento às demandas locais como 

também o respeito aos princípios da arquitetura sustentável. As atividades 

conduzidas no Centro incluíam coleta e reciclagem de resíduos, compostagem, 

horta orgânica, programa alimentício a famílias desfavorecidas, venda de 

artesanato local, programas educacionais, entre outros. Além de disponibilizar 

espaços às reuniões para aproximadamente 200 voluntários que ajudam nos 

jardins da comunidade e coletar lixo doméstico para reciclagem.  

O projeto inclui praça, entrada coberta, foyer, cozinha, hall,  passarela ao 

ar livre, áreas de armazenamento para captação d’água, pátio, horta, além de 

banheiros masculino e feminino acessíveis, escritório open plan (uma sala grande 

com várias cabines/mesas de escritório), recepção, escritório, espaço para 

reciclagem coberto e aberto, estacionamento e pergolado. As Figura 16 Figura 17, 

a seguir, demonstram detalhes construtivos e ambientes do centro comunitário. 

Figura 16: Croqui da planta baixa do centro comunitário 

 

 
Fonte: HOLCIM FOUNDATION e editada pelo autor (2015) 
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Figura 17: (a) Perspectiva interna do salão. (b) Uso do teto jardim 

  
Fonte: HOLCIM FOUNDATION (2008) 

 
O sistema construtivo procurou minimizar a emissão de CO2 e a 

conservação da energia utilizando resíduos como materiais de construção (tijolo, 

ferro velho, folhas de coberturas metálicas descartadas, azulejos de cerâmica, 

pedra, areia e solo) e o uso variado dos materiais locais renováveis como a 

madeira, terra e vegetal (Figura 18).  

 

Figura 18: Croquis representando o material empregado na construção 

 

Fonte: HOLCIM FOUNDATION e editada pelo autor (2015) 

(a) (b) 
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Esse projeto torna-se importante referência para o trabalho em foco, pois 

incorpora arquitetura vernacular com o uso de materiais menos agressivos ao 

meio ambiente e os elementos vegetais (árvores frutíferas e hortas) como 

complementação das atividades econômicas, de conforto ambiental e identidade 

local. A fim de complementar outros aspectos, o programa arquitetônico 

apresenta-se diversificado e adaptável ao contexto local, que servirá de base para 

o projeto aqui proposto. 

1.3.4 Complexo Hoteleiro Ecossustentável de Alto Padrão em Campinas – SP 

A empresa Aliah Consultoria e Projetos em Sustentabilidade S/C Ltda 

organizou concurso para um Complexo Hoteleiro Ecossustentável de alto padrão 

para a região de Campinas – SP. O edifício deveria ser planejado, construído e 

operado sob os critérios de sustentabilidade e atender, inicialmente, a demanda 

gerada pelo campeonato Mundial de futebol de 2014. 

 

Quadro 4: Informações técnicas gerais do projeto em Campinas - SP 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Projeto de um Complexo Hoteleiro Ecossustentável 

PÚBLICO ALVO: Demanda gerada pelo Campeonato Mundial de Futebol (2014) 
realizado em Campinas – SP. 

PROJETISTA: Arkiz + Hiperstudio ANO: 2012 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

  
Com aproximadamente 5.000m² a 6.000m² de área edificada, o projeto 

apresenta cem (100) unidades habitacionais no prédio central e oito (08) bangalôs 

distribuídos ao longo do terreno (Figura 19). O programa arquitetônico 

apresentado contempla: área de exposição, anfiteatro, área administrativa, 

escritórios, centro de convenções e exposições além de salas de reunião, cinema, 

restaurantes, bares, recepção. Contando ainda, com um centro esportivo e de 

lazer com parque aquático, quadras poliesportivas, campo de futebol, quadras de 

tênis, área de fitness e SPA.  
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Figura 19: Implantação do hotel ecossustentável 

 
Fonte: Arkiz + Hiperstudio (2012) 

 

O partido arquitetônico adotado pelo projeto incorpora os princípios da 

arquitetura sustentável e paisagística com o propósito de propor o edifício como 

espaço de reaproximação entre homem e meio ambiente, tendo a paisagem como 

protagonista do projeto adotando uma linguagem arquitetônica coerente com 

vários aspectos de sustentabilidade. Assim, à escolha do lugar possibilitou a 

análise de aspectos: (a) visuais em relação ao entorno; (b) preocupação em 

explorar melhor orientação solar e ventilação; (c) minimizar o impacto e 

movimentação de terra; (d) manter permeabilidade visual, (e) utilização da praça 

para promover o convívio, contemplação da paisagem bem como marco visual 

(Figura 20). 

 

Figura 20: Praça mirante 

 
Fonte: Arkiz + Hiperstudio (2012) 
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O projeto observou e desenvolveu diversos estudos sobre o desempenho 

ambiental para o terreno (F), adotando técnicas de ventilação passiva, iluminação 

natural, o reuso das águas pluviais e dos elementos vegetais como suporte com a 

finalidade de minimização a radiação solar direta através de painéis verticais e 

teto jardim (Figura 22).  

Figura 21: Estudos de desempenho ambiental 

 

Fonte: Arkiz + Hiperstudio (2012) 

Figura 22: (a) Pátio aberto do salão. (b) Uso do teto jardim 

  

Fonte: Arkiz + Hiperstudio (2012) 

 

O sistema construtivo (Figura 23), por ser considerado mais adequado, 

empregou vigas, pilares em concreto e travamentos metálicos para a estrutura da 

edificação. Nos planos verticais foram utilizadas divisórias em madeira 

minerilizada, portas em madeira de reflorestamento. Nos acabamentos privilegiou-

se o forro com fibra mineral e piso em bambu, paredes pintadas com tinta natural 

(a) (b) 
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à base de água. Já o projeto luminotécnico se escolheu lâmpadas de baixo 

consumo com tubulação hidráulica de plástico atóxico (sem PVC) e reciclável.  

Figura 23: Sistemas construtivos e materiais de acabamento 

 
Fonte: Arkiz + Hiperstudio e alterado pelo autor (2015) 

 

Justifica-se a escolha desse estudo se não só pela adoção de sistemas e 

estruturas mais sustentáveis, mas, principalmente, por adotar aspectos da 

paisagem como elemento norteador do projeto.  Desde sua implantação, criação 

dos pátios, mirantes, espaços abertos de convívio e lazer, bem como a introdução 

de elementos de apoio (painéis metálicos verticais) para suporte da vegetação 

que, sem dúvida contribuem para o bem estar e melhor qualidade de vida aos 

usuários. 
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2 CAMINHOS PARA TOMADA DE DECISÕES 

 

Frequentemente, no processo projetual, o arquiteto se depara com 

diversos aspectos técnicos, econômicos e simbólicos que irão condicioná-lo a 

uma tomada de decisão. Esse caminho nem sempre acompanha um sentido 

racional e poderá sofrer novas interferências ao longo de todo o processo, como 

exemplo, experiências vividas e o momento em que se realiza o projeto. 

Apropriando-se desses conhecimentos, devem ser explorados a seguir os 

aspectos do lugar, históricos e morfológicos, condicionantes legais, análises de 

conforto e atividades sociais da comunidade na tentativa de adotar um partido 

coerente com o contexto local e os princípios da sustentabilidade. 

 

2.1 O Lugar  

 

Desde sua fundação até o início do século XIX, a cidade de Natal não 

apresentava significativas transformações urbanas. Apenas na primeira metade 

do século seguinte, com a elaboração de alguns planos urbanísticos e, 

posteriormente, com a instalação da base aérea americana em Parnamirim/RN no 

período da 2ª Grande Guerra Mundial, decorreriam ações que possibilitariam 

planejar e executar novas o obras de infraestrutura na capital (SILVA, 2003). 

Entre as décadas de 1950 e 1970, intensificou-se a produção industrial na 

capital, assim como os fluxos migratórios de parte da população rural, devido aos 

intensos períodos de estiagem no interior do estado, fazendo aumentar as 

demandas por habitações e determinando novas linhas de expansão na cidade. 

Como resposta, os órgãos governamentais lançaram, ao longo dos anos, vários 

planos de habitação que atendiam as diversas classes socioeconômicas e que 

configuraram fortemente as novas ocupações urbanas (SOUZA, 2001). 

Neste contexto, a região que atualmente conhecemos como Zona Norte 

de Natal (Figura 24), até a segunda metade do século XX apresentava 

características predominantemente rurais e era composta por apenas dois 

núcleos populacionais: Igapó e Redinha. Exceto estes povoados, o restante da 

localidade era ocupado por granjas, fazendas e pequenos sítios.  Somente com a 

criação do município de Extremoz, em 1963, a Região Administrativa (RA) Norte 



40 

 

foi delimitada e integrada como área urbana do território natalense, passando a 

ser composta pelos bairros de Igapó, Lagoa Azul, Nossa Senhora da 

Apresentação, Pajuçara, Potengi, Redinha e Salinas (SILVA, 2003).  

 

Figura 24: Mapa esquemático das áreas administrativas de Natal – RN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da SEMURB (2015). 

 

 

O Bairro de Lagoa Azul, área em estudo neste trabalho, apresenta 

grandes dimensões geográficas se comparado a outros bairros da cidadeFigura 

25). Estimado em 1.299,90 ha, limita-se ao Norte com o Município de Extremoz; 

ao Sul com os bairros de Pajuçara e Potengi; ao Leste com o Município de 

Extremoz e o bairro de Pajuçara; e, ao Oeste, com e o bairro de Nossa Senhora 

da Apresentação e o Município de São Gonçalo do Amarante; conforme Lei n° 

4.328, de 05 de abril de 1993 (CAPISTRANO, COSTA, et al., 2013). 

  
 
 
 
 

 

http://www.wikiwand.com/pt/Igap%C3%B3
http://www.wikiwand.com/pt/Lagoa_Azul_%28Natal%29
http://www.wikiwand.com/pt/Nossa_Senhora_da_Apresenta%C3%A7%C3%A3o_%28bairro_de_Natal%29
http://www.wikiwand.com/pt/Nossa_Senhora_da_Apresenta%C3%A7%C3%A3o_%28bairro_de_Natal%29
http://www.wikiwand.com/pt/Paju%C3%A7ara_%28Natal%29
http://www.wikiwand.com/pt/Potengi_%28Natal%29
http://www.wikiwand.com/pt/Redinha_%28Natal%29
http://www.wikiwand.com/pt/Salinas_%28Natal%29
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Figura 25: Limites e equipamentos urbanos do bairro de Lagoa Azul 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da SEMURB (2015). 

 

Segundo o Plano Diretor de Natal (Lei complementar nº 082, PDN/2007), 

o bairro também está compreendido na Zona de Adensamento Básico, sendo 

parte dela locada na Zona de Proteção Ambiental – 9 (ZPA – 9)1
 que atualmente 

está em processo de regulamentação, recobre um complexo de rios, lagoas e 

dunas. A ocupação da área foi intensificada a partir da década de 1980, através 

da construção dos conjuntos habitacionais: Nova Natal (1982), Gramoré (1983) e 

posteriormente o Cidade Praia e Eldorado. Em 1993, esses diversos conjuntos e 

                                                

1
A zona de proteção ambiental 9 (ZPA 9) se constitui em importante instrumento de proteção do 

patrimônio natalense, visando, segundo o Plano Diretor de Natal – PDN/2007 (Lei complementar 
n° 082, de 21 de junho de 2007, artigo 17), “ proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 
ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos 
e científicos” do município (RIO GRANDE DO NORTE, 2012)  
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loteamentos – equivocadamente confundidos como bairros – incluindo a 

comunidade do Gramorezinho, foram legalizados. Entre os diversos conjuntos 

habitacionais e comunidades que o bairro apresenta, destaca-se aqui o Gramoré 

e o Gramorezinho, por apresentar as potencialidades ambientais e sociais que se 

pretende trabalhar.  

 

Figura 26: Conjunto Gramoré em 09 de março de 1983 

 
Fonte: CAPISTRANO, COSTA, et al. (2013) 

 

Executado pela Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do 

Norte (COHAB-RN), o Conjunto Gramoré recebeu diversas famílias, geralmente 

compostas de 03 a 10 membros, e oriundas de regiões diversas e partes da 

cidade. Nos primeiros anos da ocupação, desafios foram vividos pelos moradores 

– debilidade do sistema de transporte público, a ausência de escolas e postos de 

saúde, iluminação pública, falta de saneamento básico e a violência urbana 

resultado da ausência de políticas públicas que contemplem o cotidiano das 

pessoas (CAPISTRANO et al., 2013).   

Como forma de amenizar tais problemas, os moradores desenvolveram 

relações entre si e com o lugar, criando estruturas independentes de apoio 

(comércio interno) e fortalecendo as lideranças comunitárias. Para tanto, contou 

com o respaldo de conselhos comunitários, que objetivavam encontrar meios de 

sanar os problemas enfrentados pela comunidade.  

[...] O processo de desenvolvimento dos conjuntos Nova Natal e 
Gramoré confunde-se com a consolidação do bairro de Lagoa Azul. 
Trata-se de um conjunto de ações que fizeram com que o bairro pudesse 
surgir crescer, superar alguns dos seus problemas mais comuns, como é 
o caso das distâncias em relação ao centro da cidade. Estas ações 
proporcionaram o crescimento interno do bairro, sobretudo no âmbito 
econômico. (CAPISTRANO et al., 2013, p. 82) 
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Portanto, essas ações contribuíram, não só, para o fortalecimento das 

atividades econômicas, mas também para o sentimento de pertencimento local. 

Dentro desse conjunto, destaca-se a comunidade dos Sítios de Gramorezinho, 

que por apresentar vastos recursos hídricos (lagoas e rios) e solo fértil, é dotada 

de um grande potencial agrícola. Essa região apresenta pequenas plantações e a 

criação de animais que suprem as necessidades dos moradores e estimulam as 

atividades econômicas vinculadas à agricultura familiar.  

 

Figura 27: Produção agrícola e vista parcial da Lagoa Azul no Gramorezinho 

 
Fonte: Acervo do autor (2016) 

 
Localizada na região limítrofe entre Natal e Extremoz, Gramorezinho 

encontra-se na Mancha de Interesse Social (MIS).  Essa comunidade é formada 

por mais de 120 famílias, que vivem principalmente de horticultura e têm 

produções agrícolas distribuídas em diversos trechos ao longo da ZPA – 09, 

compreendidas entre os municípios de Extremoz e São Gonçalo do Amarante.  

Além de atenderem a própria subsistência, elas se mantêm através do trabalho 

informal do cultivo e da comercialização realizada nas feiras livres da cidade, bem 

como nas mercearias e supermercados da grande Natal (CAPISTRANO et al, 

2013). 

Essa prática tornou-se um forte elemento de identidade para os 

moradores do Gramorezinho, contribuindo, porém, de forma impactante no 
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processo de degradação ambiental da área. Com práticas agrícolas baseadas no 

uso de agrotóxicos e adubos químicos, compromete sobremaneira a cobertura 

vegetal nativa, a qualidade do solo e das águas. 

A união do adubo com o agrotóxico, segundo os moradores resultava na 
aceleração da produção. Em contrapartida, a comunidade começou a 
sofrer os efeitos de seu uso. As lagoas foram contaminadas e 
consequentemente, atingiram os moradores e agricultores da região que 
utilizavam/utilizam os corpos hídricos para subsistência e lazer 
(CAPISTRANO et al, 2013, p.43). 

Em 2012, a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente (MP/RN), juntamente 

com a Associação de Amigos Moradores do Sítio Guamoré e adjacências, 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN (EMATER-RN) e do 

Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas do Rio Grande do Norte 

(SEBRAE-RN), desenvolveram um projeto intitulado “Amigo Verde – 

Gramorezinho” com o objetivo precípuo de substituir as práticas atuais de 

produção agrícola pelo cultivo orgânico, estabelecendo assim, uma atividade que 

respeite as características naturais e promova a geração de renda para a 

comunidade, de maneira saudável. 

2.1.1 Projeto Social em andamento 

O projeto pretende atender diretamente 120 famílias – cerca de 500 

pessoas e por sua abrangência ambiental, indiretamente toda população de Natal. 

Na primeira etapa, apenas onze agricultores receberam do Ministério da 

Agricultura a “Declaração De Produção Orgânica” que atesta as práticas 

agroecológicas, isto é, sustentável e com efeitos positivos à natureza. O programa 

ainda incentiva a comercialização dos produtos através de feirinhas abertas ao 

público, intituladas – “Feirinhas de Hortaliças Orgânicas do Projeto Amigo Verde 

Gramorezinho” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014).  

 

 

 

 

 

 

(b) 

(b) 
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Figura 28: (a) Cartaz digital promovendo a feirinha orgânica. 

(b) Atual sede da associação no clube  “socyet ouro verde” 

  
Fonte: Portal Do Ministério Público Fonte: Acervo do autor (2015) 

 

As reuniões dos associados acontecem semanalmente no espaço “Socyet 

Ouro Verde” situado na Av. Moema Tinoco da Cunha Lima, n° 4163 Lagoa Azul – 

Natal/RN com a preocupação de debater temas diversos, desde questões 

administrativas e financeiras, bem como as programações de treinamentos com 

os colaboradores. Em conversa com os diretores da associação, percebe-se que 

o espaço apresenta diversos inconvenientes: (a) falta de espaço para o 

beneficiamento dos produtos orgânicos; (b) estacionamento privativo para o 

veículo da associação e (c) falta de autonomia nos dias em que o espaço é 

alugado para festas e/ou eventos esportivos.  

Hoje, o projeto busca reformular novas parcerias para fortalecer não 

só as atividades comerciais, através de capacitações, como também, o 

financiamento para a construção de uma sede própria dos associados. 

2.1.2 Área de Intervenção do Projeto e seu Entorno 

O desenvolvimento sustentável considera, respeita e projeta ambientes 

seguros e saudáveis, preservando os recursos naturais e minimizando os 

impactos negativos causados pela ocupação humana. Assim, o uso e ocupação 

do solo, nos novos empreendimentos, devem sempre seguir critérios 

sustentáveis, a fim de garantir menor demanda a infraestrutura urbana ou, em se 

tratando de áreas de expansão, o potencial ecológico da região (ASBEA, 2012). 

(a) 
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A existência de infraestrutura básica, serviços, equipamentos 

comunitários e comércio próximo às áreas habitacionais, proporcionam melhor 

qualidade de vida aos moradores e auxiliam na fixação da população na área. 

