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RESUMO  
O artigo apresenta estratégias de desenho para a reabilitação de assentamentos precários 
em áreas ribeirinhas localizadas entre os bairros Ilha do Leite e Coelhos, no centro do 
Recife. Trata-se de soluções projetuais de habitação coletiva em bordas d`água elaboradas 
com estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo, empregando-se Shape Grammar 
(Gramática de Forma) e Conditional Design (Projeto Condicional) – métodos centrados na 
emergência de diferentes condições espaciais a partir da prescrição de determinadas regras 
de desenho. Obteve-se como resultado configurações morfológicas mais próximas de 
tecidos urbanos informais, com estreita relação com a identidade local de diversidade de 
arranjos e habitações em constante interação com a água, contrapondo-se a modelos de 
habitação social vigentes.  

 
1  INTRODUÇÃO 
Cerca de 40% da população residente na Região Metropolitana do Recife reside em 
condições precárias1. Um número significativo dessas habitações está localizado em Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) 2, que ocupam 11,8% (25,92 km2) do território da 
cidade3. Várias dessas zonas situam-se em áreas ribeirinhas, a exemplo da ZEIS Coelhos, 
no Centro do Recife. Particularmente nos Coelhos, convivem conjuntos habitacionais 
construídos nos anos de 1970 e assentamentos subnormais onde predominam habitações 
em palafita sobre o Rio Capibaribe construídas com diferentes materiais (alvenaria, 
papelão, restos de letreiros, placas em fibrocimento, peças em madeira) e cujos exíguos 
espaços domésticos são marcados pela improvisação e carência de infraestrutura. Essas 
ocupações, via de regra, estão associadas à necessidade de multiplicação do acesso ao solo 
urbano pela população carente, resultando em alguns entraves em relação ao ecossistema e 
à própria condição de habitabilidade4. 

Por outro lado, projetos de habitação social realizados recentemente em áreas ribeirinhas 
do Recife construídos com recursos do Programa Minha Casa Minha (MCMV) têm 
primado pela remoção de palafitas e relocação dos moradores para edifícios habitacionais 
multifamiliares organizados em arranjos rígidos de blocos tipo “H”, reproduzindo modelos 
de habitação social implementados na cidade nos anos 1970 e 1980, cuja falência foi  
evidenciada nas décadas seguintes pelas transformações e reconfigurações morfológicas 
das estruturas originais realizadas por seus moradores.5 Os projetos recentes seguem 
                                                
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 2008. 
2 As ZEIS, zonas regulamentadas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife, de 30 de janeiro 
de 1997, são assentamentos de população de baixa renda, surgidos espontaneamente, existentes, consolidados 
ou propostos pelo poder público, sujeitos à urbanização e regularização fundiária. 
3 Cálculo segundo dados fornecidos pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife, 2005. 
4 No século XVIII, o cenário era outro, com chácaras e sítios para veraneio da população mais abastada às 
margens do rio Capibaribe, que era inclusive utilizado como fonte para banhos. 
5 Nessas décadas, foram construídos na periferia da Cidade do Recife, em bairros distantes do Centro como 
Curado e Maranguape, grandes empreendimentos habitacionais carentes de infraestrutura e atividades de 



princípios formais e espaciais similares 6 e parecem também não refletir as expectativas 
sociais dos habitantes. Presume-se que este mesmo modelo possa ser, fatalmente, o destino 
dos habitantes das palafitas dos Coelhos e Ilha do Leite.  

Assim sendo, novas abordagens, metodologias e estratégias de desenho podem oferecer 
alternativas contemporâneas para a reabilitação de assentamentos precários, a partir da 
manutenção da identidade morfológica dos arranjos desses assentamentos e tendo a célula 
habitacional como principal elemento gerador de tecido urbano e potencializador de 
urbanidade. O enfoque morfológico limita-se à aplicação da Gramática da Forma (GF) no 
projeto de arranjos de unidades habitacionais e será mostrado o caso de uma das 
gramáticas desenvolvidas para o referido sítio. 
A GF, enquanto sistema generativo, tem a capacidade de facilitar a implementação de 
composições marcadas pela diversidade de arranjos, independente da natureza da 
aplicação. Como no caso dos assentamentos de baixa renda em áreas urbanas, um dos 
desafios é alinhar custo e qualidade espacial, a gramática surge como ferramenta útil, pois 
é aplicável às escala do edifício e da implantação, favorecendo múltiplas variações a partir 
de um número modesto de componentes sobre os quais são aplicadas regras relativamente 
simples. 

