
EDIFÍCIO SIERRA SUL



DE QUE FORMA A INTENSÃO DE PROJETO SE TRANSFORMA EM 
MATERIALIDADE?

• O projeto é a síntese formal das necessidades do programa, das sugestões do lugar e da 
disciplina da construção

• O projeto arquitetônico é essencialmente a transformação e adaptação de precedentes

• Esses precedentes, são para os arquitetos, referências e materiais de projeto

• Repertório formado pela acumulação de conhecimento arquitetônico ao longo da história

• Estratégias formais de organização do espaço e elementos específicos que o materializam

• Investigar como o tema já foi tratado por outros arquitetos é fundamental



RELUTÂNCIA DO USO DE PRECEDENTES?

• Receio de ter a criatividade limitada 
• Não é imitação: o lugar, o programa e a técnica são diferentes
• O resultado das transformações e adaptações de precedentes é sempre um objeto único
• Não é replica, é interpretação

• Pregação modernista – ruptura do passado

• A ideia de que arquitetura é arte e que é possível fazer arquitetura sem limitações

• O componente artístico da arquitetura reside em sintetizar de forma transcendente os diversos 
aspectos discordantes de um problema de projeto.

• O que diferencia arquitetura e arte é a questão do uso e o compromisso com a cidade

• Aos modernos faltava um instrumento conceitual que lhes desse acesso à história



TIPO

• O tipo é um princípio formal, um instrumento chave para o repertório da arquitetura, é o que 
nos conecta à história e à tradição da nossa disciplina

• Permite extrair da arquitetura a sua essência, e seu desdobramento prático pode guiar a 
concepção do arquiteto

• O tipo está relacionado com a  ideia de um elemento que deva servir como regra para o 
modelo

• No modelo, tudo é preciso e dado. No tipo, tudo é vago. (Quatremére de Quincy, 1832)

• Exemplo: colher



Casa Martin  1904



Crown Hall IIT, 1956, Illinois



TIPO



FORMA E SISTEMAS FORMAIS

• A forma é especificidade da profissão do arquiteto

• Le Corbusier: “para ser arquiteto é preciso ter sentido da forma”

• Hélio Piñón: “ter sentido da forma é ver relações onde os outros vêem coisas”.

• FORMA: estrutura relacional, um sistema de relações (perceptível e reprodutível)

• Isso implica em pensar a arquitetura como um conjunto de edifícios que cria urbanidade

• Essa sistematicidade favorece a identificação da forma, introduz disciplina e resulta em lógica 
formal

• Pode ser aplicada pelo uso de materiais de projeto ou pela criação de sistemas específicos a 
cada situação



FORMA E SISTEMAS FORMAIS

Antonio Bonet. La Ricarda. Barcelona, 1949-63 Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Itália, 1936 Aldo van Eyck. Orfanato. Amsterdam, 1960

Egon Eiermann, IBM, 1967-72 Durand Javier Garcia Solera. Aulário 3. Alicante. Espanha Helio Piñón e Edson Mahfuz. Bairro Jockey Club. Porto Alegre



PARA O PROJETO DO EDIFÍCIO SIERRA SUL

• PROGRAMA
• 02 torres de aptos
• Cada torre com 24 aptos de 04 quartos
• 02 coberturas em cada torre
• Cada apto com 02 vagas de carro na garagem

• Piscina
• Salão de festas
• Área gourmet
• Área para ginástica

• CONSTRUÇÃO
• Estrutura de concreto
• Alvenaria de tijolos
• Esquadrias de alumínio

• LUGAR
• Bairro Santa Maria, Uberlândia
• Bairro classe média alta
• UFU
• Shopping
• Bares e restaurante
• Escolas



LUGAR



PRECEDENTES

EDIFÍCIO PIO BONITO - 2004



PRECEDENTES

EDIFÍCIO PLAZA - 2005



EDIFÍCIO MONREALE - 2006

PRECEDENTES



2006

PRECEDENTES



PRECEDENTES

EDIFÍCIO SIERRA LÍDICE – 2008/2010



PRECEDENTES



MATERIAIS DE PROJETO

• Esquema de retângulos paralelos deslizados para organização dos espaços e da estrutura

• Articulação de planos para definição espacial e de resolução de  fachadas, tanto nas 
empenas laterais como nos fechamentos de balcões, e muros e enquadramento das 
esquadrias

• Flexibilidade na configuração do espaço interno, com paredes leves

• Utilização da estrutura como elemento plástico e como elemento de fachada

• Pensar a torre como tendo base, corpo e coroamento

• Aberturas voltadas para ambientes semi-abertos, esquadrias encaixadas entre planos



EDIFÍCIO SIERRA SUL – 2012















CONCEITOS/IMPLANTAÇÃO
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ÁREA DO TERRENO ................................................................... 2100m²

T.O. UTILIZADAT.O. PERMITIDA

COEF. DE APROV. UTILIZADOCOEF. DE APROV. MAX. PERMITIDO

AF. FRONTAL UTILIZADO
AF. FRONTAL MÍN. PERMITIDO

AF. LATERAL UTILIZADO
AF. LATERAL MÍN. PERMITIDO

AF. FUNDO UTILIZADO
AF. FUNDO MÍN. PERMITIDO
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REFERÊNCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=DbIn7bYHFDs

https://www.youtube.com/watch?v=9pwiIPcXX04&t=767s

https://www.youtube.com/watch?v=DbIn7bYHFDs
https://www.youtube.com/watch?v=9pwiIPcXX04&t=767s