Assim como a presença de transporte público, comércio e serviços com distâncias 

razoáveis estabelecem condições à redução dos impactos relacionados ao uso de 

transporte individual, consumo e emissões de gases, ruídos e congestionamentos 

a eles associados, que impactam a saúde humana e dos ecossistemas (MOACY 

et al, 2010, p.42). 

Associando essa visão aos aspectos expostos acima, se sugere evitar 

regiões ecologicamente sensíveis e a adoção de soluções mais compactas ou 

com menor potencial de interferência no local de inserção, além de avaliar os 

aspectos que interferem na infraestrutura, transporte e qualidade de vida da 

comunidade. Por isso, quaisquer novos edifícios devem se relacionar 

positivamente com o ambiente construído existente, ajustar-se ao entorno e às 

necessidades locais, buscando uma adequação aos usos previstos.  

A escolha da área deve considerar as relações entre o empreendimento 
e seu entorno, de modo que seja possível avaliar os impactos positivos 
da vizinhança sobre o empreendimento, visando à segurança, à saúde e 
ao bem-estar de seus moradores (MOACY et al, 2010, p.42). 

Para a escolha do terreno, foram estabelecidos critérios socioeconômicos 

e ambientais favoráveis à implantação do centro comunitário, e que também 

permitissem a inserção de práticas sustentáveis ao projeto, que atendessem as 

demandas existentes – Associação dos Produtores Amigo Verde Gramorezinho. 

Outrossim, para que fosse possível a utilização do forte potencial cênico 

paisagístico da região. Daí também, a necessidade de se desenvolver estudos 

morfológicos, como também de infraestrutura básica, serviços e equipamentos 

comunitários mais relevantes no raio de influência direta que se estende até 

650,00 m. A análise possibilitou avaliar os impactos da vizinhança em relação ao 

empreendimento, segurança, saúde e ao bem-estar de seus moradores e 

usuários. 

O terreno escolhido para a inserção do projeto apresenta uma área de 

aproximadamente 7.380,83m², estando localizado numa região de predomínio 

residencial no conjunto Gramoré (Figura 29). O principal acesso à área é 

realizado através da Av. Moema Tinoco, próximo à zona de proteção ambiental – 
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ZPA 09 e de algumas glebas de produção agrícola integradas ao município da 

grande Natal-RN. 

Observa-se que a Av. Moema Tinoco é o principal eixo viário do bairro, 

desde o limite sul, iniciando-se na Av. João Medeiros Filho e prolongando-se até a 

BR-101. Atualmente, o sistema viário do bairro encontra-se em processo de 

reestruturação – construção/ampliação, por ser considerada uma importante via 

de acesso ao aeroporto internacional Aluízio Alves em São Gonçalo do 

Amarante/RN. 

Figura 29: Situação do terreno em estudo, localizado no bairro Lagoa Azul 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

A fim de maior entendimento dos diversos elementos urbanos e naturais 

que interferem nas relações do usuário com o terreno, desenvolveu-se um mapa 

de localização do empreendimento e entorno imediato, de modo a caracterizar 

fatores considerados relacionados à qualidade de vida dos usuários e moradores. 

A seguir, os mapas e análises apresentados pretendem identificar os serviços e 

equipamentos mais relevantes, assim como as paradas de transporte público 

disponível no entorno, a topografia e a vegetação predominante no terreno com 

raio de influência que vai de 200,00 m a 650,00 m, admitida a partir do centro 

geométrico do terreno do empreendimento (Figura 30).  
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Figura 30: Área de influência do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Através de análises tipológicas, mapas e visitas in loco, verifica-se 

predominância do uso residencial na área de influência num raio de até 200 m, 

em sua grande maioria, ocupação geminada e sem recuo frontal, o que as tornam 

vulneráveis aos impactos de ruídos sonoros urbanos, comprometendo a 

permeabilidade do solo e o visual da área. 

Observa-se ainda, nas áreas de influencia 350,00 m de raio, a presença 

de diversos equipamentos urbanos que reforçam a importância da implementação 

de um edifício de uso comunitário. Na Av. Moema Tinoco – principal via de 

acesso ao bairro e rota de transporte para escoamento da produção agrícola 
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atual, existem equipamentos de esporte (quadra abertas e campos de futebol) e 

um terminal de transporte público com fácil acesso ao terreno em estudo, 

possibilitando atrativos recreativos e a mobilidade urbana.  

Por fim, na área de influência com raio de 650,00 m destacam-se os 

equipamentos de saúde – UPA Unidade de Pronto Atendimento; educação – 

Escola Estadual Professora Zila Mamede e o centro comunitário Pajuçara, todos 

com distancias confortáveis para o deslocamento a pé e que podem estabelecer 

relações sociais, proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores, 

estreitar laços sociais com as comunidades vizinhas. 

Figura 31: Mapa de uso do solo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Percebe-se ainda, alto índice de ocupação nos lotes do entorno 

(edificações com afastamentos reduzidos ou inexistentes), que favorecem a 

diminuição da permeabilidade no tecido urbano local.  

Observa-se ainda que, a presença de áreas livres vegetadas, 

principalmente na porção oeste do terreno e no próprio lote, com o predomínio de 

edificações com apenas um pavimento, garantem uma constante ventilação 

natural no terreno e entorno, proporcionado pela diferença de adensamento entre 

as áreas ocupadas e livres (Figura 32). 
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Figura 32: Mapa de gabarito 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Por seu caráter local, as ruas apresentam baixa permeabilidade, com 

dimensionamento reduzido em relação às principais vias de tráfego, 

proporcionando baixa velocidade e fluxo reduzido de veículos (Figura 33). 

Figura 33: Mapa com a classificação das vias no entorno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Por fim, observa-se que mesmo com algumas restrições legais (área inserida da 

Mancha de Interesse Social – MIS) e de barreiras arquitetônicas (passeios 

públicos sem acessibilidade), o terreno apresenta potenciais positivos para 

receber uma edificação de caráter social integrador, gerando um polo de 

atividades voltadas para comunidade e produtores agrícolas da região. 

2.2 Condicionantes Legais e Normativos 

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana, da segurança e bem-estar dos cidadãos, como também o equilíbrio 

ambiental, em prol do bem coletivo. Dentre as diretrizes gerais da política urbana, 

tendo o escopo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, conforme estabelecido no Estatuto das Cidades, 

em seu artigo 2°, destaca-se a “oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 

transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 

população e às características locais” (BRASIL, 2001). 

É importante observar que, na esfera federal os condicionantes 

estabelecidos nas Leis nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, respectivamente, dos direitos dos idosos e no que se refere à 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, esclarece que:  

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 41: 

Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e 
privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao idoso. 
 

E através da Lei nº 10.098/2000, ao estabelecer normas gerais e critérios 

básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, aduz em seu art. 7º:  

Art. 7º. Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas 
em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas 
próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de 
deficiência com dificuldade de locomoção. 
Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão 
ser em número equivalente a dois por cento do total, garantida, no 
mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações 



52 

 

técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas 
vigentes. 
 

No que se refere a condicionantes legais na esfera municipal, o Plano 

Diretor do Município - PDM (Lei Complementar Municipal nº 082/2007), constitui-

se como a principal ferramenta da Política Urbana municipal, que visa regular o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar 

dos cidadãos, assim como para o equilíbrio ambiental, como fundamenta o 

Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001).  

Art. 2º - O Plano Diretor tem como objetivo o pleno desenvolvimento das 
funções sociais, e ambientais da cidade e da propriedade, garantindo um 
uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território, de 
forma a assegurar a todos os seus habitantes, condições de qualidade 
de vida, bem-estar e segurança, conforme dispõem os artigos 118 e 119 
da Lei Orgânica do Município do Natal (PDN, Lei Complementar nº 
082/2007).  
 

O Macrozoneamento da Cidade do Natal, em seu anexo, Lei 

Complementar Municipal nº 082/2007, prevê que a área objeto de análise 

encontra-se na Zona de Adensamento Básico, ou seja, “aquela onde se aplica, 

estritamente, o coeficiente de aproveitamento básico” (NATAL, 2007, Art. 9).  

Preceitua, ainda, o condicionante legal, que a atividade pretendida, uso 

institucional, encontra-se em consonância com o zoneamento estabelecido no 

Plano Diretor Municipal. 

Segundo o citado ordenamento municipal, em seu artigo 22, capítulo II – 

das áreas especiais – o terreno em análise se encontra localizado na Mancha de 

Interesse Social, demarcadas no Mapa 4 do Anexo II, caracterizada pelos seus 

atributos morfológicos, destinado à produção de alimentos em respeito a 

segurança alimentar nutricional. 

Art. 22 - Áreas Especiais de Interesse Social, demarcadas no Mapa 4 do 
Anexo II, definidas na Mancha de Interesse Social e pelos seus atributos 
morfológicos, são aquelas situadas em terrenos públicos ou particulares 
destinadas à produção, manutenção e recuperação de habitações e/ou 
regularização do solo urbano e à produção de alimentos com vistas a 
segurança alimentar e nutricional, tudo em consonância com a política 
de habitação de interesse social para o Município de Natal, e 
compreende: 
[...] III - terrenos com área mínima de 1.000 m2 (mil metros quadrados) 
destinados à produção de alimentos de primeira necessidade voltada à 
população com renda familiar predominante de até 3 (três) salários 
mínimos, com objetivo de garantir o abastecimento destinado ao 
suprimento da cesta básica e ou da complementação nutricional diária; 
(NATAL, 2007, Art. 22, grifado pelo autor). 
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O Plano Diretor do Município do Natal estabelece ainda em seu artigo 30 

a taxa de ocupação máxima permitida para todos os terrenos do Município em 

80%, sendo esta percentagem também referente à taxa de impermeabilização 

máxima permitida no Município, conforme se depreende em seu art. 31: 

As águas pluviais que incidem em cada lote deverão ser infiltradas no 
próprio lote, através de infiltração natural ou forçada, admitindo-se 
dispositivo extravasor para o escoamento de precipitações atípicas, nos 
termos das licenças expedidas pelo órgão municipal de planejamento 
urbano e meio ambiente (NATAL, 2007, art. 31). 
 

Como observado, a análise dos condicionantes legais constitui um 

elemento fundamental ao desenvolvimento da proposta, como forma de 

estabelecer os critérios para uso e ocupação, e mitigação dos impactos gerados 

pela implantação do mesmo. Com base nas especificações legais do Código de 

Obras e Edificações e do Plano Diretor Municipal de Natal. Para o Gramoré, 

inserido na Mancha de Interesse Social (MIS) e na Zona de Adensamento Básico, 

serão permitidos todos os usos com os seguintes condicionantes: densidade 

habitacional de 122 hab/ha; lote mínimo de 200,00 m²; coeficiente de 

aproveitamento de 1,2; taxa de ocupação de 80%; taxa de permeabilização de 

20% e gabarito máximo de 7,5 metros. Abaixo, a Tabela 1 apresenta os dados 

coletados: 

Tabela 1: Prescrições urbanísticas 

DADOS GERAIS 

Conjunto Gramoré – Bairro: Lagoa Azul – RN 

Inserido na Mancha de interesse social (MIS) 

Domínio do terreno: Público 

Área do terreno: 7.380,98m² 

POTENCIAIS URBANÍSTICOS 

Plano diretor Potencial do terreno 

Zona de Adensamento básico 1.2 8.818,59 m² 

Taxa de ocupação 80% 5.579,06 m² 

Taxa de permeabilidade 20% 20,52% 

Gabarito 7,5 m 

Recuo Frontal 3,00 m 

Recuo Lateral 1,50 m 

CÓDIGO DE OBRAS 

Estacionamento – pavilhão para feiras e 
exposição de obras (anexo 03) 

01 vaga/50m² 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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2.3 Análises e Recomendações Bioclimáticas 

A área em estudo encontra-se na zona bioclimática – Z8 e o clima da 

cidade pode ser caracterizado como tropical chuvoso com chuvas no verão-

outono, e seca no inverno-primavera, com baixa variação de temperatura, 

umidade e direção dos ventos. As estratégias recomendadas no Quadro (NBR 

15220-3) destacam a necessidade de garantir ventilação cruzada permanente nas 

áreas de maior permanência – estudar a locação dos cômodos, conforme a 

orientação solar e o uso de elementos para sombreamento nas fachadas e 

aberturas nas edificações, através de elementos arquitetônicos diversos como 

também vegetais para proteção direta do sol. 

Figura 34: Mapa das zonas bioclimáticas no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOACY e RACINE TADEU ARAÚJO PRADO (2010) 

Quadro 5: Recomendações para Zona Bioclimática (Z8) 

8 VERÃO 

J) VENTILAÇÃO CRUZADA PERMANENTE – a edificação deve ser 
implantada, de modo a garantir a ventilação cruzada permanente nos 
cômodos de permanência prolongada (salas e dormitórios). Dicas: utilização 
de bandeiras com venezianas sobre as portas e janelas, forro ventilado. 
Obs.: o condicionamento passivo será insuficiente durante as horas mais 
quentes. 

SOMBREAMENTO DE FACHADAS – o sombreamento é recomendável nas 
fachadas e aberturas para esta zona. 

D.1 – a edificação deve ser implantada com orientação solar adequada, de 
modo a garantir que os cômodos de permanência prolongada (salas e 
dormitórios) não estejam voltados para a face oeste; ou  

D.2 – deve ser garantido o sombreamento das fachadas no caso de 
existência de cômodos de permanência prolongada (salas e dormitórios) 
voltados para a face oeste. Dicas: utilização de brises, varandas, beirais, 
pergolados, vegetação, anteparos, marquises ou outros recursos. 

Fonte: NBR 15220-3 editado pelo autor (2016) 
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Natal está situada na região Nordeste do Brasil, mais especificamente ao 

leste do Estado do Rio Grande do Norte. A temperatura do ar é, relativamente, 

elevada e uniforme, possuindo uma média diária de 24,4C, com uma oscilação 

média diária de 21,8C a 30,2C. A umidade relativa do ar é homogênea e estável, 

atingindo valor médio anual de 79,3%. Apresenta uma média mensal de insolação 

elevada, durante sete (7) meses do ano que superam 200 horas de sol. Já os 

ventos que sopram em Natal são 86% de sudeste com pouca intensidade, porém 

contínuos (BARROS et al, 2013). Diante desses dados, é possível utilizar 

recursos para o direcionamento das estratégicas projetuais, como a carta 

bioclimática que explora parâmetros e condições de contorno para o envoltório 

arquitetônico.  

Para o projeto em foco, foram avaliadas as recomendações da carta 

bioclimática gerada pelo programa Climate Consultant 5.5 para a cidade de 

Natal/RN durante todo o ano, com base nos dados de 2009. Destacam-se aqui os 

itens mais pertinentes (Quadro 5: Recomendações bioclimáticas ): 

Quadro 5: Recomendações bioclimáticas 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
Ç

Õ
E

S
 B

IO
C

L
IM

Á
T

IC
A

S
 

01 
Uso de elementos vegetais (árvores, arbustos, trepadeiras), especialmente na 

face oeste, para amenizar o ganho de calor por radiação direta; 

02 
Utilizar barreiras radiantes, principalmente na cobertura, para ajudar a reduzir o 

ganho de calor; 

03 
Elevar o edifício acima do solo para minimizar a umidade e maximizar a 

ventilação natural debaixo do edifício; 

04 Vidros de alto desempenho em todas as orientações; 

05 Edificação com planta estreita e longa poderá ajudar a maximizar a ventilação; 

06 
Minimizar ou eliminar planos envidraçados na face oeste para reduzir o ganho de 

calor; 

07 Utilizar condutores de vento para capturar a ventilação natural; 

08 
Orientar as aberturas (janelas) para as brisas prevalecentes e sombreá-las 

(beirais) a fim de reduzir ou eliminar o ar condicionado; 

09 
Marquises ou guarda-sóis operáveis (toldos que se estendem no verão) podem 

reduzir ou eliminar o ar condicionado; 

10 Uso de ventiladores para o movimento do ar interno; 

11 
Uso de cor clara nos materiais de construção (principalmente cobertura) para 

minimizar o ganho de calor conduzido; 

12 
Utilizar os planos envidraçados na face sul e protegidos por brises ou aletas 

verticais; 

13 
Uso de elementos vazados nas varandas e pátios que podem favorecer a 

ventilação passiva nos ambientes; 

14 
Uso de pé direito alto, aberturas nas coberturas para saída do ar, janelas altas 

protegidas com beirais profundos ou varandas; 

15 Aplicação de paredes leves e flexíveis, e sombreadas por varandas. 

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado do Climate Consultant 5.5 (2016) 
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Figura 35: Carta bioclimática para Natal 

 
Fonte: Adaptado do Climate Consultant 5.5 

 

Outro aspecto levantado pelo programa Climate Consultant 5.5 foi a 

frequência e velocidade dos ventos por estação/mês no ano de 2009. Os dados 

exploram as velocidades máximas, as médias de umidade relativa do ar e de 

temperatura. 

 

Figura 36 : Gráfico com a ocorrência anual dos ventos em Natal 

 
Fonte: Adaptado do Climate Consultant 5.5 
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Estudos da geometria solar foram realizados para análise das projeções 

solares com a carta solar. No terreno, realizou-se análises das quatro fachadas do 

mesmo para auxiliar melhor implantação do projeto, conforme Estudo de 

insolação do terreno. 

 

Figura 37: Estudo de insolação do terreno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 
Observa-se que na face do terreno com orientação Noroeste, a incidência 

do sol no SI inicia-se às 11h40 até o pôr-do-sol, no EQ E SV abrange das 12h00 

até o pôr-do-sol. Na face do terreno Nordeste verificou-se que no SI o sol incide 

das 6h15 às 15h30, no EQ irá das 6h00 até 12h50 e no SV das 5h40 às 10h00. 
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Já a incidência da face do terreno Sudeste no SI vai das 6h15 às 11h20, para EQ 

das 6h00 as 12h00 e no SV das 5h40 até 12h45. Enfim, para face do terreno 

Sudoeste, o SI abrange às 15h30 ao pôr-do-sol, no EQ das 12h00 ao pôr-do-sol e 

no SV das 10h00 ao pôr-do-sol.  

Assim, o terreno escolhido apresenta faces Nordeste e Sudeste com 

menor incidência do sol da tarde no SV. A face Noroeste, exposta à tarde, possui 

pequena extensão de fachada. A face sudoeste, mesmo com maior incidência 

solar, dispõe de boa cobertura vegetal que poderá amenizar a radiação direta na 

edificação. 