 
2 GRAMÁTICA DA FORMA E DESIGN CONDICIONAL 

A Gramática da Forma (GF) tem suas origens a partir dos estudos desenvolvidos por Stiny 
e Gips (1972), que apresentam sistemas estéticos para interpretar e avaliar obras de arte. A 
GF é, em sua essência, um sistema gerador de formas que opera segundo regras 
algorítmicas, alinhando-se aos precedentes da visão sistêmica de produção do matemático 
Emil Post e da gramática linguística generativa de Noam Chomsky (CELANI et al, 2006).  
Em relação ao seu potencial para a arquitetura, na década seguinte, Stiny (1980) 7 lança 
uma abordagem específica para a criação de gramáticas originais – as primeiras definidas 
em um espaço tridimensional - propondo um programa de 5 estágios para a criação de 
novas linguagens: vocabulário de formas, relações espaciais, regras formais, forma inicial e 
gramáticas da forma. (STINY apud KNIGHT, 1999, p.3). As quatro primeiras etapas 
consistem no que Celani et al (2006) traduz como os “elementos de uma gramática da 
forma”.  

Se, por um lado, as aplicações de cunho analítico aumentaram rapidamente, a aproximação 
tridimensional de Stiny permanece adormecida até meados dos anos de 1990, quando 
Terry Knight retoma e amplia a ideia, desenvolvendo gramáticas tridimensionais da forma 
e de cores nos cursos de graduação da UCLA e do MIT (KNIGHT, 1999, p.3). Nessa 

                                                                                                                                              
suporte à vida cotidiana (comércio, serviços, equipamentos de educação e lazer, etc.). Tais empreendimentos 
apresentavam arranjos morfológicos que seguiam uma lógica modernista de repetição serial e padronização, 
paulatinamente subvertida pelas modificações realizadas pelos moradores por meio de ampliações das 
unidades habitacionais e expansões para a construção de cômodos para comércio e serviços. 
6 Grande parte dos projetos em habitação social executados no Brasil com o incentivo do governo através do 
Programa Minha Casa Minha Vida, ainda apresentam configurações morfológicas orientadas ainda por uma 
lógica modernista de repetição de unidades multifamiliares ou unifamiliares soltas em lotes, em que 
predomina a repetição formal e arranjos espaciais com pouquíssima ou nenhuma variação, tanto na escala 
urbana como do edifício.  
7 Em 1980, Stiny publica “Kindergarten grammars: designing with Froebel’s building gifts”, no qual 
examina o método utilizado para o jardim da infância, de Frederick Froebel, propondo uma alternativa 
construtivista para esses métodos, em sua maioria intuitivos. 



pesquisa, como será apresentado adiante, propõe-se uma gramática tridimensional de 
cores. 
O uso da GF tem sido ampliado nos últimos 40 anos através de implementações diversas, 
que demonstram capacidade para automatizar partes do processo do projeto e lhe permitir 
alternativas, aprimorando e dando suporte ao processo criativo. O foco dos estudos é, em 
muitos dos casos, capturar o raciocínio de uma gramática específica (análise) ou permitir 
que projetistas desenvolvam uma nova gramática (proposição), abordagem aqui adotada. 
As aplicações estão em quase todas as áreas do design: da arquitetura ao paisagismo, do 
desenho de móveis à pintura, e do desenho de produtos ao projeto de peças mecânicas. 

A lógica da GF está na aplicação recursiva de regras de composição sobre uma forma 
inicial, gerando novas formas. As principais operações utilizadas nessas regras são 
translação, rotação, espelhamento e a roto-translação, permitindo ainda  adicionar e 
remover formas, além de possibilitar a utilização de uma mesma regra em figuras 
semelhantes, mas com dimensões distintas (CELANI et al, 2006).  
Desde sua origem, tem sido associada ao projeto computacional8. Através de uma 
abordagem visual, lida com formas em duas ou três dimensões, ao invés de símbolos, 
palavras, números ou outras estruturas abstratas de representação indireta de figuras. O 
caráter computacional reside no emprego, passo a passo, das regras, que revelam as 
gramáticas propriamente ditas. Contudo, as regras não são deterministas e podem aplicar-
se a novas formas, emergentes dessas regras, permitindo muitas outras computações9, além 
de possibilitar que o usuário decida, em qualquer etapa, quais formas observar e que 
caminho seguir (KNIGHT e STINY, 2015). 
É importante frisar que a elaboração de uma GF não está vinculada ao uso do computador. 
Na verdade, gramáticas podem ser desenvolvidas e implementadas inteiramente à mão, 
mas a implementação com o computador, apesar de sempre possível, normalmente não é 
direta, “O que é natural e fácil de se fazer com nossos olhos pode ser difícil de se fazer 
com uma máquina” (KNIGHT e STINY, 2015, p.2, tradução nossa).  

Analógica ou digitalmente, o emprego de sistemas generativos, como a GF, no processo de 
projeto e produção da arquitetura é válido uma vez que contribui para a geração de 
“diferentes soluções personalizadas utilizando a produção em série, prática que originou o 
conceito denominado “mass customization” (personalização em massa) e um novo 
paradigma pós-Fordismo para a economia do século XXI” (MENDES et al., 2015, p.856).  
Ainda que a habitação coletiva seja um dos exemplos de construção mais difundidos nos 
contextos urbanos, contraditoriamente, tende a configurar-se como uma das produções 
mais conservadoras e homogêneas. Da mesma forma que o movimento moderno marcou o 
ingresso do arquiteto na produção em massa desse tipo de edificação, parece ter 
aumentado, na maioria dos casos, a distância entre o projetista e o usuário final, 
desfavorecendo a diversidade e personalização dos produtos (GALFETTI, 1997). 
Em contraponto ao problema, Andrade et al (2012), que analisa três conjuntos 
habitacionais sob a ótica da GF 10, diz que esta pode converter-se em estratégia eficiente na 
geração de novos projetos porque permite viabilizar mais variedade de opções a partir de 
um número relativamente pequeno de componentes, sejam estes ambientes (no projeto da 
unidade habitacional) ou aglomerados de casas e apartamentos (na implantação geral). 
                                                
8 Do inglês, “computational design” (tradução nossa). 
9 Do inglês, “computations” (tradução nossa). 
10 O estudo analisa três exemplos: Malagueira, Évora, Portugal (Alvaro Siza, 1977); conjunto na Cidade do 
México (Christopher Alexander, 1976) e Jardim São Francisco, São Paulo (Demetre Anastassakis, 1989). 



Mesmo que o isolamento entre arquiteto e futuro morador não seja o foco das discussões 
desse estudo, acredita-se que a GF possa minimizar o problema do ponto de vista de 
arranjos espaciais inerentes à dualidade produção x personalização em massa. 

O Conditional Design (projeto condicional), por outro lado, consiste em um método 
desenvolvido por Anthony Di Mari em seus estudos na Graduate School of Design (GSD), 
Harvard University, centrado na ideia de que, à medida que formas são manipuladas com 
verbos operativos (acrescentar, deslocar, subtrair etc.), fazem emergir diferentes condições 
espaciais, como conectar um volume ao outro ou abri-lo para que receba luz natural. Tal 
método facilita a composição da forma e de arranjos a partir de um conjunto de ações 
deliberadas. Trata-se de um sistema de opções, uma ponte entre manipulações geométricas 
abstratas e o projeto que considera programa, sitio, escala e estrutura. 

 
3  ESTRATÉGIAS DE DESENHO PARA ÁREAS RIBEIRINHAS - APLICAÇÕES 
DA GRAMÁTICA FORMA E PROJETO CONDICIONAL 
 
3.1 Estratégias de desenho 
As estratégias de desenho para áreas ribeirinhas foram elaboradas no contexto do processo 
de projeto desenvolvido com estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo. Tal 
processo foi precedido da identificação e análise de aspectos singulares do sítio 
(observações in loco e registro em fotografias e esboços) e a construção coletiva de uma 
célula habitacional hipotética 2D, em escala real, aspectos fundamentais para o 
envolvimento dos alunos com o problema urbano-arquitetônico apresentado.  
Posteriormente, foram ministrados os métodos de Gramática da Forma e o Projeto 
Condicional, com o objetivo de mostrar como tais metodologias poderiam ser aplicadas ao 
projeto de arquitetura de habitação coletiva, especificamente ao problema da célula 
habitacional como geradora de tecido e à customização de aglomerados a partir de 
componentes simples, no caso, os tipos de unidades de acordo com o número de quartos. 
Inicialmente foi introduzido o método do projeto condicional11 (DI MARI, 2014) e, em 
seguida, a gramática da forma por meio de exercícios práticos de concepção analógica e 
modelagem 3D.  
Foram propostas unidades habitacionais submetidas a operações de composição 
recomendadas no método de Projeto Condicional como acrescentar, deslocar, subtrair, 
unir, aninhar. A partir disso, foram feitas combinações de unidades e arranjos mais 
complexos através de operações como translação, rotação,  espelhamento e roto-translação 
com o auxílio da Gramática da Forma.  