A análise (Figura 38), de ocorrências de vento, visou respaldar as 

definições de localização das aberturas e o aproveitamento da ventilação cruzada 

no edifício, sobretudo para o clima local. Os fluxos de ventos mais frequentes, 

durante todos os meses do ano, predominam no sentido Sudeste, seguidos pelos 

ventos do Sul, mais frequentes de abril a julho, e os ventos de Leste, de 

novembro a março, sendo estes últimos ventos caracteristicamente mais quentes 

e secos.  

Figura 38: Rosa dos ventos para Natal-RN 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
 

Para que se pudessem chegar às colocações necessárias para o terreno 

em estudo, ainda foram realizados estudos de esteira de vento no sentido Sul e 

Leste. Sendo possível observar que, as áreas à sotavento do mesmo foram 
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geradas pelas edificações vizinhas no sentido Sudoeste, possibilitando se inferir 

que a maior influência está no sentido Sul. 

Figura 39: Representação das esteiras de vento no terreno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
As distribuições de coeficiente de pressão do vento demonstram que há 

potencial de obtenção de ventilação cruzada por meio de entradas e saídas nas 

maiores fachadas. Visitas in loco proporcionaram a identificação de que a 

cobertura vegetal localizada na face Nordeste atua como captadora de ventilação 

para o terreno.  

Figura 40: Representação das áreas de pressão no terreno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Todos os aspectos observados da ventilação na área em estudo poderão 

estabelecer diretrizes para a implantação do edifício no terreno e suas aberturas a 

fim de promover maior conforto térmico. Diante dos dados levantados foi possível 

reconhecer a importância dos elementos de proteção, tanto para as aberturas 

através dos beirais, varandas e vegetação, como também os planos verticais e 

coberturas - áreas de maior incidência solar, utilizando materiais refletores e/ou 

com baixa emissividade.  

Figura 41: Croquis com sugestões para arquitetura bioclimática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 
 

Deve-se para isso, garantir a livre circulação do ar, através da locação de 

aberturas nas áreas de maior incidência, planos vazados e aberturas cruzadas, 

assim como o uso da vegetação como uma condicionante dos ventos e, se 

necessário, a aplicação de ventiladores para maximizar a troca de calor.  
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Figura 42: Croquis com sugestões para implementação de estratégias da arquitetura 
bioclimática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

2.4 Análise da Paisagem 

 

Necessário se faz destacar dois aspectos da região: o natural, com 

seus recursos hídricos, os cordões dunares ainda preservados, estabelecendo 

relações cênicos-paisagísticas importantes à cidade; bem como o econômico, 

com atividades agrícolas, notadamente as hortifrutigranjeiras que, mesmo 

contribuindo para a degradação do meio, se integram como fonte de 

abastecimento do município, imprimindo uma característica própria à região 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Apesar de transformada, ou até mesmo suprimida, a paisagem 
formada pelas dunas (os morros) está presente na memória dos 
moradores do bairro Lagoa Azul, sobretudo dos conjuntos que deram 
origem à ocupação da região, tanto por proporcionarem o sentimento 
de contemplação do natural naquele momento inicial de suas vidas 
na comunidade, quanto por estarem diretamente ligados às praticas 
sociais desenvolvidas por eles ao longo do tempo (CAPISTRANO et 
al., 2013, pg. 50). 

 

Figura 43: Elementos naturais e cênicos da ZPA – 9 no bairro Lagoa Azul 

 
Fonte: RIO GRANDE DO NORTE (2012) 
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Entendendo que a percepção da paisagem é vital para uma intervenção 

planejada e adequada ao território, realizou-se a análise visual da paisagem no 

entorno imediato do terreno em estudo. As visitas in loco, as fotografias do terreno 

e o desenvolvimento de desenhos a mão livre, destacando os componentes e 

propriedades visuais da paisagem, estruturaram a análise, aplicando o método de 

trabalho proposto por Pires (1999). 

Segundo o autor, as representações da paisagem podem ser 

caracterizadas como: diversidade, naturalidade, singularidade, complexidade 

topográfica, superfície e borda d´água e as atuações humanas. Na tentativa de 

sintetizar as informações e os conceitos apresentados pelo autor foram 

desenvolvidos três (03) quadros (Quadro 6: Componentes da paisagemQuadro 

6Quadro 7Quadro 8) com os principais componentes, propriedades visuais e 

características da qualidade visual da paisagem.  

Quadro 6: Componentes da paisagem 

COMPONENTES DA PAISAGEM 

Forma da 
Terra 

Representa a disposição e a natureza do relevo e as formas da 
superfície terrestre. 

Água 
Camadas superficiais de água (mares, rios lagos, neve e gelo), 

conforme sua disposição, monotonia e natureza. 

Vegetação 
Todas as representações vegetais (vegetação herbácea, arbustos 

e árvores), segundo sua dinâmica e movimento. 

Estruturas e 
Elementos 
Artificiais 

Estruturas criadas por intermédio de tipos de uso do solo ou 
construções pontuais, lineares e superficiais. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pires (1999) 
 

Quadro 7: Propriedades visuais e características da qualidade visual da paisagem 

PROPRIEDADES VISUAIS DA PAISAGEM 

Forma 
É a configuração volumétrica ou superficial de determinado(s) 
objeto(s) na paisagem. 

Cor 
A pigmentação (verde, azul, amarelo, etc) define se as cores são 
quentes ou frias, quais são as suas tonalidades e o seu brilho.  

Linha 
Quando existem grandes diferenças entre os elementos cor, 
forma e textura, ou pela sequência unidirecional dos objetos, o 
observador percebe um caminho (real ou imaginário) destacado.   
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Textura 
Consiste na irregularidade de uma superfície contínua em virtude 
do jogo de formas e cores. 

Escala 
Resume-se na relação entre o tamanho do objeto e o entorno ao 
qual está inserido. 

Espaço 
Determina-se pela organização dos corpos sólidos e os espaços 
livres (vazios). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pires (1999) 

Quadro 8: Características da qualidade visual da paisagem 

CARACTERÍSTICAS DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

Diversidade 

Representa a variedade paisagística existente em um 
determinado território. Atribui-se mais valor a uma paisagem 
variada, devido a riqueza de elementos visuais e a ausência 
monotonia. 

Naturalidade 
É a semelhança da condição atual da paisagem com a sua forma 
natural, sem a interferência humana. 

Singularidade 
São pontos de atração visual (de ocorrência natural ou não), 
devido a sua singularidade, escassez, força, interesse histórico 
ou valor tradicional.  

Complexidade 
Topográfica 

Consiste no grau de irregularidade ou movimentação do relevo. 

Superfície e Borda 
D’água 

São as formas naturais superficiais que contém água (mar, rios e 
lagos). A borda d’água representa o limite entre o elemento água 
e os outros componentes (terra, vegetação, céu etc). 

Atuações Humanas 

As atuações humanas modificam as características naturais da 
paisagem, ou seja, são as intervenções artificiais de caráter 
superficial, linear e pontual (aglomerados urbanos, estradas, 
edifícios...).  

Bacia Visual 
Uma superfície onde a visão abarca a partir de um ponto ou 
conjunto de pontos. 

Intrusão Visual 
É a realização de atividades humanas ou ocorrência de cenas 
naturais em uma paisagem, capazes de modificar o nível de 
qualidade visual. 

Detração da 
Qualidade Visual 

É quando uma intrusão visual passa a incidir de forma negativa 
diretamente sobre a natureza.  

Patrimônio Natural 
Conjunto de elementos naturais presentes numa área 
territorialmente definida. 

Recurso Turístico 
São os bens naturais ou culturais capazes de satisfazer as 
demandas turísticas, por meio de serviços oferecidos. 

Aproveitamento 
Turístico 

É o uso de forma sustentável do patrimônio natural e cultural para 
fins turísticos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pires (1999) 
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Incialmente, como ponto de partida para a análise visual da paisagem, foi 

desenvolvido um mapa esquemático da área (Figura 44), apresentando os 

principais acessos e os elementos paisagísticos identificados/existentes próximos 

à área de estudo. 

 

Figura 44: Mapa esquemático do principal acesso e elementos paisagísticos (lagoas, rios 
e dunas) 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
A comunidade de Gramorezinho desfruta de uma paisagem com 

predominância dos componentes naturais - água, vegetação e relevo, que 

resultam em uma grande diversidade e naturalidade cênico-paisagística. Contudo, 

na escala do pedestre, a presença das atuações humanas se dá de forma 

desarticulada com a paisagem circundante. Além disso, a fragilidade ecológica 

dos ecossistemas da região – dunas, matas ciliares, superfícies de bordas d’água 
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(lagoas e rios) – e a falta de proteção a estes colaboram para uma maior 

intervenção humana e consequentemente para detração da área, impossibilitando 

esses ecossistemas de atuarem como elementos integradores da paisagem local. 

Essa desarticulação é promovida pelas edificações geminadas e passeios 

com vias estreitas, gerando contrastes ambientais (atuações humanas x 

elementos naturais) e fortes barreiras visuais no entorno imediato, 

comprometendo a percepção da paisagem natural do entorno. Essas atuações 

representam um tipo de intrusão visual, ou seja, a presença de edificações que 

dificultam a percepção da paisagem e que podem promover, segundo Pires 

(1999) uma detração da qualidade visual dos aspectos naturais no entorno, 

comprometendo, assim, sua qualidade paisagística. 

Figura 45: Planos topográficos e elementos do terreno em estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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O terreno em estudo está localizado em região litorânea. A topografia é 

relativamente plana, porém apresenta um muro de arrimo com altura máxima de 

1,70 m na face Sudoeste do terreno, acarretando uma diferença do relevo em 

direção à face Nordeste. Registra-se a presença da infraestrutura básica local 

(água, esgoto, luz, pavimentação e serviços públicos). Inseridos em seu perímetro 

constata-se a existência de equipamentos recreativos, como uma quadra 

poliesportiva e uma lanchonete.  

 

Figura 46: (a) Desnível com arrimo. (b) Diferença de relevo no sentido Sudoeste a face 
Nordeste 

       
Fonte: Acervo do autor (2015) 

 

Figura 47 : (a) Via de acesso pavimentado. (b) Passeios públicos sem acessibilidade 

  
Fonte: Acervo do autor (2015) 

  

Para estruturar a análise, ficou estabelecido um percurso ao redor do 

terreno e registradas oito (08) cenas/imagens para que se identificassem as 

características principais da paisagem na área (Figura 48). Com base nos 

estudos apresentados por Pires (1999), para todas as cenas analisadas, foram 

(a) 

(b) 

(a) (b) 
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determinados quatro (04) componentes da paisagem: atuações humanas, área 

permeável, camada vegetal e a fração de céu – esta acrescentada após 

compreensão de sua forte presença nas imagens registradas. Destacam-se 

ainda, seis (06) propriedades visuais da paisagem: forma, cor, linha, textura, 

escala e espaço, estas representadas por letras sob as manchas dos 

componentes da paisagem, a fim de compreender as expressões visuais da área 

em estudo. Todas devidamente representadas por cores e legendas para as 

possíveis análises das paisagens. 

 

Figura 48: Percurso estabelecido para a análise da paisagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Para compreender melhor os diversos componentes e as propriedades 

visuais existentes ao longo do terreno e seu entorno avaliamos, a seguir, as oito 

(08) paisagens que captam os valores estéticos e os aspectos visuais da área.  

Além do estudo de manchas na paisagem utilizadas como recurso para 

destacar a percepção da mesma, devidamente identificada por legendas, foram 

acrescentados ao processo de análise: a vista de topo do terreno com um 

pictograma registrando e sinalizando a posição e o ângulo do observador e a 

imagem original da área. Desse modo, para uma maior compreensão de cada 

cenário analisado, foram inseridos novos recursos gráficos às ideias de Pires 

(1999). 
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Figura 49: Quadro de análises das fotos 01 a 04. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

Percebe-se que as residências (predominantemente geminadas e sem 

recuo frontal), juntamente com as áreas pavimentadas, preponderam nas 

imagens analisadas (foto 04 e 05), estabelecendo uma dominância visual pela 

orientação vertical das linhas e a escala sobre a cena.  

Nas áreas permeáveis encontram-se superfícies regulares que 

acompanhando o desnível natural do terreno favorecem uma visão plena da 

paisagem recortada (foto 07); já os componentes vegetais apresentam 



69 

 

composições cromáticas homogêneas, maciços ricos em texturas e também 

reforçam aspectos de naturalidade frente às atuações humanas existentes (foto 

03; 06; 08).  

 

Figura 50: Quadro de análises das fotos 05 a 08. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Os maiores planos livres de fração de céu visível ocorrem na área 

interna do terreno, principalmente devido à presença da vegetação de maior 
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porte (árvores e palmeiras) e sua disposição linear e periférica no terreno (foto 

08). Esse aspecto, aliado a dominância de edificações geminadas e das vias 

estreitas que circundam o terreno geram situações de “túnel”, principalmente nas 

duas faces maiores do terreno, reforçando os aspectos de enquadramento ou 

emolduramento. Tal aspecto garante uma amenização frente às atuações 

humanas da área e favorecem um maior conforto térmico e uma qualidade 

plástica na paisagem. 

Através da existência de diversas árvores introduzidas ao longo do 

terreno e das extensas áreas permeáveis, percebe-se uma característica de 

singularidade paisagística do terreno em estudo. Observa-se ainda, por meio da 

vegetação existente (Figura 51), que as propriedades visuais – forma, linha e cor - 

emprestam seus melhores atributos oferecendo composições visuais dentro do 

próprio terreno estudado, não se estendendo, assim, ao entorno. 

 

Figura 51: Mapa com levantamento das árvores no terreno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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A presença da vegetação de médio e grande porte, disposta de forma 

linear criando um “cinturão verde” em todo o terreno proporcionando assim uma 

área generosa de sombreamento, condução da ventilação sudeste e sul para o 

interior do lote e a atenuação da incidência solar direta em seu entorno.  

 

Figura 52: Grupos arbóreos mais frequentes no terreno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

Devido a forte ocorrência de elementos naturais em contraste com o 

entorno edificado, a área assume um importante papel de restabelecimento com o 

meio natural. É pertinente evidenciar estes atributos e transcender as 

propriedades visuais de caráter singular presentes no terreno, trazendo elementos 

naturais da região para o entorno que circundará o Centro Comunitário, 

reforçando a qualidade paisagística, a identidade do lugar, a diversidade e a 

singularidade do espaço, o qual posteriormente poderá ser considerado um 

patrimônio natural pela comunidade.  
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3 DECISÕES PROJETUAIS 

 

No esforço de entender e interpretar os dados coletados e conjugá-los à 

intenção do projetista, o conceito torna-se um importante instrumento para reunir 

todas as ideias e informações em um único ideal. Assim, serve como ponto de 

partida para a proposta da solução espacial o que posteriormente encaminhará a 

definição do partido arquitetônico, conforme Maciel (2003): 

[...] 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 sequência de resultados obtidos cientificamente a partir da 
observação dos condicionantes (MACIEL, 2003). 
 

Entende-se que, para iniciar a construção do conceito, propõe-se 

inicialmente entender os aspectos gerais do lugar, sob o ponto de vista 

geográfico, morfológico e territorial. O programa arquitetônico abordando as 

funções, atividades e dimensões gerais dos ambientes e a construção deve 

destacar aspectos desde as fundações, estruturas, protetores chegando-se as 

instalações complementares. Neste último aspecto, Maciel (2008) alerta o 

projetista arquiteto para o conhecimento pleno da lógica da construção sob pena 

de deixar para o outro a responsabilidade da conformação e ambiência final dos 

espaços.  

3.1 Experiência Conceitual 

No seu livro Ensaio Sobre a Razão Compositiva, Mahfuz (1995) expõe 

que o processo projetual inicia-se efetivamente com os dados obtidos na fase 

inicial. Estes são mais analíticos, ligados aos aspectos objetivos do problema 

(condicionantes programáticos, aspectos culturais, características ambientais do 

sítio e recursos construtivos), são interpretados e organizados de acordo com 

uma escala de prioridades definida pelo projetista. Essas interpretações criam 

uma estrutura capaz de transformar uma postura analítica numa atitude mais 

subjetiva. 

 
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 
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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). 

 

Destaca também, que nessa relação complexa entre definição e 

interpretação, surgirá um fator capaz de catalisar e auxiliar a personalização e 

interpretação do programa e que sua origem pode estar vinculada aos aspectos 

mais íntimos do projetista. Este fator pode-se apoiar em metáforas ou símbolos 

para a construção do conceito central. Conforme explicitado: 

Aqui chegamos a um ponto importante, pois no damos conta de que toda 
obra de arquitetura deve possuir um conceito central ao qual todos os 
elementos permanecem subordinados. Assim como o significado de uma 
frase completa e diferente de um grupo de palavras ou, como uma 
palavra é mais significativa do que uma linha de letras desconexas, a 
idéia criativa, ou imagem, é o meio de expressão que permite a 
percepção de coisas e eventos diferentes como um todo, como algo 
coerente (MAHFUZ, 1995, p. 18). 

 

Para o autor, a manipulação de imagens conceituais tornará o processo 

mais subjetivo, porém norteado por um elemento central que terá o papel de “fio 

condutor” e que deixará de fora muitos aspectos da problemática arquitetônica em 

benefício das ideias. 

Projetar com imagens conceituais torna possível a passagem do 
pensamento programático para o criativo, do espaço métrico dos 
números para um espaço visionário de sistemas coerentes. Este é um 
processo que se baseia em valores quantitativos, e que concentra-se 
mais na síntese do que na análise (MAHFUZ, 1995, p.19). 

 

O conceito, na arquitetura, revela-se como um dos principais aspectos 

para formação do princípio do projeto, visando auxiliar nos estudos de espaços e 

soluções de diversos problemas construtivos, bem como facilitar a interpretação 

aos colaboradores e clientes. O objetivo para esse desenvolvimento projetual, 

nesse momento, é buscar formas de traduzir o conceito central, suas partes 

vinculadas em algo concreto, tornando-se ponto de partida para construção do 

partido arquitetônico.  

Esse todo conceitual é mais do que a suma das partes conceituais já que 
elas são qualificadas e valorizadas pela intencionalidade da operação 
sintetizadora. A discussão acima sugere uma relação entre as relações 
de todo conceitual e partido, no sentido em que o primeiro é o embrião 
do segundo (MAHFUZ, 1995, p. 19). 
 

Para tanto, um bom projeto visa encontrar resposta integrada a uma série 

de questões de crenças, atividades e funções do espaço ou motivações pessoais 
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que influenciem e determinem as tomadas de decisão. E, na tentativa de 

organizar e encontrar uma ideia central que envolva essa diversas considerações, 

pode-se reduzir a única ideia principal ou central, frequentemente chamada de 

conceito. Essa ideia tornar-se-á importante instrumento norteador para o projeto 

(LAWSON, 2011). 

Tendo em vista o potencial cênico-paisagístico do Bairro Lagoa Azul, a 

área do Gramorezinho ainda reserva grandes áreas verdes e lagoas ainda 

preservadas (Figura 53). Também por seu carácter agrícola, a região ainda 

mantém áreas rurais tanto nos aspectos urbanos como sociais, as conversas na 

varanda, casas simples com duas águas e jardins despretensiosos. Observa-se 

também, que vários produtores agrícolas desenvolvem a produção na sua área 

residencial, estabelecendo um vínculo com o elemento terra e com tudo que está 

vinculado a ela. Outros aspectos chamaram a atenção: a pescaria na lagoa e o 

odor forte das hortaliças quando os caminhões estão sendo abastecidos, também 

despertaram curiosidade dos observadores. 

 

Figura 53: (a) Hortaliças cultivadas na região. (b) Áreas de produção agrícola 

  

Fonte: Acervo do autor (2015) 

Aliando essas experiências aos estudos preliminares já desenvolvidos, foi 

organizado o painel conceitual (Figura 54) contendo desenhos e palavras que 

expressassem essa relação do usuário com a terra e o “mato” e possíveis 

experiências (desejos) que poderiam ser vivenciadas no centro comunitário. 

Explorou-se ainda, a ideia dos espaços livres e conectados com a natureza, a 

(a) (b) 
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criação de conjuntos de equipamentos que possam desenvolver e acolher 

atividades de integração social e recreativas de forma orgânica e simples. 

Figura 54: Painel conceitual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Após essa experiência, senti a necessidade de criar um painel utilizando 

imagens e palavras-chave que representassem os temas centrais para o projeto. 

Dividido em três “setores”, o primeiro vinculado ao sentimento de pertencimento 

(tipicidade2) com a terra e as atividades a ela ligadas, o segundo reforça o ato de 

dialogar (fluidez3) o edifício com as áreas externas, utilizando princípios 

bioclimáticos para criar uma arquitetura vinculada com os elementos naturais. 

Enfim, o aspecto do sentir como ponte entre a arquitetura e aspectos 

paisagísticos, com o intuinto de explorar elementos sensoriais que o paisagismo 

pode proporcionar nos espaços criados pelo homem.  

                                                

2
 Tipicidade. Intenção de criação cultural a partir de elementos característicos de uma região. 

3
 Fluidez. 1. Transição dinâmica entre espaços articulados. 2. Espaços contínuos, sem barreiras 

ou construções à circulação. 3. Noção de continuidade espacial e visual, sustentada pela fusão do 
exterior com interior, o que permite ver e vivenciar o espaço através de um percurso livre. 

Dicionário de conceitos arquitetônicos desenvolvido pelos alunos da disciplina Projeto do Trabalho 
da Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. 
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Figura 55: Painel com palavras-chave 

 

Fonte: imagens retiradas do Pinterest e editadas pelo autor (2015) 

Diante dos painéis elaborados, na tentativa de representar e sintetizar 

conceitualmente a intenção do projeto foi possível apresentar uma única imagem 

e frase conceitual. A imagem (Figura 56: Painel conceitual síntese) reanima o valor 

das sensações da memória afetiva vinculada aos elementos naturais, que é 

intensificada pela frase – “arquitetura com cheiro de mato” como também reforça 

o argumento sensorial, afetivo e sustentável para o projeto em estudo. 

Figura 56: Painel conceitual síntese 

 
Fonte: imagem retirada do Pinterest e editada pelo autor (2015)  
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3.2 Sistemas Construtivos 

No processo atual de ocupação urbana no Brasil, as cidades estão entre 

as maiores responsáveis pelo consumo de materiais, água e energia, sendo 

assim, geradoras de grandes impactos negativos sobre o meio natural. A adoção 

de técnicas ambientalmente sustentáveis na construção podem garantir 

edificações que não agridam o meio ambiente e que diminuam os resíduos 

gerados, melhorem as condições de conforto térmico nos ambientes construídos 

sem a necessidade de consumo excessivo de energia e que enfatizem a 

qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades no contexto urbano, como 

reforça o livro Guia da Sustentabilidade na Arquitetura: 

As diretrizes projetuais para a seleção e as especificações de materiais, 
produtos, componentes e sistemas construtivos visam garantir seu 
desempenho técnico e, ao mesmo tempo, busca a redução de impactos 
socioambientais a eles associados e durante todo o ciclo de vida. “Deve-
se projetar para a vida útil do empreendimento e cada um de seus 
componentes” (ASBEA, 2012, p. 47). 
  

As duas possíveis direções tecnológicas sustentáveis consideradas são a 

vernácula, que adota o uso dos materiais naturais, locais e pouco processados, e 

a adoção das certificações de sustentabilidade dos edifícios e espaços urbanos.  

Juntamente com a escolha dos materiais, os elementos que compõem as 

áreas externas também devem ser considerados no planejamento sustentável. 

Assim, o tratamento paisagístico deve aparecer como um item obrigatório no 

planejamento dos espaços exteriores, valorizando a ventilação natural, a 

topografia e o gabarito existente, a utilização de espécies vegetais locais, a 

criação de espaços para produção de alimentos orgânicos, a destinação de áreas 

permeáveis e os passeios sombreados. 

Para escolha dos materiais de construção, o site do Ministério do Meio 

Ambiente, recomenda a utilização de materiais disponíveis no local, pouco 

processados, não tóxicos, potencialmente recicláveis, culturalmente aceitos e 

propícios para a autoconstrução. Essa prática também é abordada por Lengen 

(2008) que explora aspectos de manutenção, adaptabilidade, custos e a 

durabilidade do material ao longo do tempo como critérios para construção 

sustentável. Dentro dessa perspectiva, o projeto em questão apresenta um 

sistema misto de construção, onde os materiais e as técnicas utilizadas 
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pretendem atender aos requisitos de sustentabilidade, aliando aspectos 

simbólicos e formais da arquitetura. 

3.2.1 Arquitetura de terra: taipa de pilão 

A utilização da terra como elemento construtivo faz parte da evolução da 

arquitetura e encontra-se entre as técnicas mais antigas e espalhadas pelo 

mundo, principalmente nas zonas de baixa pluviosidade.  A grande oportunidade 

deste tipo de tecnologia é a possibilidade de utilizar um material abundante e de 

fácil construção, capaz de controlar humidade do ar, de armazenar calor, poupar 

energia e custos de transporte. Várias são as técnicas onde a terra é utilizada 

como base para composição estrutural – superadobe, adobe, “cob”, taipa de mão, 

taipa de pilão, dentre outras.  Destaca-se aqui a taipa de pilão. 

[...] Esta técnica é designada por pisé de terre ou terre pisé, em Francês; 
em Espanhol é conhecida por barro apisionado ou tapial; e o termo 
Alemão é Stampflehmbau (NT: em Português é conhecida por taipa e em 
Inglês por rammed eart). (MINKE, 2012, p. 52) 
 

É chamada assim por consistir em terra socada com pilão dento de uma 

forma de madeira chamado taipa ou taipal, onde sua espessura pode variar entre 

30 a 120 cm e pode possuir deferentes tipos de pilões ou soquetes - usados para 

comprimir a terra, atualmente já são utilizados também socadores elétricos. Este 

composto é misturado e compactado entre as tábuas que devem ser molhadas 

com água durante todo o processo, para que deslizem mais suavemente. Deve-se 

Inicialmente, fazer a parte baixa da parede e depois que a terra secar, deslocar as 

tábuas para fazer a parte de cima. 

Figura 57: Terra moldada com tábuas de escora 

  
Fonte: LENGEN editado pelo autor (2016) 
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Na sua composição, pode-se ainda, peneirar a terra e misturar com 

cimento e cal ou até mesmo diferentes misturas de pó de madeira, cascas de 

árvores dentre outros elementos naturais gerando diversos efeitos de cores e 

texturas, ou ainda, adicionar aditivos industrializados que podem aprimorar sua 

resistência à compressão e a flexibilidade.  

Figura 58: (a) Sistema construtivo em terra - Capela da Reconciliação, Berlim.  

(b) Fachada em madeira. (c) Forro em madeira 

 

 

 

Fonte: SILVA, ADAM (2014) 

Figura 59: (a) Alvenarias em taipa de pilão. (b) Acabamentos com texturas e cores 
diversas 

 

          Fonte: MÜLLER (2013) 

 

Fonte: MILLMAN (2013) 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) (b) 
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No livro “Manual de Arquitetura em Terra”, o autor Minke (2012) alerta que 

todo o processo de construção com taipa deve respeitar aspectos técnicos 

mínimos, dentre eles: 

 Painéis suficientemente rígidos para não dobrarem durante a 

compactação; 

 Todas as partes devem ser facilmente manipuladas e carregadas por 

dois trabalhadores; 

 As taipas deverão ser de fácil ajuste tanto vertical como 

horizontalmente; 

 Controlar as variações das espessuras nas paredes. 

 

Figura 60: Processo de montagem com taipa de pilão. 

  
Fonte: LENGEN editado pelo autor (2016) 

 
 

Aliando a falta de informação e de capacitação dos projetistas e 

construtores aos aspectos culturais – considerada uma arquitetura primitiva, os 

preconceitos com  a terra como material de construção ainda existem, por todo o 

lado, muitos profissionais estão substituindo técnicas e materiais de alto custo 
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e/ou pouco adaptados por materiais naturais locais. Abaixo um quadro resumo 

abordando vantagens e desvantagens da utilização da técnica taipa de pilão.  

 

Quadro 9: Síntese para instalação da taipa de pilão. 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Economizam energia e diminuem a 
contaminação ambiental. 

Não é um material padronizado, necessário  
ensaio para indicar providencia corretiva. 

Bom isolante térmico e acústico São permeáveis, mais susceptíveis ás águas. 

Totalmente recicláveis, podem ser 
demolidas e reaproveitadas múltiplas vezes. 

Durante a secagem sofrem retração, podendo  
gerar fissuras e trincas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

O uso da arquitetura de terra com a técnica da taipa de pilão poderá não 

só responder positivamente aos aspectos de conforto e sustentabilidade, mas 

também de representação simbólica das atividades ligadas a terra (agricultura), o 

resgate as antigas práticas construtivas e uma linguagem de solidez para a 

arquitetura do edifício.  

3.2.2 Estrutura de madeira: toras roliças de eucalipto 

A aplicação da madeira na construção civil também remonta as mais 

antigas civilizações e vem, cada vez mais, crescendo no cenário mundial. Em 

destaque para as madeiras provenientes das áreas reflorestadas, que além de 

atender as diversas dinâmicas do mercado, podem promover a preservação das 

florestas nativas. 

Figura 61: Estrutura do galpão em toras roliças de eucalipto 

  
Fonte: BRUNELLI (2013) 
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Frente a esta situação, é necessário o conhecimento pleno das 

propriedades físicas, mecânicas e anatômicas da madeira, como também, a 

consciência por parte de engenheiros, arquitetos e construtores, para à eficácia 

da madeira na construção civil (JUNIOR, C. C.; BRITO, L. D, 2010). 

 Dentre as vantagens ambientais considera-se que a madeira de 

reflorestamento é um recurso natural renovável, e sob o ponto de vista energético 

e hídrico, segundo Junior, C. C.; Brito, L. D (2010), apresenta baixo consumo – 

seu consumo energético por metro quadrado pode ser duas vezes menor que a 

de alvenaria. Além de oferecer propriedades de isolamento térmico, acústico, e 

algumas particularidades com relação à resistência mecânica e ao fogo.  

Outras vantagens da estrutura em madeira apontam-se: o pequeno 

desperdício de materiais e o de tempo da construção, considerando que os 

componentes podem ser pré-fabricados e o isolamento acústico, pode-se utilizar 

paredes duplas e/ou acrescentando outros produtos isolantes.  

A estrutura em madeira também apresenta características estéticas 

singulares como simplicidade e elegância através de sua variedade de cores, 

texturas e diferentes odores. O quadro abaixo sintetiza algumas vantagens e 

desvantagens da madeira roliça na construção civil. 

 

Quadro 10: Síntese para instalação das toras de eucalipto. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

São sempre provenientes de árvores 
reflorestadas, preservando assim, as 
florestas nativas e o baixo consumo 
energético para processamento das toras.  

Quando não respeita as especificações 
técnicas, resulta em estruturas caras, 
inseguras e de baixa durabilidade. 

Baixo peso traz um alívio às estruturas de 
fundações, assim como sua relação peso 
versus resistência faz com que as 
estruturas sejam mais esbeltas. 

Para a execução da estrutura com 
madeira roliça torna-se desnecessário o 
emprego de mão-de-obra altamente 
especializada e a execução de sua 
construção torna-se efetivamente rápida. 

A aplicação da madeira no projeto em estudo poderá responder não só 

aos aspectos de técnicos construtivos e de sustentabilidade no projeto, mas 
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também como elemento vinculado a natureza e reconhecido pela comunidade 

local. 

3.2.3 Painéis vegetais 

 

Dentre as diretrizes projetuais exploradas na arquitetura bioclimática, o 

paisagismo se fundamenta na criação e restruturação de áreas verdes e 

permeáveis com vários fins para promover um microclima confortável 

termicamente. 

Um projeto não pode fazer muita coisa para alterar um clima, mas os 
microclimas podem ser manipulados com eficácia até nos menores 
sítios. Os microclimas extremos podem ser atenuados pelo uso de para-
ventos ou pelo direcionamento das brisas frescas. Qualquer corpo de 
água pode ter efeito refrescante em um espaço urbano. A vegetação 
também tem forte influencia nos microclimas, fornecendo sombra, 
umidade e proteção contra o vento  (WATERMAN, 2010, pg. 62). 
 

A vegetação atua na redução das cargas térmicas solares e seu efeito na 

temperatura do ar e, principalmente, na redução das temperaturas superficiais, 

que tem a mesma influência da temperatura do ar no conforto térmico em 

condições de climatização passiva. As formas mais usuais são o sombreamento, 

que podem inclusive substituir elementos arquitetônicos (Figura 62), e o 

revestimento das superfícies. A vegetação também pode ser usada para 

incrementar outras variáveis de qualidade ambiental, como redirecionar o vento, 

trazer permeabilidade à luz difusa para uso da luz natural, proporcionar segurança 

ou privacidade, dentre outros (LEGEN, 2008). 

Figura 62: Elemento vegetal como amenizador da temperatura 

 

Fonte: LEGEN editado pelo autor (2016) 

 

São diversos os tipos de aplicações da vegetação junto ao edifício. Dentre 

elas, destaca-se a “pele-verde” (Figura 63), técnica utilizada para aumentar as 

superfícies vegetadas, onde são condicionadas as trepadeiras ou arbustos para 
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recobrir fachadas, muros ou outros elementos verticais. Há também duas 

diferentes classes: as autoaderentes ou com auxílio de suporte, em cuja base, as 

raízes do vegetal estão em contato direto com o solo ou com outro tipo de 

substrato (VALESAN, M.; FEDRIZZI, B.; SATTLER, M. A., 2010). 

Figura 63:  (a) Jardim autoaderente, Hotel Palace – Londres. 

(b) Estrutura com cabos para suporte das trepadeiras, Residência – Japão.  
 

  
Fonte: ALTERNATIVE ACCESS LOGISTICS 

(2013) 

Fonte: KUMAKI (2013) 

Figura 64: (a) Telas metálicas vazadas como suporte para vegetação. 

(b) Fechamento vertical com vegetação 
 

  
Fonte: MCNICHOLS (2008) Fonte: POCOCK (2012) 

 

A técnica da pele-verde com suportes ou treliças (estrutura locada 

distante da parede) apresenta um grande potencial para o projeto. Para isso, é 

necessária a instalação de um suporte ao longo do qual as trepadeiras ou outro 

grupo vegetal irão se desenvolver (Figura 64).  

(a) 

(a) (b) 

http://www.aaronpocock.com/
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Os suportes podem variar quanto ao material usado e também quanto à 

disposição. Há tanto as tradicionais treliças de madeira e bambu quanto as 

treliças metálicas, as telas e os cabos de aço. O Quadro 12 abaixo apresenta 

possíveis aspectos positivos e os negativos na aplicação das peles-verdes nas 

edificações. 

 

Quadro 11: Síntese para instalação das peles-verdes 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

O isolamento térmico e a diminuição da 
incidência de raios solares diretamente 

nas alvenarias. 

O dimensionamento incorreto do suporte da 
vegetação. 

A Conservação das alvenarias - a 
cobertura vegetal serve como proteção 
da alvenaria, tornando sua deterioração 
mais lenta que uma parede exposta às 

intempéries. 

A escolha inapropriada da forma de fixação 
do suporte à edificação. 

 

Embelezamento da paisagem urbana  - 
visuais mais interessantes podem ser 

criados em vizinhanças em que a 
qualidade estética das edificações seja 

insatisfatória ou pouco atrativa. 

A falta de espaço para o vegetal se 
desenvolver. 

Benefícios á fauna local, proveem abrigo 
local para que determinados pássaros 

possam construir seus ninhos e proteção 
para que alguns insetos façam seus 

casulos. 

A manutenção insuficiente para o porte da 
vegetação, resultando em 

autoestrangulamento da espécime ou 
crescimento desordenado. 

Fonte: FEDRIZZI, SATTLER editado pelo autor (2015) 

 

A aplicação dos elementos vegetais na arquitetura pode contribuir não só 

com os aspectos de conforto e eficiência energética, mas também proporcionar 

uma rica vivência sensorial, ao somar diversas e completas experiências 

perceptivas.  

3.3 Programa de Necessidades 

O programa arquitetônico foi estruturado para orientar as estratégias de 

concepção do projeto adequadas aos condicionantes, e baseadas em dados 

levantados junto aos usuários, dos avaliadores, respeitando os aspectos técnicos 

e culturais da comunidade, além das demandas dos futuros usuários, usos e 

ocupações dos espaços, agregados aos parâmetros de conforto e 

sustentabilidade (ASBEA, 2012).  
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Devido à escassez de literatura específica sobre o tema e, a carência de 

projetos ou edificações que adotaram práticas sustentáveis ou mesmo espaços 

que conjugassem áreas de convívio social e de beneficiamento agrícola orgânico; 

foi idealizada uma oficina com a comunidade, em especial os associados do 

projeto “Amigo Verde Gramorezinho”.  