A base conceitual da gramática - a individualidade da casa – justifica-se como resposta a 
esse problema universal e às configurações das habitações informais hoje existentes no 
sítio, compostas, em grande parte, por espaços domésticos fechados (cômodos) e abertos 
(lajes de uso privado e coletivo), volumes locados diretamente ao nível do solo ou postos 
sobre pilares. Dessa forma, a intenção foi criar um vocabulário sintético, com um número 
limitado de formas, as quais seriam combinadas de modo a gerar arranjos dinâmicos, 
formados por elementos prismáticos regulares dispostos assimetricamente.  
Foram definidas estratégias de desenho que consistem em (1) Criação de um vocabulário 
                                                
11 Do inglês, “conditional design”, consiste em um método desenvolvido por Anthony Di Mari na Graduate 
School of Design (GSD), Harvard University, centrado na ideia de que, à medida que formas são 
manipuladas com verbos operativos (acrescentar, deslocar, etc), fazem emergir diferentes condições 
espaciais, como conectar um volume ao outro ou abri-lo para que receba luz natural.  



tipológico tendo a célula habitacional como geradora do tecido urbano;  (2) Utilização de 
número limitado de formas que combinadas geram arranjos dinâmicos; (3) Acomodação de 
ampliações futuras ou compartilhamento de espaços abertos por diferentes unidades 
(inclusive para serem usados produtivamente, contribuindo para a subsistência dos 
moradores); (4) Geração de aglomerados com configurações ora lineares, ora mais 
intrincadas, formando pátios internos; (5) Ativação da interface entre unidade habitacional 
e rio, que, diante da ameaça de alagamentos e acesso precário à rede de serviços básicos, é 
hoje vista como algo negativo, conforme atestado em visitas ao local. 
Os resultados, como um todo, apontam para uma diversidade compositiva, com 
aglomerados ora mais longilíneos, favorecendo configurações mais lineares, ora mais 
compactos e intrincados, gerando pátios internos. Ambos os arranjos, além de adequar-se 
ao sítio específico, que apresenta trechos mais profundos e porções mais rasas, seriam 
adaptáveis a outras áreas com semelhantes condições, recorrentes na cidade do Recife. 

Entendendo-se que a aproximação física entre célula habitacional e rio extrapolaria o 
escopo do projeto arquitetônico, foram estimuladas propostas que priorizassem a estratégia 
“soft edge”12. Utiliza-se da ideia de Gehl (1987/2011) para sugerir ampliação dessa 
interface através de volumes parcialmente suspensos, permitindo a penetração da água no 
território, e do escalonamento e assimetria das massas, que conformariam uma menor 
barreira física e visual se comparada às tradicionais linhas de casas térreas ou os blocos de 
apartamentos tipo “H”.   
 

 
Figura 1- Volumetrias típicas no sítio  

 
Figura 2 – As palafitas existentes no sítio 

 

Apesar de não ter sido feito um estudo sistematizado de padrões existentes por limitações 
de tempo, uma análise visual mostra que essas diretrizes encontram respaldo no sítio. Em 
meio à aparente diversidade de materiais construtivos (alvenaria, papelão, restos de 
letreiros, placas em fibrocimento, peças em madeira) e improvisação na montagem dos 
mesmos, percebem-se arranjos espaciais nos quais predomina a ortogonalidade dos 
elementos, com destaque para o escalonamento, expansões sob a forma de lajes 
improvisadas e, devido à exiguidade e condição alagadiça do solo, volumes sobre colunas 
em madeira, típicos do sistema conhecido como palafita (ver Figuras 1 e 2). 

                                                
12 Conceito originalmente usado por Gehl (1987/2011) para referir-se a trechos agradáveis entre parques e 
áreas públicas, sobretudo locais nos quais as pessoas podiam sentar e visualizar os pedestres em movimento, 
convertendo-se nas porções mais vibrantes da cidade. 