A oficina ocorreu na atual sede do “socyet ouro verde” no dia 18 de maio 

de 2015, com os alunos voluntários, moradores e os associados. Este encontro foi 

agendado com o líder da associação, que teve o papel de facilitar o contato com o 

grupo e moradores interessados. Após complementada com os estudos e as 

pesquisas realizadas anteriormente, foi possível a montagem de um programa 

arquitetônico, no qual todos os dados coletados estão dispostos em um formato 

sequencial de uso, a fim de facilitar a visualização e as futuras consultas no 

processo do projeto. 

 

 

3.3.1 Oficina 

 

Com o intuito de garantir maior inclusão e democracia na construção dos 

espaços públicos, a temática do “processo participativo” surge como uma 

alternativa para encarar a dimensão social e política nos projetos de interesse 

coletivo, ampliando a discussão para todos os segmentos da sociedade, de modo 

que possibilite a exposição da opinião e dos anseios dos usuários. 

Partindo desse princípio, entende-se que a participação coletiva na 

concepção de um centro comunitário é importante porque esse espaço será 

destinado a uma associação já articulada e com um senso coletivo acentuado. 

Além disso, no momento em que a comunidade tem a oportunidade de expor a 

sua realidade, torna-se mais fácil a adaptação do projeto arquitetônico e a sua 

leitura funcional, ou seja, os objetivos são alcançados de forma mais efetiva e as 

soluções são encontradas mais rapidamente. Nunes (2002) ressalta a importância 

das atividades pedagógicas, como forma de envolver a comunidade. 

[...] Nessas atividades, buscava-se, de início, estabelecer um contato 
entre os habitantes, mas um contato diferente daqueles de vizinhança, 
pois deveria permitir o relacionamento das pessoas na escala do bairro. 
Seu objetivo era fazer o habitante sair do seu quadro imediato – sua vida 
pessoal e familiar, seus vizinhos, sua rua – para reencontrar o bairro e os 
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outros, os vizinhos desconhecidos. Essas primeiras atividades de 
intervenção foram importantes também para continuar a apresentação 
da equipe de animadores aos habitantes, o que havia começado com a 
aplicação dos questionários (NUNES, 2002, pg. 66). 
 

A oficina foi montada para proporcionar uma visão mais abrangente sobre 

a qualidade técnica do projeto e para promoção de debates acerca das 

necessidades, carências e dificuldades dos futuros usuários. Logo, entendendo 

que as atividades pedagógicas auxiliam na compreensão e na facilitação do 

diálogo, optou-se pelo processo de exposição do projeto inspirado nas atividades 

realizadas por Nunes (2002), onde foram desenvolvidos painéis interativos, com 

representações gráficas de fácil compreensão, próxima a realidade local e que 

permitisse o maior envolvimento possível dos participantes.  

 Para a atividade da oficina participativa destacam-se três etapas distintas: 

a programação da oficina (Quadro 12) – onde todo o roteiro foi planejado 

considerando a data e o local agendado para o evento, o tempo estimado, as 

ações pretendidas para as atividades e os responsáveis pela condução da ofinica. 

Alem de uma listagem dos materiais didaticos e dos equipamentos de 

infraestrutura local para o pleno desenvolvimento da oficina participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Quadro 12: Programação da oficina participativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

O segundo passo foi a elaboração do material para a oficina participativa 

que contou com a participação de (05) cinco alunos voluntários do 5°(quinto) 

período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar – UNP 

para ajudar na montagem, organização e execução da oficina. Inicialmente,  foi 

criada uma reunião de planejamento para refletir e organizar as atividades 
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coletivamente, onde se procurou visualizar todo o processo e elaborar, através de 

croquis, as ideias iniciais para os painéis interativos. Logo após, cada voluntário, 

conforme sua aptidão desenvolveu elementos (recortes, desenhos e colagens) 

para compor os painéis. 

 A ideia central dos painéis é de que, com o decorrer das atividades, o 

mediador conduza a montagem dos painéis de forma ilustrativa e interativa. Para 

tanto, os painéis foram formatados para receber as futuras informações de acordo 

com a dinâmica vivenciada na oficina. Através de recortes coloridos, frases, 

palavras de efeito e figuras ilustrativas os painéis foram divididos em 04 (quatro) 

temáticas, cada um com objetivos específicos (Figura 65), a fim de direcionar a 

discussão para todos os setores que envolvessem direta e indiretamente o 

desenvolvimento do projeto.  

Figura 65: (a) Croquis com sugestões dos painéis interativos.  

(b) Recortes e colagens para montagem dos painéis 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

O primeiro painel, intitulado “união”, teria um papel de reforçar os 

conceitos e a ideia de união e sua importância para o sucesso das atividades 

(b) 

(a) 

(b) 
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desenvolvidas pela associação. O segundo painel organiza, através de figuras 

representativas, “pontos positivos e negativos” e de faixas coloridas inseridas 

durante a atividade. O terceiro painel ilustra através de figuras, a ordem do inicial 

do processo produtivo da região até o consumidor final, este também sugere a 

inserção de faixas coloridas informativas. O ultimo painel, o a pergunta em 

destaque “o que você sonha para sua sede?” apresenta a imagem de uma árvore 

com galhos e ramos aparentes, a intenção é que ao longo das discursões sua 

copa fosse preenchida com faixas coloridas indicando, através de tópicos, os 

“sonhos e desejos” dos participantes (Figura 66 e Figura 67).  

 

Figura 66: (a) Estudos de diagramação para o primeiro painel intitulado – “união”.  

(b) Estudos de diagramação para o painel intitulado – “da horta à feirinha”.  
(c) Registro final da montagem dos painéis interativos 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2015) 

 

 

 

(a) 
(b) 

(c) 
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Figura 67: (a) Formatação para o primeiro painel intitulado – “união e associação”. (b) 
Figuras iniciais para o segundo painel – “pontos positivos e negativos”. (c) lustrações para o 

terceiro painel – “da horta à feira”. (d) Frases e figuras para o painel - “O que você sonha para 
nossa sede?” 

  
 

  
Fonte: Acervo do autor (2015) 

 

E por ultimo a vivência da oficina participativa – o espaço foi preparado 

para receber os participantes dentro de uma dinâmica mais informal, dispondo 

cadeiras e o suporte para os painéis de forma circular no abiente, favorecendo um 

melhor contato visual. Após breve apresentação do orador e dos alunos 

(a) (b) 

(c) (d) 
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participantes (formação acadêmica e instituições envolvidas), procurou-se 

também, deixar claro o papel mediador nos momentos de debates, tendo em vista 

as contradições entre os problemas apresentados e os objetivos propostos e 

explorar os conhecimentos não só técnicos, mas os saberes locais (Figura 68).  

Figura 68: (a) Apresentando a dinâmica da oficina aos participantes. 

(b) Debates iniciais  com os associados 

    

Fonte: Acervo do autor (2015) 
 

Através dessa atividade, foram identificados os desafios e as 

potencialidades individuais e coletivas, bem como as expectativas em relação ao 

projeto e as necessidades sutis e pragmáticas para a realização do trabalho.  

No primeiro painel intitulado “União e Associação” (Figura 69), à medida 

que o mediador explora a importância da união para o desenvolvimento coletivo, 

recortes com palavras relacionadas – ato de unir; aliança; liga; adesão; contato; 

casamento e associação foram fixados estimulando os participantes a refletirem 

sobre a importância da participação e envolvimento de todos para o crescimento 

do Projeto Amigo Verde.  

Figura 69: (a) Primeiro painel montado intitulado – “união e associação”. (b) Fixação do 
painel para melhor visualização dos participantes 

  

Fonte: Acervo do autor (2015) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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O centro comunitário vem com uma proposta de fortalecimento dessa 

união e o interesse deles neste projeto é evidente. É notório o sentimento de 

união entre os associados e o senso coletivo é um dos motivos do projeto ter 

obtido tanta visibilidade na mídia não só no âmbito local, como também, no 

nacional. No caso da comunidade do Gramorezinho, temos o reconhecimento da 

Petrobras que premia o Projeto Amigo Verde, sob a supervisão do Ministério 

Público do RN. 

O Projeto Amigo Verde Gramorezinho recebeu na manhã desta quarta-
feira (27) menção honrosa pelo seu destaque e contribuição no 
desenvolvimento social e ambiental da comunidade e da cidade. A 
menção foi entregue durante solenidade de entrega do “Prêmio Melhores 
Fornecedores de Bens e Serviços 2013” promovido pela Petrobras 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013, p. 01) 

 

Para a formulação de um quadro consistente da atuação do Projeto 

Amigo Verde na atualidade, foi apresentado o segundo painel (Figura 70) que 

propõe explorar - pontos positivos e negativos enfrentados pelos agricultores, 

dando margem, assim, para o surgimento de soluções que possam ser 

empregadas no projeto dessa sede.  

Figura 70: (a) Montagem do segundo painel. (b) Separação dos pontos positivos e 
negativos 

  

Fonte: Acervo do autor (2015) 

 

Nele, destacou-se como ponto positivo: a transição da agricultura 

convencional para a agricultura orgânica em menos de dois anos, as parcerias 

com órgãos públicos do Estado, SEBRAE e PETROBRÁS que financiaram e 

capacitaram nesse processo de transição. Entretanto, os moradores ainda 

enfrentam problemas, mesmo com o sucesso alcançado, ainda precisam 

aprimorar: sofrem com a falta de conscientização da população e planejamento; 

(a) 

(b) 
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de um local especifico para a feira; das intempéries do “clima”; o controle de ervas 

daninha sem o uso de agrotóxicos; o gerenciamento da produção; a falta de 

qualificação de alguns dos produtores; a dinâmica rápida para o transporte dos 

produtos e, o principal, a falta de uma sede. Conclui-se que, com um local próprio, 

muitos desses pontos negativos podem ter mais fácil solução.  

 

Figura 71: (a) Segundo painel finalizado. (b) Terceiro painel finalizado 

  

Fonte: Acervo do autor (2015) 

 

Para entender o funcionamento da produção orgânica do Projeto Amigo 

Verde e o que poderia ser feito no projeto arquitetônico de maneira que 

otimizasse essa produção, o terceiro painel intitulado - “Da horta à feira” (Figura 

72) foi montado em conjunto com os produtores, resultando em uma explanação 

simples da trajetória do produto desde a colheita até a venda. 

(a) 
(b) 
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Figura 72: Momento de discursão do terceiro painel intitulado “da horta à feria” 

 

Fonte: Acervo do autor (2015) 

Os processos destacados, nos leva a entender mais facilmente suas 

demandas. A higienização, embalagem e estocagem, por exemplo, requer um 

local e equipamentos específicos ainda não existentes. O transporte ocorre hoje 

com o carro da própria associação, porém sem um estacionamento próprio. E a 

montagem e comercialização acontecem com o uso de uma estrutura 

desmontável (barraca em madeira) que atualmente fica armazenada no depósito 

do “socyet ouro verde”.  

Figura 73: Último painel interativo finalizado 

 

 
Fonte: Acervo do autor (2015) 
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O painel “O que você sonha para nossa sede?” (Figura 73) explora de 

forma ampla e livre as intenções dos associados para a sede da associação. Para 

os participantes, a sede representa a ideia de um lugar onde seriam 

desenvolvidas várias atividades: reuniões, palestras e cursos, além de alguns 

benefícios: enfermaria, cozinha didática, lazer e a oficinas de informática. Assim, 

é possível notar que outros instrumentos podem ser inseridos à sede da 

associação como forma de prover uma maior integração e apropriação dos 

associados e da população local. 

 

Figura 74: (a) Considerações e agradecimentos finais. (b) Registro da equipe no final da 
oficina 

 

          

Fonte: Acervo do autor (2015) 
 

 
Compreende-se que as discussões e os painéis ilustrativos finais, 

proporcionaram um intercâmbio de conhecimentos e um amadurecimento para o 

grupo envolvido percebendo-se entusiasmo entre produtores, e também um 

registro do saber popular acerca dos temas tratados. Assegura-se, dessa forma, 

um processo de construção coletivo do programa arquitetônico à nova sede. 

Ressalva-se que este é um projeto participativo em parte, uma vez que o 

processo criativo do Centro não será discutido com a comunidade. Isso se dá pelo 

limite de tempo do projeto, não permitindo que seja feito um trabalho plenamente 

coletivo e contínuo. 

O processo participativo de projeto, mais completo que o tradicional, 
demanda maior quantidade de tempo e, por isso, nem sempre é passível 
de ser aplicado. Concursos, ou outros casos que exijam um curto prazo 
de apresentação, por exemplo, estariam, quase sempre, eliminados 

(a) (b) 
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desse procedimento, assim como situações que envolvam dificuldades 
de compreensão de escala do projeto etc” (PRONSATO, 2005, p. 126). 
 

Mesmo assim, a dinâmica se mostrou um importante elemento para 

compreensão das principais necessidades sob o olhar do produtor,  parte da 

comunidade  apresentou determinadas características técnicas da produção 

orgânica ainda pouco compreendida. 

3.3.2 Processo de Beneficiamento 

A atividade agrícola surge quando o homem deixou de ser nômade – 

caçador, passando a cultivar, selecionar ervas, raízes e árvores comestíveis para 

subsistência própria.  A medida que o homem aprende a manipular a força 

animal, os elementos naturais (ventos e cursos d’água), desenvolve o arado e 

novas formas de cultivo. Somente com a industrialização, a agricultura passa a 

incorporar novos modos de produção, respondendo a demanda populacional e 

acelerando o caminho da urbanização. Cavallet (1999) afirma que: 

O crescimento populacional aliado à urbanização, acelerada pelo novo 
modo de produção capitalista, possibilitava, pela primeira vez na história, 
que a agricultura passasse de atividade fornecedora de alimentos para 
atividade lucrativa. Ao lado da revolução industrial começou também 
uma revolução agrícola. O sistema de produção agrícola, baseado numa 
forma de produção milenar, cujos avanços incorporados tinham sido 
muito pequenos em relação ao tempo transcorrido, estava entrando 
numa nova fase de incorporação crescente de novos conhecimentos 
(CAVALLET, 1999, p. 10). 
 

O crescimento e desenvolvimento urbano proporcionaram uma nova 

forma de agricultura – a lucrativa. Esta passou a produzir para o setor industrial, o 

que de certa forma, implicou e forçou a agricultura familiar de subsistência a 

adotar novas técnicas, a fim de, também, atender uma parcela do mercado. 

Mesmo diante da evolução tecnológica e produtiva, a agricultura familiar e 

de subsistência, diferente da lucrativa, passam a exercer um papel importante no 

crescimento e desenvolvimento humano ao longo do tempo reforçando laços 

econômicos e comunitários. No Brasil, esse tipo de agricultura surge na década 

de 1990, quando a abertura comercial foi possibilitada pelo governo, permitindo a 

entrada de produtos estrangeiros no país a preços mais acessíveis. Com isso, os 

movimentos sociais no campo foram expandindo-se, de tal modo que resultou em 

1996, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
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(PRONAF), com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional a 

pequenos produtores rurais (HIRAMA, 2013, p. 50). 

Ainda segundo a autora, os agricultores familiares possuem em comum a 

relação com o campo, por meio da atividade agrícola, onde utilizam os recursos 

naturais da propriedade e a força de trabalho da família e, muitas vezes, alinhado 

aos princípios da agricultura orgânica. Observa-se que este segmento vai além do 

caráter econômico, compreende um modo de vida ligado à realidade 

socioeconômica e cultural de cada região.  

A prática da agricultura familiar pode, ainda, estar vinculada ao contexto 

urbano, quando o cultivo de vegetais e a criação de animais domésticos faz-se 

dentro dos limites ou na imediata periferia das cidades, visando a produção de 

alimentos para o consumo dos respectivos habitantes. Logo, por vezes, estar 

inserida em áreas densamente povoadas, localizadas próximas de habitações e 

cursos de água, é fundamental, para que os métodos de produção utilizados na 

agricultura urbana não promovam ou agravem os problemas de contaminação, 

tanto dos alimentos como do ambiente. 

Apesar da visibilidade recente, a agricultura urbana não é um conceito 

novo. Herzog (2013) aponta que a produção de alimentos dentro da cidade data 

do século XIX. Os migrantes do campo recém-inseridos no mercado de trabalho 

urbano reivindicavam pequenos lotes para cultivar alimentos tanto para 

autoconsumo quanto para manterem o contato com a terra. Um exemplo dessa 

prática são os Jardins Ouvriers, ou Jardins Operários, na França: espaços em que 

pequenos lotes podiam ser alugados para o cultivo. Outro exemplo citado são os 

Victory Gardens, ou Jardins da Vitória, nos Estados Unidos, criados com objetivo 

de suprir a escassez de comida ocasionada pela Primeira Guerra Mundial. 

Como expoente de maior expressão da agricultura urbana atual insere-se 

as hortas urbanas. O verbete horta vem da palavra hortus que designa um 

pedaço de terra anexo à residência romana, no qual se cultiva alimentos para o 

consumo familiar. Desse modo, as hortas são qualquer espaço destinado ao 

cultivo de hortaliças e de outras plantas, como ervam condimentares e 

aromáticas. Entendendo-se que a finalidade desses espaços, destinam-se 

exclusivamente ao cultivo de hortaliças no meio urbano ou em suas proximidades, 

com o intuito de suprir as necessidades imediatas, para o consumo e a 
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comercialização do excedente desses produtos. É possível que se encontre 

hortas em espaços privados ou públicos (à guisa de exemplificação, quintais, 

terrenos livres, jardins, canteiros, calçadas, praça, parques dentre outros), 

podendo ocorrer por iniciativas individuais, familiares, comunitárias, de empresas, 

instituições, ONGs e órgãos públicos. Corroborando com essa assertiva, Pinto 

(2007), afirma: 

As hortas urbanas traduzem uma forma espontânea de utilizar os 
espaços intersticiais das cidades, permitindo o auto-abastecimento, a 
redução dos consumos energéticos, o incremento da atividade 
econômica ao gerar postos de trabalho e ter um efeito multiplicador na 
economia, a disponibilidade de produtos frescos e, se se tratar de 
agricultura biológica, de produtos sãos (PINTO, 2007, p. 56 e 57). 

Dentre os inúmeros benefícios que as mesmas oferecem, dentro da 

escala micro (à comunidade) quanto para a escala macro (à cidade), elencam-se: 

(a) combater à fome; (b) proporcionar a infiltração de água e a renovação do ar; 

(c) produzir alimentos; (d) povoar o território; (e) garantir o equilíbrio ecológico e a 

estabilidade do espaço; (f) reciclar resíduos orgânicos (compostagem); (g) 

integrar socialmente; (h) gerar renda; sendo capaz de ser fonte à cultura, espaço 

e de recreio, como também propiciar terapia anti-stress.  

Portanto, a agricultura familiar e urbana, pautadas nas normas da 

sustentabilidade – agricultura orgânica – representam uma alternativa adequada 

para a produção de alimentos, minimizando ou eliminando os riscos para a saúde 

humana e de degradação ambiental. De acordo com Pinto (2007) os objetivos da 

agricultura orgânica são: 

O fornecimento de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, 
isentos de contaminantes; a preservação e a ampliação da 
biodiversidade dos ecossistemas; a conservação das condições físicas, 
químicas e biológicas do solo, da água e do ar; o fomento da 
integração/inter-relação entre agricultor e consumidor; e o incentivo à 
venda dos produtos biológicos nos mercados locais, são alguns dos 
objectivos da agricultura biológica (PINTO, 2007, p. 68). 

De acordo com Pereira et al. (2007), os produtos orgânicos apresentam-

se escassos no mercado, somente oferecidos em pequenas feiras ou sedes de 

associações de agricultura orgânica e, por vezes, com preços bem mais elevados 

em relação aos sistemas convencionais. Entretanto, com o crescente aumento de 

consumo dos produtos orgânicos, o sistema de beneficiamento torna-se tendência 

viável dentro do mercado, uma vez que esses alimentos estarão atendendo às 
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novas demandas da população não só em termos de saúde, mas também em 

desenvolvimento sustentável. 

Para o projeto, em questão, a compreensão plena do processo de 

beneficiamento torna-se imprescindível. Logo, compreender a ordem produtiva e 

as especificidades do espaço construído garantirá maior eficiência no processo de 

higienização, comercialização do produto final, atraindo mais consumidores. Para 

Formiga (2008) o processo produtivo adequado de uma beneficiadora pode ser 

dividido nas etapas: recebimento, armazenamento, seleção, limpeza, 

classificação, corte, embalagem, resfriamento, carregamento e transporte (Figura 

75). 

 

Figura 75: Fluxo adequado para o processo de beneficiamento de frutas e hortaliças 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado no autor FORMIGA (2008). 
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Ainda segundo Formiga (2008) para instalação de beneficiamentos de 

pequeno a médio porte, faz-se necessário uma área de 100 m², subdividida em:  

 Galpão – onde se acomodam as bancadas, mesas de trabalho, 

geladeiras, pias, máquinas de lavar louça e armários de utensílios. Vale 

salientar a importância da organização dos equipamentos de modo a 

permitir livre circulação dos funcionários; reserva-se 65 m².  

 Depósito da matéria-prima – armazenar diversos tipos de produtos de 

forma adequada, ou seja, ambiente seco, arejado e limpo; destinar 20 m², 

aproximadamente. 

 Escritório – requer móveis e equipamentos de telecomunicações e 

informática; prever 15m².  

Para cálculo do número de funcionários, é necessário analisar a estrutura 

do empreendimento. Um beneficiamento de 100m², exige uma equipe formada 

por: gerente, assistente da gerência e operador. 

Na tentativa de sintetizar e esclarecer o processo do beneficiamento dos 

produtos orgânicos foi desenvolvidos esquemas ilustrativos com as principais 

etapas de beneficiamento (Figura 76 e Figura 77). Nelas, destacam-se as etapas 

desde o recebimento da produção na área de beneficiamento, os procedimentos 

iniciais da seleção e armazenamento, processo de limpeza, classificação, corte e 

embalagens, para cuidados de resfriamento e distribuição final do produto. 

Em relação aos acabamentos internos, o ambiente precisa ser de fácil 

limpeza e manutenção, durabilidade e resistência para uso intenso. Dessa forma, 

faz-se necessário a pintura das paredes com tinta acrílica lavável, a fim de tirar a 

sujeira facilmente. O forro deve ser preferencialmente branco, podendo ser gesso 

pintado com acrílico acetinado, lambri pintado com esmalte branco ou forro de 

PVC.  

A Norma Regulamentadora (NR) 24 – Condições Sanitárias e Conforto 

em locais de trabalho - estabelecida pelo Ministério do Trabalho expõe que, para 

cozinhas – que possui processos semelhantes a área de beneficiamento –deve-

se primar pela limpeza e organização do local de trabalho, tornando-o um 

ambiente arejado (deve-se aproveitar a luz natural), limpo, claro e dentro das 

normas de segurança, pré-estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Para impedir 

a entrada e o abrigo de insetos e outros animais, as janelas devem possuir telas. 
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As caixas de gordura e de esgoto devem estar localizadas fora das áreas de 

preparo e de armazenamento de alimentos. 

Figura 76: Etapas iniciais do processo de beneficiamento: recebimento, armazenamento e 
seleção 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Figura 77: Etapas de embalagem, resfriamento e transporte

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Hodiernamente, as hortaliças produzidas no sistema orgânico são 

facilmente encontradas nas gôndolas dos supermercados e em outros pontos de 

venda do varejo das médias e grandes cidades brasileiras. Dessa forma, torna-se 

um mercado de grande potencial econômico. 

Diante do exposto, pode-se entender que, o processo de beneficiamento 

é de suma importância para a elaboração do programa das necessidades do 

projeto do Centro Comunitário, porque conhecer o funcionamento de cada etapa, 

suas demandas e especificações, possibilita a maximização do potencial da 

infraestrutura e seus funcionários, o que trará sobremaneira, suporte financeiro à 

comunidade. 

 

3.3.3 Pré-dimensionamento 

 

Segundo o Código de Obras Municipal – Lei Complementar nº 55 de 2004 

- 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. 

A área a ser destinada à implantação do empreendimento encontra-se 

inserido numa malha viária confrontando-se com as Ruas Ouro Verde, Portela, 

Brasileirinha e Guararema, todas classificadas, segundo o Código de Obras 

municipal (LEI COMPLEMENTAR Nº07/1994) em seu Anexo I – Sistema Viário 

Principal classifica, como VIA LOCAL, usada para acesso direto a áreas 

residenciais, comerciais ou industriais, atendendo os deslocamentos específicos, 

tais como: via para pedestre, bicicleta e ônibus, podendo ser exclusiva ou inserida 

na via de uso geral. 

A quantidade de vagas, necessárias para cada empreendimento, é 

variável em função da hierarquização das vias e natureza do uso. Para realização 

do cálculo do número de vagas de estacionamento, foram consideradas as 

exigências relativas à via local, pois, como a área encontra-se localizada em 

terreno lindeiro voltado para vias com a mesma classificação (Via Local). 

Levando-se em conta a classificação de Via Local e em função do uso, do tipo 

Serviços públicos em geral, foi utilizado o parâmetro seguinte: relação de uma 

vaga para cada 50,00m² de área construída. 
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Desse modo, considerando a área construída total do empreendimento de 

1535,13m², sendo 1029,05m² para o núcleo integração social e 485,99m² a ser 

utilizada pelo núcleo de beneficiamento orgânico, sendo necessária uma vaga de 

estacionamento para cada 50,00m² de área construída, a fim de atender os 

condicionantes legais estabelecidos pelo Código de Obras Municipal, totalizando 

vinte e uma (21) vagas, assim distribuídas: quatorze (14) para o núcleo social e 

sete (07) para o núcleo de beneficiamento orgânico. Além as vagas de 

estacionamento são exigidas a implantação de áreas para embarque e 

desembarque. 

Para isso, reservou-se um total de 21, sendo 02 (duas) para Portadores 

de Necessidades Especiais, representando mais de 2% das vagas disponíveis, 

assim como, 02 (duas) vagas para idosos, conforme estabelecido no Código do 

Idoso, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos 

estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma 

a garantir a melhor comodidade ao idoso (Lei N° 10.741/2003). Todas as vagas 

apresentam dimensões de 2,50 de largura por 5,00 metros de comprimento 

segundo as regras definidas no Código de Obras Municipal e Normas 

relacionadas à acessibilidade e demais leis correlatas. O Código de Obras 

Municipal - em Anexo IV – Parâmetros Geométricos dos Estacionamentos. 

Em seu Capítulo II, Título III, o Código de Obras, define através de trinta 

(30) artigos (arts. 108 a 138), normas e padrões técnicos referentes aos acessos, 

às edificações, estacionamentos e calçadas, corroborando à política urbana do 

munícipio e ,sobretudo,  como instrumento jurídico de controle.    

Art. 109. A entrada e saída do estacionamento, da garagem e dos pátios 
de carga e descarga devem ser projetados de modo a não criar ou 
agravar problema de tráfego nas vias que lhe dão acesso, devendo, 
quando o lote tiver frente para mais de um logradouro, ser feita, sempre 
que possível, pela via de menor hierarquia, observados os exemplos 
dispostos no Anexo II desta Lei e a orientação técnica do órgão 
municipal gestor de transportes e trânsito urbanos. 
 

O acesso a veículos pela via local com capacidade inferior a 60 veículos 

referende ao núcleo de beneficiamento orgânico, será realizado através de uma 

via interna com largura de 3,50 metros, conforme estabelecido no Código de 

Obras Municipal, em seu Anexo II – dimensionamento das formas de acesso. 

Considerados vários agentes que estarão presentes durante o uso, 

operação e manutenção da edificação, sempre em concordância com os aspectos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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da sustentabilidade e eficiência energética, foram criados dois núcleos de 

atividades com ambientes e funções específicas, que podem se comunicar 

visualmente ou fisicamente para garantir maior interatividade aos espaços. As 

Figuras Figura 78,Figura 79,Figura 80Figura 81 apresentam a síntese do 

programa demonstrando os núcleos, suas atividades e áreas construídas 

estimadas. 

O núcleo de integração social agrega ambientes não só voltados para 

social, e também destinada a acolher atividades culturais e/ou recreativas. 

 

Figura 78: Núcleo de integração social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Figura 79: Síntese dos ambientes no núcleo de integração social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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núcleo de beneficiamento orgânico tem como função atender, 

especificamente, as dinâmicas de beneficiamento de produtos orgânicos 

produzidos por agricultores vinculados ao projeto Amigo Verde, contemplando 

atividades complementares como a horta educativa (voltada para o treinamento e 

ações educativas) e a feirinha orgânica que acontecerá no próprio terreno. 

Também visa atender as necessidades de mobilidade aos funcionários, 

fornecedores e visitantes. 

 

Figura 80: O núcleo de beneficiamento orgânico 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Figura 81: Síntese dos ambientes no núcleo de beneficiamento orgânico 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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4 CONCEPÇÃO DA PROPOSTA  

 

 No processo de desenvolvimento projetual, pretende-se, muitas vezes, 

viabilizar soluções integradas às diversas exigências (custos, estética e 

economia) que permeiam o universo do projeto. Contudo, esse caminho 

dificilmente acompanha uma ordem lógica ou rígida, sofrendo diversas 

interferências ao longo da trajetória projetual como legislações, custos ou gostos 

pessoais, que podem direcionar as soluções escolhidas e que dificilmente 

responderá positivamente as expectativas esperadas. 

No entanto, não devemos esperar que o processo de projeto seja tão 
claro, lógico e aberto quanto o método cientifico. Projetar é uma 
atividade confusa que envolve juízo de valor entre alternativas que 
podem oferecer, ao mesmo tempo, vantagens e desvantagens. É 
improvável que aja uma resposta correta ou mesmo ótima no processo 
de projeto, e é bem possível que não concordemos acerca dos méritos 
relativos das soluções alternativas (LAWSON, 2011, p.85). 
 

O processo projetual foi permeado de ações não lineares que foram 

registradas por meio de croquis, plantas baixas, cortes e volumetrias 

esquemáticas objetivando registrar as principais ideias e fundamentar decisões. 

Portanto, necessário se faz uma descrição cronológica da concepção do projeto 

arquitetônico, e consequentemente, do desenvolvimento desse trabalho.  

4.1 Estudo Preliminar 

Ao iniciar o projeto, estava clara a necessidade em criar espaços que 

possibilitassem o convívio e as práticas sociais de forma integrada ao meio 

ambiente externo e coerente com a cultura local. O primeiro croqui (Figura 82) 

demonstra a intenção de um volume edificado protegido por longos beirais já 

reforçando a ideia de áreas externas cobertas e flexíveis ao uso.  

Figura 82: Primeiro croqui da ideia inicial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Os estudos seguintes (Figura 83 – a) acompanham a mesma ideia de 

integração com o externo, explora possiblidades de volume e intenções de 

cobertura e aberturas para favorecer a ventilação e iluminação naturais e 

sugestão de piso com materiais de reuso. Destaca-se a proposta das aberturas 

nas equadrias com folhas duplas de giros, que remetem a uma linguagem 

regional.  

O terceiro estudo (Figura 83– b) demonstra intenções mais claras do 

projeto e suas propostas formais, todavia, nessa etapa, não se tinha ainda um 

terreno definido. A proposta enfatiza as práticas da arquitetura bioclimática com 

mais força, ao explorar a ventilação natural e o reconhecimento paisagístico, 

salientando aspetos espaciais ao determinar módulos interligados por circulações 

livres e soluções formais com volumes mais orgânicos e permeáveis visualmente 

a fim de reforçar uma linguagem natural e livre acesso ao espaço.  

 

Figura 83: (a) Segundo registro das ideias iniciais. (b) Terceiro registro dos estudos iniciais 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

(a) (b) 
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Para os próximos registros (Figura 84), vale ressaltar que, o terreno já 

determinado possibilita o início dos primeiros estudos priorizando aspectos 

ambientais e morfológicos da área. Diante disso, a configuração linear do terreno 

condicionou, inicialmente, uma implantação mais regular, preocupada com 

aspectos da ventilação cruzada e que facilitasse circulação livre em todas as 

direções. Alguns elementos formais e simbólicos surge para reforçar a intenção 

de interagir com o entorno, para exemplificar, a cobertura de duas águas com 

telha colonial, linguagem predominante nas edificações vizinhas. Também foram 

sugeridos, sistemas alternativos de coleta de água pluvial e luminárias com 

garrafa PET, além de um grande plano vertical vazado constituído por potes 

cerâmicos invertidos, na tentativa de garantir ventilação constante, iluminação 

indireta, bem como criar um forte apelo simbólico e estético a edificação.  

 

Figura 84: (a) Quarto registro das ideias iniciais. (b) Novos estudos para quarta proposta. 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

(a) (b) 
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As novas informações obtidas no decorrer das disciplinas ministradas 

durante o segundo semestre (Figura 85, Figura 86), foram incorporada a outros 

elementos e conceitos referentes a conforto acústico e materiais de construção 

que contribuíram de forma decisiva para o projeto. Em se tratando de aspectos 

espaciais citam-se como o pátio coberto e as circulações livres que 

permaneceram e ganharam importância na definição e no zoneamento das 

atividades a serem trabalhadas na edificação. o destaque vai para o uso de 

materiais de baixo impacto e os aspectos expressão construtiva – relação de 

cheios e vazios nos volumes, a presença de planos sólidos e vazados e a relação 

da edificação com o terreno – também incorporados no processo de 

desenvolvimento do projeto. 

Figura 85: Slide para disciplina de acústica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Figura 86: Slide para as disciplinas de tectônica contemporânea e tecnologia da construção. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Outra experiência definidora para o projeto foi à confecção da maquete 

volumétrica do projeto.  O estudo utilizou materiais de fácil manuseio que 

possibilitaram uma compreensão simplificada do edifício no terreno e sua 

composição volumétrica geral. 

As maquetes são parte essencial do desenvolvimento de um projeto, 
pois possibilitam ao arquiteto testar ideias como formas construídas reais 
sem os custos e as dificuldades dos protótipos de edificações em escala 
real. As maquetes são úteis em todas as etapas do projeto, desde o 
levantamento e analise inicias [...] (WARTEMAN, 2010, p.126). 
 

Na maioria das experiências, a maquete torna-se base para explorações 

futuras, possibilitando inserção ou retirada de elementos à medida que mudam 

exigências e/ou as vontades pessoais. No projeto em questão, inicialmente foi 

reproduzido à situação do terreno, efetuada a demarcação das edificações 

circunvizinhas, as vias que contornam o terreno e os elementos vegetais que 

demarcam limites ao longo do lote.   

Assim, foi reproduzida a implantação já explorada anteriormente, regular 

e linear acompanhando a formatação do terreno. Porém, quando se percebe as 

visuais geradas pelo encontro das vias de acesso, as possíveis áreas de 
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circulação e convívio,  e uma percepção mais clara do potencial construtivo do 

terreno resolve-se adotar uma nova linguagem de implantação. Esta acompanha 

um movimento mais orgânico, promovendo maior movimento de fachada e 

estabelecendo novos recantos de convívio. Outros aspectos analisados foram às 

potencialidades de conforto térmico gerado pelas aberturas e saídas de ar em 

todo o conjunto.  

Com o desenvolver dos estudos,  fica mais evidente a existência de novas 

áreas com potencial paisagístico onde deva ser utilizada a vegetação existente 

para criar áreas de contemplação e, demarcação, através de pórticos de entrada, 

as principais áreas de acesso. E principalmente, o resgate da linguagem mais 

natural que dialoga com o conceito adotado. Abaixo, imagens registradas durante 

a oficina de montagem da maquete volumétrica na disciplina de Atelier II (Figura 

87). 

 

Figura 87: (a) Estudos volumétricos para o centro comunitário. (b) Proposta volumétrica 
da unidade de integração social. (c) Representação da área de convivência – pátio coberto 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2015) 

(b) 

(c) 

(a) 
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Desenvolvendo a dinâmica da oficina e discutindo com colegas de sala, 

foram elaborados novos croquis com a planta baixa e cortes esquemáticos da 

nova implantação do edifício (Figura 88). Nesse registro, ficou evidente a 

preocupação de manter conexões visuais e de circulação entre o novo edifício e 

os equipamentos e acessos do entorno. Percebe-se ainda, que as preocupações 

com a ventilação nortearam o design da cobertura e dos fechamentos latera 

 

Figura 88: (a) Estudos de visuais e fluxos a mão livre. (b) Estudos a mão livre da cobertura 

 

 

 
 Fonte: Acervo do autor (2015) 

Dentro dessa perspectiva, foram desenvolvidos novos estudos e 

possibilidades, considerando os ambientes sugeridos pelo programa 

arquitetônico. Este ainda em fase de desenvolvimento e a preocupação com a 

vegetação existente a preservar. Inicialmente foram explorados novos estudos de 

visuais e circulação, determinaram-se as áreas de integração social e de 

beneficiamento orgânico e sugestões de circulação, entradas sociais e de serviço. 