 

3.2 Detalhamento de um das proposta - aplicação da gramática da forma   
A proposta aqui apresentada detalhadamente consiste em unidades habitacionais de 1 e 2 
quartos térreas e 2 quartos duplex. A partir desses componentes e determinadas suas 
relações espaciais, foram criadas 9 regras e estabelecidas 3 derivações. 

A GF proposta é tridimensional e combina os tipos da cor e predefinida, incluindo o uso de 
marcadores (Celani et al., 2006)13. Para cada componente é atribuída uma cor, que 
representa um tipo de unidade habitacional quanto ao seu número de quartos e de 
pavimentos (térrea ou duplex). Sobre o caráter predefinido, diz respeito à aplicação 
sucessiva de uma sequência de regras para a geração das derivações. No estudo, uma 
mesma regra foi aplicada mais de uma vez, mas nem sempre sucessivamente. 

A concepção inicial foi instrumentada analogicamente, em seguida aprimorada e 
representada graficamente utilizando-se do computador para modelagem 3D (softwares 
SketchUp e AutoCAD) e, posteriormente, propostas simulações de parametrização digital 
de algumas de suas regras (softwares Rhinoceros e o plug-in Grasshopper). 

Como primeiro passo, define-se o vocabulário a ser utilizado, que inclui: prisma na cor 
vermelho (unidade de 2 quartos), medindo 4,7m x 12,6m x 2,8m (largura x profundidade x 
altura); prisma na cor amarelo  (unidade de  1 quarto), medindo 4,2m x 10,2m x 2,8m; dois 
prismas sobrepostos azuis (duplex de dois quartos), ambos com dimensões iguais ao 
volume amarelo, e pilar, com diâmetro de 25cm e altura de 2,8m (ver Figura 3).  
 

 
Figura 3 - Vocabulário de formas da gramática 3D proposta 

Apesar de plantas baixas não integrarem a gramática, o número de quartos, definido na 
fase projetual, inclui 3 layouts básicos com um número reduzido de divisórias internas, as 
quais poderiam ser removidas conforme o usuário, acomodando vãos mais contínuos e 
flexíveis, como detectado nos exemplos mais compactas visitados no sítio. O tipo A e B, 
possuem respectivamente dois e um quarto e o C é um duplex com 2 quartos (ver Figura 
4). 

                                                
13 Celani et al (2006) aponta os seguintes tipos de gramática: analítica (por Stiny, 1977); paramétrica (permite 
que certos valores sejam deixados em aberto e definidos na implementação); predefinida (aplicação sucessiva 
de uma regra ou sequência de regras); com marcadores (controla melhor os resultados ao incorporar marcas 
que restringem as regras) e gramática da cor (que substitui marcadores por cores). 



 
Figura 4 - Três tipos de plantas baixas elaboradas por estudante de graduação. Imagens 

cedidas pela estudante Tatiane Barbosa 
 

Quanto às relações espaciais, opta-se por adjacência e sobreposição, com as seguintes 
restrições: o número máximo de pavimentos deve ser térreo mais 2 e o volume amarelo 
deve ocupar o primeiro pavimento. Daí, são estabelecidas 9 regras de aditivas, das quais 
duas são opcionais (3 e 9), pois entende-se o pilar adequar-se-ia a sistemas construtivos 
convencionais, minimizando vãos em balanço e estabelecendo um diálogo com as 
palafitas, marcantes na paisagem urbana (ver Figura 5). 

O componente vermelho é a forma inicial da gramática. Como nos estudos de plantas 
baixas foram fixadas posições de áreas molhadas e, para o duplex, da escada interna, 
optou-se por utilizar-se marcadores na maioria das regras, evitando sobreposições que 
dificultassem a lógica construtiva. Marcadores, representados por pontos nas faces dos 
prismas, facilitam o controle dos resultados porque restringem a maneira como as regras 
podem ser implementadas.    

 
Figura 5 - Regras da gramática 



 
Na maioria das vezes, a natureza do processo de projeto de arquitetura é iterativa, os 
projetistas concebem soluções que geram novas questões, as quais, por sua vez, são 
investigadas de forma a produzir soluções aprimoradas ou novas. No projeto paramétrico - 
que, assim como a GF, é uma área do projeto generativo - , ao invés da intuição, 
envolvem-se técnicas precisas para se chegar a soluções, levando a resultados que 
respondem a regras e inputs. Esse processo é referido como pensamento algorítmico, o 
qual permite ao projetista racionalizar, controlar, iterar, analisar, e procurar por alternativas 
dentro de um espaço de solução definido (JABI, 2013). 