Posteriormente, foram estabelecidos as cobertas para cada núcleo, que buscou 

manter a mesma proposta simbólica da primeira que era utilizar a cobertura com 

telha colonial aparente predominante no entorno. Na tentativa de explorar melhor 

os aspectos tridimensionais, desenvolveu-se estudos volumétricos a mão livre, 

para exercício de percepção dos planos verticais, das coberturas, pórticos de 

(a) (b) 
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entrada e possíveis inserções dos elementos vegetais como parte da linguagem 

arquitetônica. O estudo preliminar reforçou a ideia central de manter uma 

edificação com linguagem mais orgânica que possibilitasse maior integração com 

o meio externo, conforme asFigura 89 e Figura 90, em destaque: 

 

Figura 89: (a) Estudos das visuais e potenciais circulações no terreno. (b) Estudo inicial 
da planta de implantação. (c) Estudo inicial da planta de cobertura 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 90 : (a) Perspectiva esquemática do acesso ao núcleo social. (b) Perspectiva esquemática 
do acesso ao núcleo de beneficiamento orgânico 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Diante dos constantes estudos e das consultas aos profissionais e 

professores especializados, novas problemáticas surgiram ao longo do 

desenvolvimento projetual. Questões como a necessidade de proteção à radiação 

direta nos ambientes, os fluxos dos usuários e de serviço, nos direcionaram a 

modificar nossa proposta, surgindo assim o segundo mantendo aspectos formais 

e materiais construtivos porém incorporando as sugestões apresentadas. Assim 

surge a segunda proposta arquitetônica que viabiliza novas possibilidades 

volumétricas e de acabamento para viabilizar aspectos de conforto e execução.  

Com relação a sua implantação no lote, essa nova proposta preliminar, 

acompanha principalmente os aspectos de conforto térmico (orientação solar e 

dos ventos), as visuais cênicopasisagísticas, a configuração retangular do terreno 

e também o tipo de uso das edificações circunvizinhas. O projeto então 

acompanhou a linearidade do terreno, adotando um partido predominantemente 

horizontal, todavia adotou linhas sinuosas para corresponder aos aspectos 

conceituais de naturalidade e integração com o externo.  

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 91: Planta baixa esquemática do centro comunitário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

O estudo preliminar está programado para abrigar, basicamente dois 

núcleos estruturantes, o primeiro de integração social que contempla: um hall de 

entrada, recepção, pátio coberto, sala do administrativo, cozinha didática e 

banheiros para visitantes. O segundo, núcleo intitulado de beneficiamento 

orgânico contendo a sala de beneficiamento dos produtos orgânicos e diversos 

equipamentos que darão apoio a dinâmica de funcionamento técnico 
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(estacionamentos, docas, vestiários, depósitos, guarita, paraciclo) ambos 

interligados por caminhos abertos e ajardinados.  

Destaque para quadra poliesportiva descoberta e integrada ao contexto 

urbano na tentativa de estimular práticas saudáveis e eventos culturais para a 

comunidade. 

 

Figura 92: Perspectiva geral do centro comunitário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

A edificação assume uma volumetria repleta de vazios e superfícies de 

filigranas (cobogós e peles-verdes), contudo a presença de corpos sólidos 

autoportantes (alvenarias em taipa de pilão) em toda sua extensão reforçará a 

relação do edifício com o solo ocupado e resgatará aspectos socioculturais 

(representacional) da comunidade.  

 

Figura 93: (a) Perspectiva da entrada principal do núcleo de integração social. (b) 
Perspectiva do pátio e do jardim sensorial 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

A adoção de materiais para o edifício segue o princípio da verdade 

estrutural, pois se tornam aparentes e fiéis ao material escolhido.  Essa intenção 

projetual também acompanha a postura sustentável pretendida para o projeto, à 

(a) (b) 
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medida que diminuem os processos de beneficiamento e inserção de materiais 

nocivos ao meio ambiente. Assim, as alvenarias assumem acabamentos próprios 

da técnica de taipa de pilão e a estrutura da cobertura mantém as características 

formais de toras roliças de eucalipto que deixam a estrutura com uma dimensão 

técnica bastante evidente. Entretanto, a escolha da cobertura metálica com 

acabamento térmico isolante redireciona a proposta inicial de dialogar com as 

tipologias de seu entorno (telha cerâmica), e assumindo linguagem neutra 

justificando seu emprego e determinando sua utilidade em manter maior conforto 

térmico aos usuários. 

4.2 Proposta Final 

Após os questionamentos levantados pela banca examinadora no período 

da qualificação do trabalho em questão, e partindo para novos estudos e 

reflexões, foi possível acrescentar novos aspectos espaciais, estéticos e 

construtivos para o anteprojeto final. Essas decisões consideraram não só o uso 

dos espaços individuais e coletivos, as exigências funcionais da edificação e seu 

entorno, os materiais, as estratégias bioclimáticas e paisagísticas, oportunizando 

o fechamento de um conceito adotado para o projeto. 

Tendo em vista os aspectos ambientais e climáticos já avaliados no 

terreno, a implantação final do centro comunitário permaneceu priorizando a 

trajetória solar e os ventos dominantes assim como os elementos vegetais 

existentes capazes de garantir barreiras diretas de insolação e condução da 

ventilação natural.  

Nesse sentido, através dos diagramas de máscara de sombra, foi 

realizada uma análise das estratégias bioclimáticas utilizadas para amenização da 

radiação solar (beirais e telas verdes), identificando as superfícies com 

sombreamento durante 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 três diferentes superfícies 

do edifício proposto, conforme Figura 94 a seguir. 
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Figura 94: Planta baixa indicando superfícies analisadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A primeira análise foi realizada na sala de múltiplo uso, localizada no 

núcleo de integração social, onde foi observada 1 superfície próxima a porta de 

acesso. Através do diagrama é possível observar que, no solstício de verão, a 

mesma não recebe radiação direta, e no inverno, somente até às 06h00. Já na 

superfície 2, localizada no núcleo de beneficiamento orgânico, no verão, 

apresenta-se totalmente sombreada durante todo o dia, e no solstício de inverno, 

sol das 07h30 até às 9h30. Cabe destacar, que esse resultado se deve, em 

partes, pela projeção das copas das árvores, as quais o programa não reconhece 

plenamente os aspectos de transparência e irregularidade do elemento vegetal. 

Logo, o bom desempenho das superfícies analisadas se deve pela presença das 

proteções verticais e, amenizadas pelas copas das arvores existentes (Figura 95). 

Figura 95: Diagrama de sombras superfícies 1 e 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec (2016). 
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Ainda no núcleo de beneficiamento, o terceiro ponto analisado, constatou-

se uma incidência maior do sol a partir das 15h00 no solstício de inverno, e no 

verão a partir das 13h30. Como estratégia bioclimática para amenização da 

radiação solar foi instalado, junto aos pilares da cobertura, uma tela metálica 

vazada para suporte de vegetação (trepadeiras) a frente da superfície criando um 

efeito de “cortina viva”. Assim, foi possível analisar o efeito amenizador de 

radiação promovida pelo painel vegetal na superfície.  

Figura 96: Diagrama de sombras da superfície 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Ecotec (2016). 

É possível perceber a influência da utilização dos beirais e elementos 

vegetais como protetores e amenizadores da radiação solar direta nas superfícies 

das fachadas, principalmente voltadas para o poente, assim como a importância 

do estudo da geometria solar como instrumento de análise e apoio as estratégias 

projetuais da edificação. 

Outra análise estudada foi da ventilação, através da utilização do 

simulador de fluxo de vento – Flow Design (Autodesk, 2016) a partir do mesmo 

modelo digital utilizado para o sombreamento. Foram consideradas para a análise 

as condições de diferença de pressão e velocidade dos ventos para o sentido 

Leste devido a sua maior frequência no período do verão e com velocidade média 

de 3,8m/s.  

Através da simulação, percebe-se que, o fluxo e a velocidade dos ventos 

da direção Leste, mais frequentes no período do verão, são mais intensos e 

paralelos a Rua Portela, percorrendo livremente pelo pátio coberto e aumentando 
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a velocidade à medida que avança pelo bloco do beneficiamento orgânico. É 

possível perceber ainda, uma barreira promovida pelas árvores que envolvem 

todo o contorno do terreno, entretanto, assim como nos diagramas de máscara de 

sombra, o programa não considera a permeabilidade existente entre as copas 

que, como verificado in loco que, muitas vezes, minimiza a mesma e conduz a 

ventilação para o interior do terreno. (Figura 97). 

 

Figura 97: Simulação da velocidade dos ventos sentido Leste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Flow Design (2016). 
 

 

Percebe-se ainda, através da simulação, que o comportamento de 

pressão do vento no sentido Leste é maior na face perpendicular a Rua 

Brasileirinha com alta pressão positiva, enquanto na fachada posterior a pressão 

é negativa, favorecendo a ventilação cruzada e a penetração dos ventos em 

grande parte do conjunto (Figura 98). 
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Figura 98: Simulação da diferença de pressão da ventilação sentido sudeste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Flow Design (2016). 

 

É possível observar que, as estratégias bioclimáticas adotadas para o 

projeto, como: a disposição dos blocos soltos e interligados por circulações livres, 

preservação das áreas verdes e locação de planos verticais vazados (telas 

metálicas), contribuíram para o livre fluxo da ventilação natural no equipamento. 

A implantação da edificação, ao longo de todo o desenvolvimento 

projetual, estimulou maior integração visual e espacial do centro comunitário com 

a área circundante e os elementos naturais existentes. Assim, a criação das áreas 

livres de convivência, instalação de bancos, equipamentos para prática de esporte 

(quadra poliesportiva aberta) e atividades recreativas (playground), inserção e 

preservação das áreas verdes, objetivam estimular a permanência e convívio 

saudável dos usuários em áreas comuns da edificação. 
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Figura 99: Planta baixa núcleo de integração social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 Conta-se também, com locação de vagas para estacionamento público 

de carros e um paraciclo, além de baia para ônibus na Rua Guararema e Ouro 

Verde respectivamente, favorecendo, maior mobilidade aos usuários nos núcleos 

de integração social e beneficiamento orgânico. Com respeito a esse aspecto, em 

todos os passeios que circundam o edifício, foi previsto uma pavimentação 

regular que, juntamente, com seu tratamento estético uniforme, estabelece uma 

integração no espaço urbano com as áreas de convivência e integração social do 

centro comunitário. Em relação quadra poliesportiva, juntamente com as 

arquibancadas, foi instalada em um nível abaixo do centro comunitário, a fim de 

propiciar maior segurança (barreira física) e visualização aos usuários, optou-se 

também, nas proximidades da quadra, destinar uma área livre pavimentada para 

promover encontros e facilitar a mobilidade nos dias de festas, jogos, dentre 

outras atividades.  
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Figura 100: Espaço para playground no núcleo de integração social 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

  
Ao longo de toda face perpendicular a Rua Brasileirinha, foi proposto 

ainda, uma arquibancada com escadarias de acesso, favorecendo acesso e 

circulação livre à área do núcleo social. 

 

Figura 101: Fluxos de circulação do centro comunitário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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A proposta volumétrica também considera aspectos do conforto 

ambiental, restrições legais (altura máxima de 7.50 cm) e também alguns 

elementos de integração visual. Para tanto, foram estabelecidas a altura máxima 

de 7.50 cm para estrutura da cobertura geral do centro e as edificações internas 

que, variam entre 3.50 cm a 3.00 m de altura final. Tal atuação projetual, 

permitirá, como já analisado, a circulação livre dos ventos, fácil remoção do ar 

quente em determinadas áreas de convivência, além de estabelecer maior 

permeabilidade visual entre os diversos planos vegetais (copas das árvores) 

existentes, menor impacto com as edificações vizinhas e favorecer a percepção 

dos planos de céu visíveis. 

Os materiais escolhidos para pavimentação dos passeios foram os blocos 

intertravados de concreto na cor cinza, devido a características físicas - maior 

aderência e permeabilidade, facilidade de instalação e manutenção. A grande 

concentração de árvores no perímetro do terreno, em especial na Rua 

Brasileirinha, a inserção de grelhas metálicas vazadas ao redor das árvores 

presentes ao longo do passeio que, garantirá uma maior área de circulação para 

os pedestres sem comprometer o crescimento, a absorção de água e nutrientes 

pela planta. 

Para o núcleo de beneficiamento orgânico, pela existência de atividades 

especificas como carga e descarga de materiais e produtos agrícolas, foram 

previstos a instalação de gradis vazados em todo o perímetro do núcleo orgânico 

(Figura 102). Assim, permitirá maior controle e segurança para os funcionários da 

associação sem comprometer gravemente as visuais do espaço. Porém nas 

áreas destinadas ao núcleo de integração social não haverá barreiras para o pátio 

coberto e áreas ajardinadas permitindo criar áreas de convívio e atividades 

coletivas para toda comunidade.  
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Figura 102: Acesso principal núcleo de beneficiamento orgânico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Diante do grande potencial disponibilizado para promoção das atividades 

socioculturais e econômicas o centro comunitário deve disponibilizar diversos 

equipamentos de apoio para plena utilização do espaço. Diante do exposto, o 

núcleo de integração social manteve os espaços de recepção e administração 

que servirá de sede para as associações dos moradores do Gramorezinho e do 

projeto Amigo Verde e, por sua configuração de planta livre, permitirá se 

necessário, futuras adaptações ou acréscimos para outras associações. Como 

estratégia de conforto, foi projetado um rebaixo vazado em madeira para garantir 

a saída do ar quente por exaustão no ambiente.  
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Figura 103: Dinâmicas de uso para cozinha didática 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Existe, nesse núcleo, espaço disponibilizado para criar que será a sala de 

múltiplo uso onde poder-se-á atender a diversas atividades recreativas ou 

educativas (oficinas de dança, teatro, música, cursos profissionalizantes, 

palestras, dentre outras) para a comunidade. Por isso, a tentativa de se manter 

um ambiente livre de barreiras e mobiliários fixos. Interligada a ela, o depósito 

servirá de suporte aos equipamentos utilizados nas oficinas (cadeiras, mesas, 

palanques) além de armazenar as barracas desmontáveis para a feira que 

acontecerão no pátio central do centro comunitário. Anexo a este espaço, uma 

bateria de banheiros masculino e femininos devidamente dimensionados para 

atender a diversas atividades do espaço de integração social. Esses ambientes 

não receberão fechamento ou rebaixo de teto, possibilitando iluminação e 

ventilação naturais indireta através dos vazios existentes até a cobertura final. 

 

Figura 104: Fluxos de ventilação entre a cobertura e os blocos de vivência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
 

Em atendimento aos associados, sugestão dada na oficina participativa, a 

instalação de uma cozinha didática equipada com instrumentos necessários às 

atividades de formação e capacitação profissional. E, na tentativa de viabilizar o 

uso constante desse espaço, incorporou-se a ela uma lanchonete com acesso 

voltado ao pátio coberto, que servisse de apoio para as confraternizações ou 

assembleias locais. Diferentemente do ambiente de múltiplo uso, a cozinha 

didática receberá laje na cobertura para servir de apoio aos reservatórios 

superiores que atenderão a cozinha e a bateria de banheiros. Assim espera-se 
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estimular cursos e oficinais profissionalizantes, para gerar um pólo de 

desenvolvimento social e econômico local. 

Figura 105: (a) Cozinha didática. (b) Lanchonete. (c) Banheiro feminino. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

(a) 

(b) 

(c) 
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 Por sua disposição em semicírculo, os ambientes estarão voltados para o 

pátio central coberto. Este, totalmente integrado aos passeios e demais 

equipamentos do centro comunitário e, na tentativa atender a diversas atividades 

de confraternização e/ou atividades sociais (festas, assembleias, feiras, dentre 

outras), o pátio prolonga-se até o passeio externo, porém sem a cobertura, 

permitindo assim, uma área generosa para as diversas atividades da comunidade. 

Os elementos construtivos adotados no centro comunitário reforçam não 

só os princípios bioclimáticos e de identidade local, mas atribuem aspectos de 

naturalidade e forte apelo plástico para a edificação. Dessa maneira, as toras de 

eucalipto utilizadas na estrutura da cobertura incorporam uma proposta plástica 

similar ao de árvores, garantindo um efeito cênico de naturalidade e de integração 

aos elementos verdes já existentes no terreno. De modo similar, as alvenarias 

foram projetadas, utilizando a técnica da taipa de pilão e, com suas formas 

orgânicas, cores e texturas rústicas, incorporam técnicas sustentáveis e reforçam 

o caráter natural pretendido para o projeto que servirá como um resgate simbólico 

aos elementos vinculados à atividade agrícola desenvolvida pela comunidade. 

 

Figura 106: Acesso núcleo de integração social 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 
Devido a fácil execução e manutenção, as alvenarias em taipa de pilão, 

poderão ser executadas pela própria comunidade e permitir assim novos 
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aprendizados e conhecimento de técnicas construtivas mais sustentáveis. Outro 

elemento vertical de destaque será o painel vazado formado por potes cerâmicos 

invertidos e suspensos por chapas metálicas anexadas aos pilares de eucalipto. 

Por sua configuração vazada, permitirá a passagem de ventilação e iluminação 

indireta para o núcleo de integração social, além de acrescentar um forte apelo 

estético na entrada principal do centro comunitário. 

A proposta das esquadrias para os ambientes do núcleo de integração 

social será de eucalipto, isso permitirá manter uma unidade visual e plástica nos 

ambientes. Para cobertura, foram utilizadas as telhas metálicas com tratamento 

termo acústicas na cor vermelha, a fim de dialogar minimamente com as telhas 

cerâmicas presentes nas edificações circunvizinhas. Já para o rebaixo da 

cobertura geral foram propostos placas de OSB4, e por suas caraterísticas 

sustentáveis, baixo peso, fácil instalação e manutenção, poderão reforçar uma 

ambiência natural e despojada pretendida para o ambiente que permanecerá 

aparente, reforçando suas características estéticas originais. 

Após pesquisas e estudos mais precisos sobre o processo de 

beneficiamento de frutas e hortaliças, foi possível estruturar os ambientes que 

compõem o núcleo de beneficiamento orgânico do centro comunitário. Para 

manter e fortalecer a identidade de naturalidade, regionalidade e os aspectos 

bioclimáticos do projeto foram mantidos os materiais construtivos principais nas 

alvenarias, estruturas da cobertura e esquadrias. Assim, todas as alvenarias 

existentes permaneceram em taipa de pilão, porém, como forma de responder 

critérios de higienização, nas áreas internas do beneficiamento e vestiários, foram 

revestidas de cerâmica na cor branca. As esquadrias também se mantiveram em 

madeira, mas receberam uma tela plástica de proteção contra insetos, 

principalmente no ambiente de beneficiamento. 

 

 

 

 

                                                

4
 Placas OSB (Oriented Strand Board) são derivadas de madeira de reflorestamento, 

possui uma considerável resistência e aplicabilidade em paredes, suportes para piso e forros, 
componentes de vigas estruturais e embalagens (BASTOS, 2009). 
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Figura 107: Dinâmicas de usos do núcleo de benefeciamento orgânico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Na implantação das edificações do núcleo de beneficiamento (Figura 108), 

os condicionantes climáticos foram considerados, assim como os fluxos de 

transporte, circulação da produção e funcionários. Para tanto, a implantação 

acontece de forma linear e paralelamente ao pátio de manobra facilitando a carga 

e descarga de produtos e contribuindo para fácil visualização de todas as 

atividades exercidas nesse núcleo. Na tentativa de orientar e controlar o fluxo de 

funcionários e visitantes foi estabelecido dois acessos principais ao núcleo. O 

primeiro está locado na Rua Guararema, e é acompanhado por uma guarita de 

controle para veículos e funcionários sendo o único acesso ao pátio de manobra e 

estacionamento de funcionários. O segundo acesso ocorre na face oposta e seu 

controle acontece por um portão vazado que atenderá somente ao usuário 

pedonal. Dele também será possível visualizar todas as edificações e permitir 

acesso fácil aos visitantes e funcionários. 

 

Figura 108: Planta baixa núcleo de beneficiamento orgânico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Para o ambiente de beneficiamento, foram considerados todos os 

processos necessários à plena atividade do processamento de produtos 

orgânicos. Logo, foi garantido que todas as etapas de recebimento e 

beneficiamento até a entrega do produto acontecerá de forma ágil e segura, para 

isso, o ambiente de processamento orgânico foi estruturado de forma linear e 

atende as etapas de pré-seleção, beneficiamento e distribuição. As circulações 

garantem o deslocamento seguro dos funcionários a diversas atividades 

produtivas, vestiários, áreas de descartes dos resíduos (lixo ou composteira) e 

dos fluxos de visitantes e fornecedores. 

Figura 109: Salão do beneficiamento 
  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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As esquadrias e os ambientes internos também mantiveram a mesma 

configuração de materiais, ou seja, janelas e portas principais em madeira. A 

pavimentação permanecerá com os blocos intertravados de concreto na cor cinza, 

porém no pátio de manobra será proposto permanecer com chão de terra batida 

que garantirá uma maior absorção das águas pluviais e menor custo de instalação 

e manutenção. Contudo, na rampa de acesso ao pátio e estacionamentos dos 

funcionários será pavimentado com blocos de concreto intertravados, a fim de 

proporcionar maior conforto e segurança aos usuários. 

Entendendo que, estes equipamentos poderão servir como instrumento de 

formação, conscientização ambiental e de bem-estar não só à comunidade e 

produtores, mas à sociedade em geral. Alguns elementos foram introduzidos para 

desenvolver discursões e capacitações complementares na produção dos 

produtos orgânicos através da instalação de uma horta educativa e de um espaço 

para compostagem. Com isso, pretende-se promover, através das oficinas, 

palestras e encontros com funcionários e visitantes, momentos de 

conscientização e capacitação das práticas agrícolas e assim, garantir a 

reutilização dos resíduos orgânicos produzidos no beneficiamento para fabricação 

de adubo gerando outras fontes de renda. 

 

Figura 110: Horta educativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Atrelado a definições espaciais e construtivas, o projeto paisagístico surge 

como elemento integrador dos diversos elementos da paisagem, explorando os 

potenciais cênicos do terreno e entorno, estabelece relações sensoriais (som, 

tato, paladar, visão, olfato) com o usuário, reforça os princípios e aspectos de 

identidade local e da arquitetura bioclimática. 

Através de levantamento botânico no terreno (Figura 111) e avalição dos 

aspectos da paisagem, foi possível verificar o porte, as características estéticas 

dos elementos vegetais (texturas, cores, transparência), reconhecer aspectos do 

elemento vegetal como amenizador da atuação humana e avaliar possíveis 

trechos para inserção de novos elementos vegetais. Importante ressaltar, o papel 

dessa vegetação como barreira de radiação solar e como condicionadora da 

ventilação para o centro do lote. 

 

Figura 111: Planta baixa esquemática com levantamento botânico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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No desenvolvimento do projeto paisagístico (Figura 112) foram, 

inicialmente, considerados os possíveis fluxos, as atividades recreativas e os 

momentos de encontros e contemplação dos usuários no centro comunitário. Para 

tanto, foram estabelecidos “manchas de uso” nas áreas livres do terreno e 

possíveis caminhos e equipamento de permanência no espaço. Todos esses 

aspectos foram concomitantemente relacionados aos elementos arquitetônicos 

propostos e/ou existentes e suas possíveis relações visuais com o entorno, a fim 

de que possam estabelecer relações volumétricas equilibradas e proporcionar 

espaços acolhedores e seguros. 

Figura 112: Estudo de manchas paisagísticas 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Devido à existência das massas arbóreas nas áreas limítrofes do terreno, 

a inserção de novos elementos vegetais foi direcionada a partir dos 

condicionantes microclimáticos gerados no local e nas possíveis sensações de 

acolhimento ou confinamento geradas pelos corredores verdes. Esses elementos 

vegetais acompanham também os princípios do paisagismo sustentável que, 

através da reimplantação da vegetação nativa como promotora de menor impacto 

ambiental, maior diálogo com a fauna e flora já existentes, estabelecem uma 
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diminuição dos custos de manutenção e um maior sentimento de pertencimento 

pela comunidade. 

Analisando as condições expostas, foi possível desenvolver o primeiro 

estudo das massas vegetais e a locação dos principais equipamentos urbanos 

nos espaços livres do centro comunitário. A proposta apresenta os elementos 

arbóreos existentes e as primeiras intenções vegetais no entorno do 

empreendimento. Estes foram dispostos seguindo critérios funcionais – plantas 

com frutos comestíveis; horta comunitária, cerca viva e sombreamento para os 

estacionamentos, critérios estéticos – trepadeiras para criar planos verticais 

coloridos, aromáticos e simbólicos – os elementos secos (pedras e solo de chão 

batido) que traduzem à presença das dunas e riachos existentes, à locação de 

chafarizes embutidos no solo que restauram a relação dos elementos aquáticos 

existentes no bairro (lagoas e rios) com a comunidade local. 

 

Figura 113: Estudo inicial do projeto paisagístico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
 

 Os desenhos propostos para os mobiliários e os caminhos ajardinados 

acompanham o traçado orgânico e livre da arquitetura, sugerem o 

reconhecimento da área pelo usuário de forma livre, estimulando percursos lentos 

e estabelecendo experiências diretas com a natureza. Por seu caráter recreativo, 

o play ground foi locado próximo à quadra poliesportiva e ladeada por um banco, 

permitindo maior permanência dos usuários e acompanhantes. Outro 

equipamento proposto nas áreas verdes seria às baias para a horta educativa. 

Estas, situadas no núcleo de beneficiamento e receberiam um revestimento em 
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tijolo maciço aparente como forma de evidenciar e valorizar a atividade da 

associação Amigo Verde. 

Novos estudos, simulações computacionais (volumetria 3D) e avaliações 

vegetais sobre portes, adaptações e efeitos cromáticos a proposta paisagística, 

recebeu distribuições e especificações botânicas mais precisas e alinhadas com 

as prescrições botânicas. Por isso, buscou-se na proposta final (Figura 114) um 

macrozoneamento paisagístico indicando as principais espécies, mobiliários fixos 

e passeios (pisantes) nas áreas livres verdes. Todos, com características de baixo 

custo, manutenção e adaptados ao clima local. 
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Figura 114: Projeto paisagístico finalizado 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
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Considerando ainda, a existência das árvores em quase todo o perímetro 

do terreno e as extensas áreas cobertas do edifício, garantindo sombreamento 

constante durante todo ano, optou-se por não inserir novos espécimes arbóreos. 

Logo, tomaram-se partido de diversas forrações, arbustivas e trepadeiras, todas 

nativas e típicas de solo arenoso comuns na região. E, tendo em vista a pouca 

incidência solar nas áreas cobertas do núcleo de integração social, parte da 

forração será típica de um jardim seco, utilizando-se do seixo de rio para este 

efeito.  

 

Figura 115: Levantamento das espécies inseridas 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 
Utilizaram-se diversas trepadeiras ao longo do projeto (pilares e gradis), 

criando diversos planos verticais verdes ricos em texturas, cores e aromas. Para 
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tanto, foram especificadas: jasmim – possuem essências características, que 

através do vento, propagariam para o resto do terreno, explorando os sentidos 

dos frequentadores do local; o maracujá (Passiflora caerulea) que, além da fácil 

propagação, floração com cores vibrantes, produz frutos comestíveis e de fácil 

comercialização; e a buganviluea (Bougainvillea glabra) – possui uma floração de 

cores vibrantes e constantes no ano inteiro. 

Para a forração do solo, optou-se por inserir vegetações rasteiras, 

resistentes ao pisoteio e estiagem. Nessa perspectiva, a Poaia-da-praia 

(Richardia grandiflora) será implementada, principalmente, nas áreas de maior 

fluxo de pessoas por sua resistência a pisoteio e pouca manutenção. Para as 

jardineiras, propõem-se duas espécimes: a salsa-de-praia (Ipomea pes-caprae) e 

a chanana (Turnera ulmifolia L.), ambas com inflorescência anual, adaptadas a 

solos arenosos e adaptadas ao pleno sol. Outro elemento vegetal proposto, nas 

áreas verdes, é a herbácea taioba (Xanthosoma robustum Schott) que, além do 

efeito ornamental podem ser cultivada para o consumo humano.  

Na área onde será instalada a horta educativa, foi proposto um pomar de 

limoeiros (Citrus limon) que, além da relação à produção de comestíveis, fácil 

comercialização, reforça aspectos sensoriais de aroma e paladar para o projeto.  

O design do mobiliário proposto acompanha as linhas orgânicas do 

projeto e cria áreas de convivência nas zonas sombreadas e/ou próximas aos 

equipamentos de integração social e esporte (arena de capoeira). Outros 

equipamentos foram instalados, a fim de promover momentos recreativos e de 

contemplação, destaque para o play ground – toras de madeira em diversas 

alturas que permitem atividades recreativas para crianças e jovens, os chafarizes 

embutidos instalados no pátio aberto que, além de gerar um micro clima 

agradável nas proximidades do pátio, promovem momentos lúdicos e resgatam 

simbolicamente o elemento água tão presente na região. E, por fim, as grades 

instaladas ao longo do núcleo de beneficiamento orgânico que, permitem maior 

controle e acesso dos funcionários e visitantes, e servirão também de suporte 

para trepadeiras – o maracujá (Passiflora caerulea) – a fim de harmonizar o 

elemento artificial (grades metálicas) com o ambiente natural em que se insere. 

 



146 

 

Figura 116 : Arena de capoeira no núcleo de integração social 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Nesse contexto, considerando que o projeto buscou atender a diversos 

aspectos da arquitetura bioclimática e paisagística, as fachadas buscaram 

enfatizar uma linguagem de naturalidade, através dos materiais especificados 

(toras de eucalipto, alvenarias de terra) e implementação dos planos vazados, 

favorecendo a integração do meio externo com o interno.  Outro aspecto relevante 

são as estruturas (vigas e pilares) que servem de apoio para a vegetação, criando 

ambiente propício ao crescimento das trepadeiras e aos pássaros (nidificação), 

reforçando efeito de cortina verde e proporcionando diversas experiências 

sensoriais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse por desenvolver um projeto de um centro comunitário que 

contemplasse aspectos da arquitetura aliada ao paisagismo, dentro do mestrado 

profissional, surgiu como uma oportunidade de aliar a minha prática profissional 

na área. Na busca por uma demanda em potencial, onde pudesse aplicar estes 

conhecimentos, encontrou-se a comunidade do Gramorezinho, em especial os 

agricultores do Projeto "Amigo Verde", que necessitavam de uma sede de 

beneficiamento.  

A partir dos estudos mais aprofundados junto a comunidade, e levando 

em consideração os aspectos cênico-paisagísticos da região, percebeu-se que a 

sede de beneficiamento poderia estar integrada ao Centro Comunitário como 

forma de fortalecimento dos laços sociais e compartilhamento de  experiências 

através de espaços físicos  integradores baseados no paisagismo. 

Neste sentido, foi imprescindível compreender os conceitos e paradigmas 

da arquitetura bioclimática e paisagística, construindo um referencial teórico 

consistente e sólido, assim como, identificando as diferentes estratégias utilizadas 

para os projetos comunitários. 

No processo foi importante compreender as principais condicionantes 

projetuais para o desenvolvimento da proposta, como: o lugar, sua ocupação, 

aspectos morfológicos e bioclimáticos, tecnologias e técnicas construtivas 

empregadas, os instrumentos legais e aspectos culturais e econômicos dos 

usuários, a fim de estabelecer princípios fundamentais para a definição da 

proposta.  

Estas pesquisas foram feitas através de referenciais teóricos, em 

bibliografias específicas, consultas aos professores e profissionais da área, 

pesquisa junto à comunidade, além dos estudos de referência que influenciaram 

de forma positiva a proposta desenvolvida, com o uso de materiais de baixo 

impacto como a taipa de pilão e as toras de eucalipto, além do processo 

participativo e uso da vegetação como elemento incorporado a arquitetura. 

"Arquitetura com Cheiro de Mato", como conceito da proposta, surge da 

reunião desta experiência com os materiais estudados, conteúdos apreendidos 

durante o mestrado, das conversas com professores e orientadores, além, das 
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impressões e sensações vividas no local integrando o lado subjetivo e autoral do 

projeto. 

O uso da arquitetura da terra e da madeira de reflorestamento, 

considerados de baixo impacto ambiental, fácil instalação e manutenção, 

tornaram-se elementos importantes para reforçar aspectos de naturalidade e 

tipicidade no projeto além de fundamentais para o conforto, a durabilidade e 

apropriação dos espaços pela comunidade. 

A experiência com a oficina participativa feita com os moradores e 

associados que, além de proporcionar uma maior proximidade com a realidade da 

região, contribuiu para o entendimento dos processos de beneficiamento e das 

aspirações e carências da comunidade. Ambos, de suma importância para 

concepção de um programa de necessidades eficiente e coerente com o lugar.  

Para a montagem dos primeiros estudos foram considerados diversos 

aspectos bioclimáticos e paisagísticos. Estes foram reforçados pelos croquis a 

mão livre,  que  ofereceram uma espécie de registro das memórias, aspirações e 

intenções ao longo da trajetória projetual registrando estudos e relações espaciais 

de usos e fluxos. 

Após novos desenhos, estudos e contribuições ocorridas durante as 

disciplinas desenvolveu-se a proposta preliminar que, explorou novas 

possibilidades volumétricas e acabamentos na tentativa de responder questões 

de conforto, execução e efeito estético. 

Ficou demonstrado com essa experiência que os croquis são úteis em 

qualquer etapa do processo de projeto e, por ser uma ferramenta essencial na 

exploração das relações criativas e conceituais podem ser resgatadas para 

futuras reflexões e contribuições. 

Dessa proposta preliminar surgiram novas indagações e simulações, 

principalmente, após a qualificação, que levaram a proposta final. Esta, mais 

atenta com os aspectos de conforto e as diversas dinâmicas ocorridas nos 

núcleos, além da inserção dos elementos paisagísticos apropriados. 

A demarcação do centro comunitário foi estruturada em dois núcleos, 

porém sem definições rígidas de circulação e visualização o que garantiu as 

características de integração através dos materiais e efeitos formais. 
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Além disso, o projeto apresenta soluções que reforçam diálogos com o 

entorno e usuários através das áreas livres abertas, ambientes de vivência e 

equipamentos de permanência que, se estruturam de forma a valorizar a 

paisagem local e resgatar elementos naturais existentes no bairro. Para tanto, a 

arquitetura paisagística reforça, através da preservação da vegetação já 

implantada, inserção e especificação dos materiais e equipamentos recreativos, 

contemplativos e de vivência e, da especificação da vegetação nativa, 

possibilidades sensoriais e simbólicas com o usuário e entorno. 

Pode-se concluir que, as escolhas arquitetônicas e paisagísticas foram 

implementadas não só para reforçar aspectos de conforto, mas também 

representar os diversos elementos naturais presentes na região e que, 

consequentemente, irá proporcionar espaços com menor custo de instalação e 

manutenção, integradas ao contexto local e psicologicamente agradáveis.  

O trabalho ressalta a importância de incorporar estratégias bioclimáticas e 

paisagísticas ao projeto arquitetônico, no processo de concepção, como forma de 

garantir resultados integrados aos valores ambientais e da comunidade. Isto, 

possivelmente, poderá servir, não só como um elemento de fortalecimento a 

autoestima da comunidade local, mas também como referência as novas ações à 

cidade. 

Contudo, mesmo diante dessas escolhas projetuais, fica evidente que o 

conteúdo explorado não termina aqui, outros aspectos projetuais, materiais e 

sistemas construtivos, como reuso das águas, uso de energias alternativas, 

dentre outros, poderiam ser incorporados ao projeto como forma de ampliar as 

possibilidades de eficiência energética e de menor impacto ao meio ambiente. 

Por fim, considera-se a experiência do mestrado profissional como uma 

trajetória rica em aprendizados e aprofundamentos nos conceitos arquitetônicos 

coerentes com o meio ambiente e que, espera-se, reverberar positivamente na 

prática profissional do escritório e ainda, considerando a vivência atual como 

professor na área de arquitetura e design de interiores, contribuir para formação 

de novos arquitetos comprometidos com a boa arquitetura. 
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