Para a construção do modelo empregou-se modelagem paramétrica. A concepção 
paramétrica, em sua essência, independe do computador. Com origem na matemática, 
trata-se de um processo interativo baseado nas relações consistentes entre objetos e não em 
quantidades métricas fixas (MEREDITH, 2008). Porém, à medida que os objetos, 
sobretudo os modelos 3D, tornaram-se mais complexos geometricamente, os problemas 
aumentaram, levando projetistas a começarem a usar softwares paramétricos, já que 
facilitam a especificação de relações entre vários parâmetros desses modelos.  
Esses softwares14, diferente de programas de manipulação direta do desenho ou de 
modelagem, vão além da edição do produto mais visível do processo do projeto, sua 
geometria, favorecendo a própria expressão e exploração da intenção projetual. Em 
conjunto com modelos sofisticados de Modelagem da Informação da Construção (BIM) e 
técnicas avançadas de construção, é inevitável que se tornem componentes cada vez mais 
presentes na prática no século XXI. 
Mesmo a modelagem paramétrica mostrando-se especialmente útil para formas complexas, 
seu uso aqui dá-se com um vocabulário de formas simples. Todavia, personalização em 
massa e variedade de aglomerados, aspectos desejáveis na habitação social, podem 
beneficiar-se dos temas fundamentais do parametricismo: versionamento, iteração, 
customização em massa e diferenciação contínua (SCHUMAKER, 2009). 

A parametrização parcial da gramática refere-se a variações das regras 4 e 5, que envolvem 
relações espaciais básicas da sobreposição e rotação. Na modelagem (com o software 
Rhinoceros e o plug-in Grasshopper), o raciocínio foi a criação de diferentes arranjos para 
essas duas regras, cada um organizado em um grupo (de 4 no total). Percebe-se que o 
versionamento está presente, à medida que a partir desses grupos, seria possível articular 
não apenas derivações diretas, mas outras versões (de grupos) de derivações. Já a iteração 
acontece quando, por exemplo, uma derivação gera uma determinada forma  (em “H”) e se 
intenciona articulá-la com uma outra forma (em “C”), bastando para isso criar-se uma série 
para cada forma (repetição de ações) e uni-las ao final da operação.  
A diferenciação contínua, que permite que itens de um grupo mantenham sua continuidade 
em relação a outras instâncias, respondendo de modo único a condições locais, permeia 
todo a intenção do processo. A manipulação das coordenadas X,Y e Z, atreladas a “sliders” 
numéricos, asseguram que cada parâmetro (largura, comprimento e altura), caso alterado 
em uma forma, provoque o mesmo tipo de diferenciação das demais formas. 

Sintetizando os passos para a geração dos arranjos, tem-se: definição dos quatro vértices da 
base da forma inicial e um outro vértice em sua face superior; rotação em torno do ponto 
especificado da forma inicial; aplicação do comando “vetor entre dois pontos” para mover 
o prisma em relação aos dois vértices anteriores; geração do primeiro pavimento ao 
                                                
14 Alguns exemplos utilizados no projeto da arquitetura são: Rhinoceros e seu plug-in Grasshopper, Revit, 
Processing e MAXScript (esses últimos também são exemplos de ambientes de programação). 



apagar-se a visualização do prisma anterior (regra 4); criação do 2 pavimento a partir de 
um novo vértice com o dobro da altura do prisma inicial; vi. utiliza-se do mesmo princípio 
do vetor para mover o prisma inicial até esse ponto; repetição (ou iteração) das operações 
mover e rotacionar; atingindo o arranjo desejado, todos os prismas são unidos com a 
ferramenta “merge” e posteriormente aplica-se a operação “array” para gerar sequências da 
mesma organização (ver Figura 6). 

 
Figura 6 - Síntese dos passos da modelagem paramétrica 

 
Com base nas regras da GF previamente apontadas, foram feitas três derivações utilizando 
os softwares AutoCAD e SketchUp. A primeira intenciona explorar a criação de pátios 
internos no térreo, e, por questões de racionalidade construtiva, concentrar as unidades tipo 
duplex numa porção definida do aglomerado. Outro aspecto é manter a forma menor e com 
menos peso sobre pilares, permitindo que sua projeção fosse ora ocupada pelas águas do 
rio ou gerasse áreas coletivas comuns e/ou de futura ampliação das residências. 
A derivações 2 e 3 são mais semelhantes entre si, no sentido de apresentarem uma 
composição mais linear do que a derivação 1. Contudo, enquanto na segunda, a intenção 
foi gerar uma volumetria mais dinâmica e assimétrica, com volumes em balanço, na 
terceira a opção foi por uma composição mais contida, com claro contraste entre as massas 
verticais e horizontais, resultado do empilhamento de volumes com maior alinhamento 
entre si, quando comparado às demais derivações (ver figuras 7 e 8).  
 

 
Figura 7 -  Derivação 1 



 
Figura 8 - Derivações 2 e 3 

 

Em relação à aplicação da GF, seu uso no processo do projeto no âmbito da graduação, 
mostrada até aqui reflete a aplicação parcial desse método generativo, enfocando apenas a 
geração de aglomerados compostos por unidades habitacionais, cujas configurações 
internas foram concebidas ainda sem o uso desse método generativo. Ao mesmo tempo que 
se trata de uma limitação, considera-se o resultado dessa primeira experiência na 
graduação positivo, uma vez que alunos, ainda em fase intermediária do curso, puderam 
aplicar a lógica sistêmica da GF e atingir diversidade compositiva em suas propostas.  
Portanto, de uma forma geral, acredita-se que o estágio dos projetos, quanto à aplicação da 
GF no processo, é inicial, mas possui bastante potencial de ser ampliado à medida que a 
ferramenta passe a integrar a prática projetual de modo mais integral. Ilustrando essa 
capacidade, os alunos desenvolveram propostas preliminares de implantação geral no sítio 
em questão, chegando a resultados, que, ainda que não sejam produto direto de regras 
explicitadas na linguagem da GF, certamente demonstram a aplicação do raciocínio dessa 
última. O desenvolvimento mais extensivo da gramática visando esse fim fica, então, como 
um objetivo a ser atingido no encaminhamento da pesquisa (ver Figuras 9 e 10). 
 

 
Figura 9 - Vistas 3D da proposta de implantação geral em andamento  

 
 



 
Figura 10 - Proposta de implantação geral 2D em andamento 

 

 
4  CONCLUSÃO 
Pela natureza interdisciplinar dos trabalhos ligados ao projeto generativo e escassez de 
metodologias, materiais, grade curricular, termos e técnicas voltadas ao seu ensino, um 
ponto positivo da pesquisa foi ter mostrado a aplicação da GF em estudos de graduação, 
termo que, em conjunto com algoritmo genético e automação celular, tem tido destaque 
internacional no campo disciplinar dos “projetos com auxílio do computador” (CAD), 
contudo, no nível da pós graduação (FISCHER e HERR, 2001). 

Apesar do interior doméstico ser a essência da habitação coletiva, acaba por resultar banal 
na maioria dos casos, com as poucas oportunidades para experimentação reduzidas a 
espaços externos (GALFETTI, 1997). A gramática desenvolvida até o momento não 
incluiu a personalização de interiores, o que poderia acontecer em uma próxima etapa, 
afinal, em visitas ao sítio percebe-se que os interiores são microcosmos singulares que 
expressam a vida de seus ocupantes.   

Através do uso de poucos componentes e regras aditivas e relações espaciais de 
sobreposição e adjacência, foi mostrado como é possível gerar diversidade na aglomeração 
de unidades habitacionais a partir de formas geométricas simples, portanto, atingindo o 
objetivo geral proposto pelo estudo. Através da experiência, percebeu-se também que a 
utilização de uma GF tridimensional associada ao uso de cores (gramática da cor) facilitou 
a aproximação de alunos de graduação à logica sistêmica. Percebeu-se também que, 
definidos layouts em planta, os estudantes - talvez intimidados por questões funcionais, 
como o empilhamento de áreas molhadas e orientações dos cômodos de quartos e estar - 
mostraram uma tendência redutora em relação ao número de iterações elaboradas.  
Após essa primeira experiência, conclui-se que uma questão a ser revista em relação à 
introdução da GF no processo projetual na graduação, seria a sua inserção nas primeiras 
etapas, preferencialmente em conjunto com visitas ao sítio e exercícios de observação. Da 
mesma forma, o uso do método poderia ter sido estendido à concepção da implantação dos 
aglomerados desenvolvidos, o que foi iniciado, porém ainda não concluído.  
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